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HOOFDSTUK I

ALGEMENE VRAAGSTUKKEN
1. AANSPRAAK UIT ONRECHTMATIGE DAAD - SCHADE - Er bestaat geen
burgerlijke aansprakelijkheid zonder schade (Dalcq, Traite, II, nr. 2817; De
Page, II, 949; Mazeaud et Tunc, Traite theorique et pratique de Ia Responsabilite civile, I, 6de uitgave, nr. 208).
De schade bestaat in elk geheel of gedeeltelijk verlies van een goed dat men
bezit of van een voordeel dat men mocht verwachten (Cass., 4 maart 1975,
Arr. Cass., 1975, 753; Corr. Hasselt, 25 april1980, Limb. Rechtsl., 1980,
172).

Schade kan ook omschreven worden als de vermindering die het slachtoffer
persoonlijk in lijf of goed ondergaat en het nadeel dat deze vermindering
of het overlijden van het slachtoffer, door terugkaatsing, aan zijn naastbestaanden veroorzaakt (De Wilde, L., Het begrip schade, in Onrechtmatige
daad, Actuele tendenzen, biz. 181, nr. 1).
De leugenachtige erkenning van een kind kan betwist worden door hem die
de erkenning gedaan heeft (De Page, I, nr. 1147). Door de vernietiging van
dergelijke erkenning kan schade ontstaan in hoofde van de moeder en haar
kinderen. Indien evenwel de moeder destijds instemde met de erkenning en
de gevolgen ervan aanvaardde, kan de rechter beslissen dat de moeder niet
bewijst dat zij zelf een materiele of morele schade heeft geleden die rechtstreeks in verband staat met de vernietiging van de erkenning. Aan de twee
kinderen werd een schadevergoeding toegekend van 40.000 fr. per kind. De
rechter maakte ook van de mogelijkheid gebruik geboden door artikel 389
lid 4 B.W. om de toegekende sommen te Iaten beleggen en onbeschikbaar
te maken tot de meerderjarigheid in het belang van het kind (Cass., 20 mei
1976, R. W., 1976-1977, 1745). In een noot onder dit arrest stelt J. Pauwels
de vraag of de door de kinderen geleden materiele schade niet gelijk is aan
bet gekapitaliseerde bedrag van de onderhoudsbijdragen van de vader.
Het verlies van de maandelijkse rente toegekend aan een gehandicapte en
van de genoten kinderbijslagen door het overlijden van een gehandicapt
kind kan niet als een schade worden beschouwd in hoofde van de ouders.
Conform de bedoeling van de wetgever betreft het bier immers geen bron
van inkomsten voor de ouders (Corr. Dinant, 5 okt. 1982 en Luik, 26 nov.
1982, De Verz., 1983, 195).
Over de vraag of de stijging ten gevolge van een ongeval van de bonus-malus
graad een vergoedbare schade kan opleveren in hoofde van de verzekerde
en de berekening daarvan zie: Kh. Brussel, 18 dec. 1979, De Verz., 1980,
771 met noot J. Gabriel; anders in de zin van het ontbreken van het
oorzakelijk verband: Rb. Brussel, 14 april 1981, R.G.A.R., 1983,
nr. 10.621.
Het verlies van een invaliditeitspensioen (Bergen, 13 februari 1981,
R.G.A.R., 1982, nr. 10439) of van een rustpensioen (Cass., 6 jan. 1981,
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R.G.A.R., 1983, nr. 10692; Gent, 1 juni 1979, R. W.,1982-1983, 531;
Antwerpen, 5 juni 1981, De Verz., 1982, 143) betekent een inkomstenverlies
voor de rechthebbende van de titularis dat voor vergoeding in aanmerking
komt.
Hetzelfde geldt voor het verlies van vakantiegeld. Het Hof van Cassatie
merkt evenwel terecht op dat bij een ongeval met arbeidsongeschiktheid tot
gevolg de dagen arbeidsongeschiktheid voor het slachtoffer gedurende 12
maanden gelijkgesteld worden met gewerkte dagen, zodat het vakantiegeld
voor die periode behouden blijft. In deze mate bestaat er dan ook geen
schade (Cass., 5 december 1978, Pas., 1979, I, 400; Mil. Ger., 21 juni 1979,
R.G.A.R., 1982, nr. 10514; anders doch ten onrechte: Corr. Brussel, 23
januari 1980, R.G.A.R., 1981, nr. 10278 met noot Schryvers J.).
Een werkgever Iijdt schade wanneer een van zijn handelsvertegenwoordigers
gedurende drie weken geen nieuwe produktie kan aanbrengen omdat hij
arbeidsongeschikt is tengevolge van een ongeval. Het geleden winstverlies
dient te worden vergoed door de aansprakelijke voor het ongeval (Mil. Ger.,
23 mei 1979, R.G.A.R., 1982, nr. 10528).
Schadevergoeding kan worden toegekend wegens tergend en roekeloos
geding (Corr. Luik, 23 februari 1979, Jur. Liege, 1979, 301; Rb. Luik, 10
mei 1978, Jur. Liege, 1978-1979, 34; Arbrb. Doornik, 23 december 1977,
J. T. T., 1978, 356; Rb. Luik, 1 september 1976, J. T., 1977, 102) of wegens
tergend en roekeloos hoger beroep (Antwerpen, 21 mei 1979, R. W., 19791980, 1559;-Btusset,· 15 junil978,Jng. Cons.--;1978;-374; B~R;H.; 1978~
662).
Ook het leggen van een beslag dat een tergend en roekeloos karakter
vertoont kan schade veroorzaken (Brussel, 30 mei 1978, J. T., 1978, 633;
Bergen, 2 november 1976, R.G.A.R., 1981, nr. 10358; Luik, 23 februari
1978, J. T., 1979, 676; Luik, 28 februari 1979, J. T., 1979, 676; Rb. Dinant,
11 oktober 1977, Jur. Liege, 1977-1978, 147; Rb. Charleroi, 2 mei 1980,
R.G.A.R., 1982, nr. 10432; Rb. Brussel, 30 april 1982, R. W., 1983-1984,
454). De toe te kennen schadevergoeding kan gelijk zijn aan de interesten
die de onbeschikbaar gemaakte sommen in die periode zouden hebben
opgebracht, berekend aan de wettelijke interestvoet (Luik, 28 februari 1979
en Rb. Charleroi, 2 mei 1980, gecit.). De Staat pleegt rechtsmisbruik
wanneer hij een belastingsaanslag verstuurt die ingaat tegen de leer van
herhaalde arresten van het Hof van Cassatie. Hij behoort te weten dat
dergelijke tergende aanslag een aanzienlijke schade voor de belastingplichtige betekent. Het feit immers dat de belastingplichtige bij de terugbetaling
van de onverschuldigde belasting de wettelijke interesten op dat bedrag
krijgt belet niet dater schade is die in casu geraamd werd op 100.000 fr.
(Brussel, 26 januari 1977, J. T., 1977, 589).
Een zelfstandige had zijn activiteiten stopgezet, maar hij bracht zijn sociale
verzekeringskas, die om inlichtingen had gevraagd, daarvan niet op de
hoogte. Deze laatste was daardoor genoodzaakt in rechte de achterstallige
bijdragen op te vorderen. Wanneer iemand op die marrier door zijn nalatig-
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heid de tegenpartij dwingt een procedure te beginnen die deze laatste
verliest, dan ontstaat daardoor een schade. Die schade kan worden vergoed
door de gerechtskosten ten laste te leggen van de nalatige. Artikel1382 B. W.
is immers een bijzondere wettelijke bepaling die afwijkt van artikel1017lid
2 Ger. W. en die de rechter dus toelaat de kosten ten laste te leggen van de
partij door wiens fout ze veroorzaakt werden, zelfs zo de andere partij bet
proces verloren heeft (Cass., 24 april1978, J. T. T., 1979, 254; Arr. Cass.,
1978, 965; Pas., 1978, I, 955; R. W., 1978-1979, 2669 met noot J.L.; Arbh.
Bergen, 22 november 1978, J. T. T., 1979, 277; zie nochtans Antwerpen, 6
oktober 1981, R. W.,1981-1982, 2561 met noot J.L.).
Verscheidene uitspraken kennen een vergoeding toe voor de schade toegebracht door de ongeoorloofde publicatie of reproduktie van een foto in een
weekblad (Antwerpen, 13 februari 1980, R. W., 1980-1981, 1849 dat Rb.
Antwerpen, 20 januari 1977, R. W., 1980-1981, 1858 hervormt; Gent, 11
mei 1978, R. W., 1978-1979, 46; Rb. Hasselt, 16 februari 1980, R. W.,
1980-1981, 1861 met noot Corbet J.; Rb. Brussel, 21 februari 1978, R. W.,
1981-1982, 1145; Rb. Brussel, 19 juni 1981, R. W., 1981-1982, 2616; betreffende deze pro blematiek kan men ook raadplegen Van Oevelen A., , ,Schade
en schadeloosstelling bij de schending van grondrechten door private personen" in De toepasselijkheid van de grondrechten in private verhoudingen,
Rimanque K. (ed)., Antwerpen, Kluwer, 1982, 438, 439, nrs. 20-21). Opmerkelijk is dat een aantal van deze uitspraken de schadevergoeding niet
beperken tot de traditionele symbolische frank morele schadevergoeding.
Soms wordt een grater bedrag als morele schadevergoeding toegestaan (Rb.
Brussel, 21 februari 1978, gecit., 100.000 fr.), soms een vergoeding voor
zowel morele (50.000 fr.) als materiele schade (20.000 fr.). De materiele
schade kan bestaan in de som die zou verkregen zijn om te poseren, indien
de publicatie ware toegestaan (Rb. Brussel, 19 juni 1981, gecit., zie ook noot
Corbet, J., gecit.).
Schending van auteursrecht, bestaande in de namaking van tekeningen, kan
schade toebrengen (Brussel, 8 juni 1978, J. T., 1978, 619). Hetzelfde geldt
voor bet verzuim een recht op antwoord in te lassen (Corr. Antwerpen, 10
juli 1980, R. W., 1981-1982, 1089).
Wanneer een kind door een ongeval wordt getroffen, kan degene aan wie
dit kind werd toevertrouwd, vergoedingen vorderen voor de door hem
opgelopen morele schade, ongeacht de aard van de band tussen de getroffene en de benadeelde (Cass., 22 december 1975, R.G.A.R., 1978, nr. 9835).
Zo kende bet Hof van Beroep van Antwerpen 1 fr. morele schadevergoeding
toe aan de pleegouders die gedurende 6 jaar een kind hadden opgevoed (20
december 1979, De Verz., 1980, 777).
Misbruik van recht, waaronder afwending van bevoegdheid, wordt gesanctioneerd door artikel1382 B. W. tenzij de wet dit verbiedt. Artikel179 B. W.
maakt een uitzondering uit op artikel 1382. Misbruik van bet recht van
verzet tegen bet huwelijk door ascendenten geeft dus geen recht op vergoeding (Cass., 14 oktober 1977, Pas., 1978, I, 197). Als uitzondering op bet
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recht van artikel 1382 B. W. kan artikel 179 evenwei niet analogisch worden
toegepast. Misbruik door ascendenten van het recht om toe te stemmen in
het huwelijk (art. 148 e.v. B.W.) kan dus wei aanleiding geven tot vergoeding voor morele en materiele schade (Vred. Menen, 12 december 1979,
R. W., 1979-1980, 2727).
Ben elektriciteitsmaatschappij pleegt rechtsmisbruik dat aanleiding geeft tot
schadevergoeding, als ze zonder er zich van te overtuigen dat haar verwittiging de abonnee heeft bereikt, de stroomtoevoer afsnijdt (Kh. Luik, 19
november 1979, Jur. Liege, 1978-1979, 447; Kh. Namen, 9 januari 1976,
Rev. Reg. Dr., 1976-1977, 30).
Ben morele schadevergoeding van 500.000 fr. werd toegekend wegens de
willekeurige en krenkende opzegging van een bediende en gepaard gaande
met omstandigheden die geen andere bedoeling konden hebben dan op hem
zware morele druk uit te oefenen, teneinde hem ertoe over te halen zelf
ontslag te nemen of ongunstige voorwaarden van beeindiging van zijn
overeenkomst te aanvaarden (Arbh. Brussel, 29 juni 1979, J. T. T., 1980,
84). De Arbeidsrechtbank van Turnhout wees een gelijkaardige vordering
af. Zij stelde dater slechts van misbruik van ontslagrecht, en van rechtsmisbruik in het algemeen, sprake kan zijn ingeval van ,intention de nuire ou
faute caracterisee dans 1' execution ou detournement du droit de sa fonction
sociale" (De Page, II, biz. 941, noot 1). In casu werd de bedoeling te
schaden niet aanwezig geacht (Arbrb. Turnhout, 14 juni 1982, onuitg.,
A.R. 18.700, in deze uitspraak werd berust).
Voor arbeiders voorziet artikel 63 W.A.O. in dergelijk geval in een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 6 maanden loon. Bovendien werd de
bewijslast van het niet willekeurig karakter van de afdanking omgekeerd en
bij de werkgever gelegd (Zie hieromtrent: J. T. T., 1983, 22-27; Blondiau,
P., Claeys, Th., Maingain, B. en Scheyvaerts, H., ,La rupture du contrat
de travail, chronique de jurisprudence, 1979-1981", J. T. T., 1983, inzonderheid 265-271; Clesse, J. en Jamoulle, M., ,Bxamen de jurisprudence,
1978-1981, contrat de travail", R.C.J.B., 1983, 667 e.v.; Rauws, W.,
,Behoort bet rechtsmisbruik in overeenkomsten, inzonderheid bij ontslag
van bedienden, tot de rechtsgeschiedenis?", R. W., 1983-1984, 279). Het
Hof van Cassatie besliste reeds in 1964 dat het ereloon betaald aan een
advokaat om een geding tot schadeloosstelling te voeren geen deel uitmaakt
van de schade (Cass., 18 juni 1964, Pas., 1964, I, 1122). In bet kader van
een ingewilligde vordering tot nietigverklaring van een octrooi stelde de
Rechtbank van Brussel evenwel ,que Ia demanderesse reclame a bon droit
le montant des frais divers exposes dans le cadre du present litige" en ze
kende aan eiser dan oak 75.000 fr. ex aequo et bono toe (Rb. Brussel, 11
juni 1981, J. T., 1982, 77, met goedkeurende noot van B. Van Reepinghen).
Ben morele schadevergoeding van 60.000 fr. werd toegekend aan een vrouw
die ten gevolge van een ongeval een miskraam had na een zwangerschap van
4 maanden (Pol. Hasselt, 22 juni 1981, R. W., 1981-1982, 1907; zie oak de
in bet vonnis aangehaalde andere uitspraken).
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Aan een vrouw die door de gevolgen van een ongeval twee keer met
keizersnede moest bevallen werd 10.000 fr. morele schadevergoeding gegeven (Gent, 18 maart 1980, R.G.A.R., 1981, nr. 10339).
Ben bedrogen echtgenoot kreeg 1 fr. morele schadevergoeding wegens
schending van de plicht tot trouw tussen echtgenoten door bet plegen van
overspel na 25 jaar feitelijke scheiding. Het Hof stelt dat extrapatrimoniale
schade immers niet uitsluitend of niet noodzakelijk bestaat in de belediging
van de bedrogen echtgenoot (Gent, 15 mei 1981, R. W., 1981-1982, 1848;
vgl. Antwerpen, 24 december 1975, R. W., 1977-1978, 45 met noot: geen
schadevergoeding bij gebrek aan bewijs van beledigend karakter van bet
overspel).
Iemand die meer dan 8 dagen in voorhechtenis heeft doorgebracht en nadien
buiten vervolging is gesteld zonder dat de verlenging van de voorhechtenis
te wijten was aan zijn eigen gedrag, kan schadevergoeding vragen (art.
28 § 1 Voorlopige Hechteniswet, ingevoerd door de wet van 13 maart 1973).
De Rechtbank te Luik kende bij een onwerkdadige voorhechtenis van 332
dagen een schadevergoeding toe geraamd op 3.000 fr. per dag (8 september
1978, J. T., 1978, 562; er werd beroep aangetekend).
De ouders die hun dochter en schoonzoon na een ongeval opnemen en
gedurende 3 maanden herbergen, vervullen volgens de Rechtbank te Luik
slechts een natuurlijke en familiale verplichting. De gemaakte kosten zijn
niet verhaalbaar op de aansprakelijke (Corr. Luik, 20 juni 1979, Jur. Liege,
1978-1979, 430).
De burgerlijke vordering die voor de strafrechter wordt gebracht heeft tot
doel vergoeding te bekomen van de schade veroorzaakt door bet misdrijf
(Cass., 15 februari 1978, Pas., 1978, I, 695; Cass., 18 september 1979, Pas.,
1980, I, 51; Corr. Luik, 23 februari 1979, Jur. Liege, 1979, 301).
Men dient geen schade te bewijzen op bet ogenblik dat men zich burgerlijke
partij stelt. Zo zal de burgerlijke partijstelling ontvankelijk zijn als men de
schending van een belang inroept, maar zij zal, bij gebreke van bewijs van
de schade, ongegrond worden verklaard (Corr. Luik, 27 juni 1980, Jur.
Liege, 1979-1980, 210). Ben voorwaarde voor de ontvankelijkheid is wel dat
de burgerlijke partij minstens kan bewijzen dat bet misdrijf hem schade
heeft kunnen toebrengen. Zo is niet ontvankelijk de burgerlijke partijstelling wegens schending van bet belang van het geheel der burgers (Cass., 28
mei 1934, Pas., 1934, I, 294). Dit is des te meer bet geval wanneer de
constitutieve elementen van bet misdrijf uitsluiten dat een natuurlijke of
rechtspersoon schade lijdt (Brussel, 1 december 1981, J. T., 1982, 60 betreffende de militievorming; vgl. art. 5 van de wet van 30 juli 1981 op de
bestrijding van bet racisme; voor een gedetailleerde bespreking zie verder
nr. 4).
Opdat de burgerlijke partijstelling ontvankelijk zou zijn, moet de schade
ontstaan zijn uit bet misdrijf waarvoor de beklaagde is veroordeeld. Ben
vader pleegde zelfmoord nadat zijn zoon was gedood in een autoongeval.
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De aansprakelijke werd vervolgd wegens onopzettelijke doodslag van de
zoon. De burgerlijke partij vorderde schadevergoeding wegens het overlijden van de zoon en van de vader. De Rechtbank verklaarde de vordering
onontvankelijk in zoverre schadevergoeding werd gevorderd wegens overlijden van de vader, aangezien de burgerlijke partijstelling beperkt wordt door
de inhoud van de publieke vordering (Carr. Turnhout, 25 juni 1982,
onuitg., beroep werd ingesteld).
Er wordt evenwel niet verlangd dat de schade waarvoor vergoeding gevraagd wordt veroorzaakt is door ieder van de elementen van het misdrijf,
noch dat het bestaan van die schade een der bestanddelen zou uitmaken van
dat misdrijf (Cass., 8 okt. 1980, Rev. Dr. Pen., 1981, 195) De vordering
ingesteld door een naaste van het slachtoffer tot vergoeding van de schade
door weerkaatsing geleden, is derhalve ontvankelijk (Bergen, 18 december
1979, R.G.A.R., 1981, nr. 10.298).
Wel is vereist dat de burgerlijke partij een persoonlijke en zekere schade kan
aantonen (Cass., 30 november 1978, Pas., 1979, I, 376).
Het Hof van Assisen van Bergen verklaarde de burgerlijke partijstelling
ontvankelijk van enkele kandidaten voor de verkiezingen tegen de vervalser
van een aantal stembiljetten en kende 1 fr. morele schadevergoeding toe (2
december 1977, J.T., 1978, 104).
In een aantal situaties strandt de burgerlijke partijstelling op de voorwaarde
dat de schade uit het misdrijf moet zijn ontstaan. Dit is dikwijls het geval
wanneer de burgerlijke partij het bedrag van de cheque als-schaaeveigoe:.
ding vordert bij de uitgifte van een cheque zonder dekking (Antwerpen, 10
november 1977, R. W., 1978-1979, 1781 met noot; Carr. Brussel, 8 september 1977, R. W., 1978-1979, 1795). In die gevallen waarin geen vergoeding
kan gevorderd worden ten belope van het bedrag van de onbetaalde cheque,
kan wel vergoeding worden toegekend voor de schade die uit de wanbetaling
voortvloeit en van de kosten waartoe de uitgifte van de cheque aanleiding
heeft gegeven (Carr. Aarlen, 25 oktober 1976, Jur. Liege, 1976-1977, 259).
De burgerlijke partijstelling is wel ontvankelijk voor het bedrag van de
cheque, wanneer de prestatie van de burgerlijke partij de uitgifte van de
cheque als enige, rechtstreekse en onmiddellijke oorzaak heeft. Dit is het
geval als de cheque is uitgegeven ter betaling van goederen die anders niet
zouden geleverd zijn (Carr. Charleroi, 11 oktober 1978, Pas., 1979, III, 51).
Zie in dit verband ook: De Vroede, P., De cheque, nr. 299-300; Nelissen,
Grade, J.M. en Merchiers, Y., ,Overzicht van Rechtspraak, Wissel en
chequerecht", T.P.R., 1981, blz. 1135; Winants, A., ,Over de uitgifte van
cheques zonder dekking", R. W., 1978-1979, 1767).
Dezelfde moeilijkheden doen zich voor wanneer de burgerlijke partij de
betaling van onbetaalde fakturen tracht te bekomen naar aanleiding van een
vervolging wegens bedrieglijk onvermogen (Gent, 3 april 1979, R. W.,
1979-1980, 849 met noot Vandeplas).
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DE RECHTMATIGHEID VAN RET GEKRENKTE BELANG ALS ONTVANKE-

AANSPRAAK NA ILLICIETE ACTIVITEITEN- De reeds
vroeger gevestigde rechtspraak dat een rechtskrenking niet noodzakelijk is
om schadeloosstelling te bekomen, maar dat de krenking van een rechtmatig
belang volstaat, werd in de besproken periode meermaals bevestigd (Cass.,
19 december 1978, R. W., 1978-1979, 1709; De Verz., 1979, 237; Pas., 1979,
I, 472; R.G.A.R., 1981, nr. 10.421; Rev. Not. B., 1980, 47; Gent, 19 maart
1980, R. W., 1981-1982, 2629; Luik, 30 januari 1980, Jur. Liege, 1979-1980,
81; Corr. Hasselt, 25 april 1980, Limb. Rechtsl., 1980, 172; Rb. Huy, 7
december 1981,Jur.' Liege, 1982, 156). Deze uitspraken bevatten dus twee
principes: enerzijds is de krenking van een belang voldoende om een eis tot
schadevergoeding in te stellen, anderzijds dient het belang rechtmatig te
zijn. (Inzake hinder uit nabuurschap vereist de rechtspraak doorgaans wel
een rechtskrenking: Luik, 17 december 1980, Pas., 1981, II, 28; voor een
kritiek op deze stelling: Derine, R., Van Neste, F. en Vandenberghe, H.,
Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V, Zakenrecht, 460).
Met betrekking tot extrapatrimoniale schade lijkt de Recht bank van Hasselt
hieraan een voorwaarde toe te voegen, nl. het vermogen bij het slachtoffer
om de krenking van het zedelijk en affectief vermogen ook aan te voelen.
In casu stelt de rechtbank vast dat er bij het slachtoffer enkel sprake is van
een zware mentale deficientie en dat er dus toch een vergoeding wegens
morele schade kan worden toegekend (Corr. Hasselt, 25 april1980, gecit.;
zie ook: Brussel, 18 februari 1978, R.G.A.R., 1978, nr. 10.352 dat morele
schadevergoeding weigert).
Over de vraag of het al dan niet rechtmatig karakter van het gekrenkte
belang de ontvankelijkheid dan wel de gegrondheid van de vordering
betreft: zie De Wilde, L., Het begrip schade, in Onrechtmatige daad,
Actuele tendenzen, blz. 197 e.v.
Het delictueus karakter van de overspelige afstamming van een kind belet
niet dat de overspelige vader en de natuurlijke zuster van het slachtoffer bij
diens overlijden morele schadevergoeding krijgen. Er kan tussen hen wel
geen rechtsband bestaan, maar een langdurige samenwoning, van geboorte
tot dood, laat toe te besluiten tot het bestaan van genegenheidsbanden die
op zichzelf rechtmatig zijn. De Rechtbank kende een morele schadevergoeding toe van 100.000 fr. aan de vader en van 40.000 fr. aan de zuster. Aan
de moeder werd eveneens 100.000 fr. toegekend (Corr. Namen, 5 februari
1976, R.G.A.R., 1977, nr. 9775).
De Correctionele Recht bank van Charleroi kende een schadevergoeding toe
aan een overspelig kind bij het overlijden van zijn vader. De rechtbank
oordeelde dat de verbreking van de bestaande genegenheidsbanden door een
toekenning van 40.000 fr. kan worden vergoed (Corr. Charleroi, 3 januari
1977, R.G.A.R., 1980, nr. 10.153; ziek ook nr. 7).
In een aantal uitspraken die betrekking hebben op het overlijden door
ongeval van een concubine, werd ook schadevergoeding toegekend aan de
kinderen van de partner van de bijzit. Het gaat in die gevallen soms over
LIJKHEIDSVEREISTE -
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overspelige kinderen (Carr. Luik, 10 oktober 1977, R.G.A.R., 1980,
nr. 10.154, 1 fr. provisioneel tot bewijs van de volledige morele schade),
soms over niet erkende natuurlijke kinderen (Rb. Huy, 7 december 1981,
Jur. Liege, 1982, 156; 100.000 fr. morele schadevergoeding per kind;
materH!le schadevergoding begrepen in de vergoeding toegekend aan de
moeder) of om kinderen die zijn opgevoed door de bijzit (Bergen, 23
november 1979, De Verz., 1980, 749; 170.000 fr. morele schadevergoding
voor overlijden van moeder, zuster en bijzit van de moeder). Op deze
uitspraken wordt verder ingegaan in nr. 5.
Het principe dat oak het verlies van een stiefmoeder een vergoedbare schade
kan opleveren werd vooropgezet door de Correctionele Rechtbank te Neufchateau (19 januari 1978, Jur. Liege, 1977-1978, 235).
Aan pleegouders, die een kind gedurende 6 jaar opvoedden zonder dat er
tussen hen en het kind enige verwantschapsband bestond, werd bij het
overlijden van het kind tengevolge van een ongeval 1 fr. morele schadevergoeding toegekend (Antwerpen, 20 december 1979, De Verz., 1980, 777).
Dat een erkend natuurlijk kind vergoeding wegens materH!le schade bij
overlijden van een van zijn ouders kan eisen, kan moeilijk worden betwist
(Gent, 5 maart 1979, De Verz., 1980, 181). In dat geval bestaat er immers
een rechtsband tussen de ouder en het kind.
De krenking van het belang dat bestaat in de voortzetting van illiciete
activiteiten maakt geen vergoedbare schade uit. Zo besliste het Hof van
Beroep van Luik dat een vordering, om ontvankelijk te zijn, moet steunen
op een wettig belang. Ben vordering die gebaseerd is op een belang dat
voortvloeit uit een situatie strijdig met de openbare orde of de goede zeden.
voldoet niet aan die voorwaarden. Wanneer de aansprakelijke voor een
brand als exceptie de immoraliteit inroept van de gevoerde activiteiten
(projectie van films), dan behoort het aan hem te bewijzen dat de gewoonlijk in die cinema vertoonde films door qe publieke opinie als onzedelijk
werden ervaren. Bij gebreke daarvan zal de exceptie worden verworpen
(Luik, 30 januari 1981, Jur. Liege, 1979-1980, 81; toepassing van artikel
17 en 18 Ger.W.).
De exploitatie van een rendez-vous-huis is een activiteit die strijdig is met
de goede zeden. Bijgevolg kunnen, bij onteigening, de huurders van een
dergelijk gebouw geen aanspraak maken op schadevergoeding wegens stopzetting van die activiteiten. Hun vordering werd afgewezen bij toepassing
van het algemeen rechtsbeginsel ,nemo auditur suam turpitudinem allegans" (Rb. Luik, 22 maart 1978, Jur. Liege, 1977-1978, 267; zie m.b.t.
,nemo auditur" en ,in pari causa": Cass., 8 december 1966, met conclusie
Proc. Gen. Hayoit de Termicourt, R.C.J.B., 1967, 3 met noot J. Dabin;
zie oak: Van Gerven, W., Algemeen dee!, blz. 418).
Ben interessant vonnis in dit verband is Carr. Luik, 21 maart 1980, Jur.
Liege, 1981, 37, met noot F. Piedboeuf waarin beslist werd dat de burgerlijke partijstelling van de dief tegen de bestolene, ertoe strekkende om van
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deze laatste vergoeding te verkrijgen wegens het feit dat de dief verwond
werd toen deze trachtte te ontvluchten, niet ontvankelijk is als zijnde strijdig
met de openbare orde en de goede zeden.
3. DE HOEDANIGHEID VAN AANSPRAAKGERECHTIGDE- In verband met de
verschillende hoedanigheden waarin een persoon kan optreden terzake van
eenzelfde onrechtmatige daad, kunnen zich soms problemen voordoen. De
omstandigheid dat het slachtoffer van een onrechtmatige daad bloed- of
aanverwant is van de dader, belet hem niet vergoeding te vorderen voor de
geleden schade.
Ben kind werd gewond in een verkeersongeval veroorzaakt door zijn vader
tijdens de uitoefening van zijn bezoekrecht. De moeder, aan wie gedurende
de echtscheidingsprocedure de bewaking van haar kind was toevertrouwd,
is gerechtigd een burgerlijke vordering in te stellen tegen haar gewezen
echtgenoot, zowel in eigen naam als in haar hoedanigheid van beheerster
van de goederen van de minderjarige. De rechter verklaarde de vordering
evenwel ongegrond. De verwondingen waren niet ernstig en de rechter
meende dat de morele schade in natura zou moeten worden vergoed, nl.
door tengevolge van het ongeval de affectiebanden tussen vader en kind te
verstevigen. De rechtbank wenste geen burgerlijke veroordeling uit te spreken die tegen die mogelijkheid zou ingaan (Pol. Charleroi, 17 juni 1977,
T. Vred., 1979, 9; zie met betrekking tot deze problematiek het princiepsarrest van Cass., 10 oktober 1972, Arr. Cass., 1973, 146; Pas., 1973, I, 147;
R. W., 1972-1973, 718; J.T., 1973, met noot A. Tunc).
De verplichting tot onderhoud en opvoeding van de minderjarige kinderen
die krachtens de artikelen 203 en 337 B.W. rust op de ouders, en in geval
van overlijden van een van hen, op de overlevende ouder, sluit niet uit dat
de kinderen ten gevolge van de dood van hun moeder, persoonlijk materH~le
schade kunnen lijden, door het derven van het deel van de door de moeder
verkregen inkomsten en van de door haar verrichte huishoudelijke arbeid,
die aan hun onderhoud en opvoeding werden besteed (Cass., 7 november
1978, R. W., 1978-1979, 2875; Pas., 1979, I, 228; Cass., 6 september 1977,
Arr. Cass., 1978, 17; Pas., 1978, I, 17; R.G.A.R., 1980, nr. 10.207).
Ben minderjarig kind kan in rechte slechts schadevergoeding vorderen als
het vertegenwoordigd is door zijn wettelijke beheerders (Brussel, 5 februari
1981, R. W., 1982-1983, 49). Daarnaast kunnen die uiteraard ook in eigen
naam schadevergoeding vragen. Het recht op vergoeding van het ongeboren
kind, behoort tot het patrimonium van het kind zodra het levend en
levensvatbaar geboren wordt (Corr. Charleroi, 26 maart 1982, R.G.A.R.,
1983, nr. 10.723). De moeder kan de vergoeding voor de schade nietin eigen
naam, doch slechts qualitate qua, vorderen (Gent, 25 maart 1980, De Verz.,
1980, 483; Ronse, J., Schade en Schadeloosstelling, in A.P.R., nr. 978).
Ook de werkgever kan als aanspraakgerechtigde optreden als een van zijn
werknemers het slachtoffer is geworden van een onrechtmatige daad en
daardoor voor enige tijd of definitief arbeidsongeschikt is. Voor deze

523

problematiek, die nauw verwant is met de causaliteitsvraag, kan verwezen
worden naar het eerder in dit tijdschrift verschenen overzicht van rechtspraak uit onrechtmatige daad (Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M.
en Hamelink, P., T.P.R., 1980, blz. 1436 e.v.; zie ook: Van Quickenborne,
M., Enige aspecten van de causaliteitsproblematiek, in Onrechtmatige
daad, Actuele tendenzen, blz. 173; Adde: Mil. Ger., 23 mei 1979,
R.G.A.R., 1982, nr. 10.528; Brussel, 25 okt. 1977, R.G.A.R., 1980,
nr. 10.161; Brussel, 21 dec. 1976, R.G.A.R., 1978, nr. 9830; Vred. Auderghem, 11 dec. 1981, R.G.A.R., 1983, nr. 10.610).
4.

DE SCHADE DOOR RECHTSPERSONEN GELEDEN -

HET VEREISTE VAN

PERSOONLIJK GELEDEN SCHADE

a) Algemeen
Om aanleiding te kunnen geven tot een aanspraak op schadeloosstelling, is
vereist dat de schade persoonlijk werd geleden. Dit betekent dat alleen
degene die de schade geleden heeft hiervoor vergoeding kan vragen (Dalcq,
R.O., Traite de Ia responsabilite civile, in Les Novelles, Droit Civil, V-2,
Le lien de causaliti, le dommage et sa reparation, Brussel, Larder, 1962,
295, nr. 2943; Mazeaud, H., en L., en Tunc, A., Traite theorique et
pratique de Ia responsabiliti civile delictuelle et contractuelle, I, Parijs,
Editions Montchrestien, 1965, 359, nr. 272). De zogenaamde actio popularis, waarbij iedere burger de naleving van de in onze samenleving geldende
rechtsregels kan vorderen, is in onze samenleving (vooralsnog) onbekend
(Bocken, H., Het aansprakelijkheidsrecht als sanctie tegen de verstoring
van het leefmilieu, Brussel, Bruylant, 1978, 408-418, nrs. 227-233, en
424-425, nr. 237). Het veresite dat de schade persoonlijk moet geleden zijn
beantwoordt aan de regel dat men een processueel belang moet hebben om
een rechtsvordering te kunnen instellen (art. 17 Ger.W.): pas d'interet, pas
d'action (Dalcq, R.O., Traite, II, 295, nr. 2943; De Wilde, L., ,Begrip
'Schade'", in Onrechtmatige daad. Actuele tendensen, Vandenberghe, H.
(ed.), Antwerpen, Kluwer, 1979, 179-219, i.h.b. 197-198, nr. 24; Mazeaud,
H., en L., en Tunc, A., o.c., I, 359, nr. 272). Met betrekking tot dit vereiste
rijzen in de rechtspraktijk vooral problemen wanneer groeperingen en
verenigingen schadevergoeding vorderen, hetzij wegens aantasting van de
individuele of collectieve belangen van hun leden, hetzij wegens krenking
van het algemeen belang of van het groepsbelang, het doel ter verdediging
waarvan deze verenigingen werden opgericht.

b) Schade toegebracht aan de !eden
In de Belgische rechtspraak en rechtsleer wordt overwegend aangenomen
dat, met uitzondering van de wettelijk erkende beroepsverenigingen (zie
art. 10van de wet van 31 maart 1898 op de beroepsverenigingen, B.S. 8 april
1898) de andere verenigingen, voornamelijk V.Z.W.'s, geen vergoeding
kunnen vorderen voor de schade die aan de individuele of de collectieve
belangen van hun leden werd toegebracht (Dabin, J., ,De la recevabilite
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des actions en reparation intentees par les groupements prives autres que
les sodetes, en raison du dommage cause soit a la generalite de leurs
membres, soit aux fins qu'ils poursuivent" (noot onder Cass., 9 december
1957, R.C.J.B., 1958, 251-270, i.h.b. 259, nr. 15; Dalcq, R.O., Traite, II,
321, nr. 3027; Van Compernolle, J., Le droit d'action en justice des
groupements, Brussel, Larder, 1972, 385 e. v.; Lindemans, J., De bevoegdheid van organisaties om op te komen voor de belangen van !eden en!of
het algemeen belang (Preadvies voor de Vereniging voor de vergelijkende
studie van het recht van Belgie en Nederland), Zwolle, Tjeenk Willink,
1973, vooral82 e.v.; Bocken, H., ,De bevoegdheid vanmilieuverenigingen
tot het instelling van burgerrechtelijke vorderingen tot sanctionering van de
verstoring van het leefmilieu", T. Aann., 1973, 235 e.v.; 't Kint, J., Les
associations sans but lucratif, Brussel, Larder, 1974, 183, nr. 400; Bocken,
H., Het aansprakelijkheidsrecht... , 99-100, nr. 61; Kohl, A., ,Dommage
et procedure", J. T., 1981, 201-205, i.h.b. 201-202; Brussel, 5 januari 1971,
J. T., 1971, 292).
In een arrest van 23 april1979 lijkt het Hof van Beroep te Gent in te gaan
tegen deze heersende opvatting in rechtspraak en rechtsleer. Het Hof
aanvaardt namelijk de burgerlijke partijstelling van de Belgische Pharmaceutische Bond tegen de beklaagde die geneesmiddelen verkocht zonder deze
vooraf te onderwerpen aan registratie bij het Ministerie van Volksgezondheid en zonder hiervoor de vereiste vergunning te bezitten. Het Hof was van
oordeel dat door de strafbare handelingen van de beklaagde het apothekerskorps en de apothekers, leden van de burgerlijke partij, schade hebben
geleden (Gent, 23 apri11979, Vl. T. Gez. R., 1982, nr. 1, biz. 34, met noot
P. De Vroede). Of dit arrest in overeenstemming is met de hiervoor
gedteerde rechtspraak en rechtsleer, is hierom aan twijfel onderhevig,
omdat uit het arrest niet blijkt of de Belgische Pharmaceutische Bond aldan
niet het statuut van een wettelijk erkende beroepsvereniging heeft aangenomen. Indien de burgerlijke partijstelling evenwel zou uitgegaan zijn van de
Algemene Pharmaceutische Bond (A.P .B.) - wat echter niet het geval
blijkt te zijn - zou de ontvankelijkheid ervan geen probleem hebben
opgeleverd, daar deze vereniging het statuut van een wettelijk erkende
beroepsvereniging heeft aangenomen. Zoals hiervoor vermeld kan een
dergelijke vereniging op basis van artikel10 van de wet van 31 maart 1898
vergoeding vorderen voor de schade die aan de individuele of collectieve
belangen van haar leden werd toegebracht.
In het Iicht van wat voorafgaat kan dan ook niet volledig worden ingestemd
met de opmerking van de annotator van dit arrest, die van oordeel is dat
het Gentse Hof, door de burgerlijke partijstelling van de Belgische Pharmaceutische Bond ontvankelijk te verklaren, duidelijk in strijd met het arrest
van het Hof van Cassatie van 9 december 1957 (Pas., 1958, I, 375; Arr.
Verbr., 1958, 212; R.C.J.B., 1958, 247, met noot J. Dabin) zou beslist
hebben (De Vroede, P., noot onder Gent, 23 april 1979, Vl. T. Gez. R.,
1982, nr. 1, biz. 37). Vooreerst is het immers niet geheel duidelijk of de hier
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bedoelde veremgmg al dan niet het statuut van een wettelijk erkende
beroepsvereniging heeft aangenomen, waardoor enige twijfel ontstaat of dit
arrest juridisch te rechtvaardigen valt. Er is echter vooral het feit dat het
geciteerde cassatiearrest van 9 december 1957 zich als dusdanig niet uitspreekt over de vraag of een vereniging vergoeding kan vorderen voor de
schade die aan de leden, individueel of collectief werd toegebracht. Dit
arrest spreekt zich namelijk enkel uit over het hierna te behandelen probleem of een vereniging schadevergoeding kan vragen wegens krenking van
het algemeen belang of het groepsbelang ter verdediging waarvan deze
vereniging werd opgericht (zie Dabin, J., o.c., R.C.J.B., 1958,262, nr. 20).
In strijd met de heersende rechtspraak en rechtsleer, maar in overeenstemming met de leer van H. De Page (Traite etementaire de droit civil beige,
I, Brussel, Bruylant, 1962, 647, nr. 510, C), werd beslist dat een V.Z.W.
in rechte kan optreden, niet alleen voor de vrijwaring van haar eigen belang,
maar evenzeer met betrekking tot iedere aantasting van de materiele of
morele belangen van haar leden, ter bescherming waarvan zij werd opgericht (Carr. Namen, 12 januari 1981, Rev. Reg. Dr., 1981, 178). In casu
ging het om de V.Z.W. ,Interprovinciale des Federations d'hoteliers,
restaurateurs et cafetiers de Wallonie", die als benadeelde een rechtstreekse
dagvaarding uitbracht voor de correctionele rechtbank tegen enkele personen van wie werd beweerd dat zij door ongeoorloofde handelspraktijken
de beroepsbelangen van de leden hadden geschaad.
c) Schade door aantasting van het algemeen belang of van het groepsbelang
van de vereniging

Op grand van het vereiste dat de schade persoonlijk moet geleden zijn wordt
in de Belgische rechtspraak en rechtsleer meestal aangenomen dat, met
uitzondering van de ordes en de wettelijk erkende beroepsverenigingen (zie
art. 2 van de wet van 31 maart 1898 op de beroepsverenigingen), de andere
verenigingen en groeperingen geen materiele noch morele schade lijden
wegens aantasting van het algemeen belang of wegens krenking van het
groepsbelang, het doel ter verdediging waarvan deze verenigingen werden
opgericht. De krenking van deze algemene en collectieve belangen in abstracto levert geen aanspraak op schadeloosstelling op, omdat de bescherming van zulke belangen is opgedragen aan het openbaar ministerie, als
vertegenwoordiger van de gemeenschap, en dus gerealiseerd wordt door de
uitoefening van de publieke vordering. Door de krenking van het doel dat
de vereniging beoogt, ten gevolge van de onrechtmatige, meestal strafbare,
handeling, wordt echter bet wezen zelf van de vereniging niet aangetast, en
haar eigen, materiele en morele rechten blijven ongeschonden, zodat zij
geen eigen schade kan hebben opgelopen en haar vordering, bij gebrek aan
belang (zie art. 17 Ger.W.), dient te worden afgewezen (zie Cass., 28 mei
1934, Pas., 1934, I, 294; Pand. P., 1934, nr. 215: een vereniging voor
dierenbescherming, in casu een V.Z.W., kan zich geen burgerlijke partij
stellen tegen degene die zich schuldig gemaakt heeft aan wreedheid jegens
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de dieren; Cass., 9 december 1957, Pas., 1958, I, 375; Arr. Verbr., 1958,
212; R.C.J.B., 1958, 247, met noot J. Dabin; Brussel, 1 juli 1953, J.T.,
1953, 635; Pol. Luik, 30 oktober 1967, J.T., 1968, 724; Ronse, J., Schade
en schadeloosstelling, in A.P.R., Brussel, Larcier, 1957, 521, nr. 757;
Dalcq, R.O., Traite, II, 325-326, nr. 3041; De Page, H., Traite e/ementaire
de droit civil beige, I, Brussel, Bruylant, 1962, 648, nr. 510, C, 2°; voor een
uitvoerige en kritische bespreking van deze problematiek, raadplege men:
Dabin, J., o.c., R.C.J.B., 1958, 262-270, nrs. 20-30; Du Jardin, J., ,Algemeen belang en groepsbelang", R. W., 1968-1969, 675-684; Van Compernolle, J., o.c., 308-316; Lindemans, J., o.c., 80-86; Bocken, H., o.c., 89-99,
nr. 60; Kohl, A., o.c., J.T., 1981, 202-204).
De tijdens de onderzochte periode gepubliceerde rechtspraak is overwegend
in dezelfde zin gevestigd. Aldus werd, om de hiervoor vermelde redenen,
verscheidene malen onontvankelijk of ongegrond verklaard, de burgerlijke
partij stelling van een milieuvereniging, de V. Z. W., , ,Aktiegroep Leefmilieu
Kempen, afgekort V.A.L.K.'', tegen de pleger van een bouwmisdrijf (Antwerpen, 3 april 1980, Turnh. Rechtsl., 1982, nr. 4, biz. 17, waarbij werd
hervormd: Rb. Turnhout, 17 september 1979, Turnh. Rechtsl., 1982, nr. 4,
blz. 14; Antwerpen, 14 januari 1981, Pas., 1981, II, 29; Antwerpen, 3
november 1981, Turnh. Rechtsl., 1982, nr. 4, biz. 7). Om dezelfde redenen
werd eveneens onontvankelijk verklaard, de burgerlijke partijstelling van
de V.Z.W. ,De Belgische Natuur- en Vogelreservaten", tegen degene die
gestraft werd wegens het bouwen en in stand houden, zonder vergunning,
van een loads in een beschermd landschap, dat tevens een natuurgebied met
wetenschappelijke waarde is (Antwerpen, 4 december 1981, R. W., 19821983, 533).
De burgerlijke partijstelling van een aantal verenigingen ter verdediging van
de mensenrechten tegen degenen die vervolgd werden wegens overtreding
van de wetgeving op de prive-milities werd eveneens onontvankelijk verklaard, daar deze verenigingen zich enkel konden beroepen op de aantasting
van het belang van alle burgers dat de misdrijven zouden worden vervolgd
en de daders gestraft, d.w.z. precies het algemeen belang waarvan de
verdediging in beginsel enkel aan het openbaar ministerie is opgedragen
(Brussel, 1 december 1981, J.T., 1982, 60). Om dezelfde reden werd ook
de burgerlijke partijstelling van de V.Z.W.'s ,Pro Vita" en ,lnformatiecentrum voor ethische problemen" onontvankelijk verklaard (Corr. Brussel, 2 december 1981, J. T., 1982, 61).
Tegen de overwegende tendens van rechtspraak en rechtsleer in besliste de
correctionele rechtbank te Hoei dat twee V.Z.W.'s, waarvan het statutair
doel bestaat in de verdediging van de natuur en het milieu, het recht hebben
om zich benadeeld te achten wanneer inbreuk wordt gepleegd op de belangen die zij nastreven. Zulke verenigingen mogen zich volgens de rechtbank
dan ook burgerlijke partij stellen tegen de personen die worden vervolgd
wegens het plegen van een bouwmisdrijf (Corr. Hoei, 15 juni 1978, J.T.,
1979, 164, met noot J. Messine). Ter verantwoording van deze beslissing
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verwijst de rechtbank in de motivering evenwel ten onrechte naar de
rechtspraak van de Raad van State inzake het vernietigingscontentieux. Om
de nietigverklaring van een administratieve rechtshandeling te bekomen is
het, op het vlak van de ontvankelijkheid, immers voldoende dat men een
eenvoudig belang kan Iaten gelden, terwijl de aanspraak op schadeloosstelling uit onrechtmatige daad de krenking van een rechtmatig belang onderstelt (zie oak Messine, J., noot onder Carr. Hoei, 15 juni 1978, J. T., 1979,
165).
In strijd met de heersende mening in rechtspraak en rechtleer besliste oak
de burgerlijke rechtbank te Turnhout dat de burgerlijke partijstelling van
de reeds geciteerde V .Z. W. V .A.L.K. tegen de plegers van een bouwmisdrijf
ontvankelijk dient te worden verklaard, omdat door de aangeklaagde feiten
zowel de vereniging als haar leden persoonlijk in hun integriteit werden
geschaad (Rb. Turnhout, 17 september 1979, Turnh. Rechtsl., 1982, nr. 4,
blz. 14). De rechtbank stipt hierbij aan ,dat het niet louter gaat om het zich
geschokt voelen door het veelvuldig voorkomen van bouwmisdrijven, zoals
beklaagden stellen, maar om de aftakeling en het verlies van het Kempisch
landschap en natuurschoon, zijnde een daadwerkelijke schade voor de
burgerlijke partij en haar leden; dat deze zuiver morele schade, vrij van elke
materii!le bezorgdheid, vaststaat; dat de burgerlijke vordering van de burgerlijke partij dienvolgens, in strijd met de beweringen van de beklaagden,
ontvankelijk is, daar zij voor de bescherming van haar groepsbelang handelt
en het herstel beoogt van toegebrachte schade; (... ); dat de burgerlijke partij
immers terzake niet is opgetreden voor de verdediging van een idee of een
zuiver moreel belang zonder eigenlijke schade". De rechtbank voegt er nag
aan toe dat krachtens artikel65 van de Stedebouwwet, zoals gewijzigd door
dewet van 22 december 1970, de derde-benadeelde het recht heeft gerechtelijk op te treden tot herstel van de schade veroorzaakt door strafbare
inbreuken op deze wet, maar dat dit recht ingeval van rechtstreeks herstel
wei beperkt is tot de door de bevoegde overheid gekozen wijze van herstel.
Zoals gezegd, werd dit vonnis echter in graad van beroep hervormd (Antwerpen, 3 april 1980, Turnh. Rechtsl., 1982, nr. 4, biz. 17).
De meerderheidsopvatting in de rechtspraak die de vorderingen van
V.Z.W.'s onontvankelijk verklaart wanneer hiermee de vergoeding wordt
nagestreefd van de schade geleden wegens aantasting van algemene belangen en waarden, is vanuit rechtsdogmatisch oogpunt beschouwd te rechtvaardigen en wordt in de rechtsleer meestal oak goedgekeurd (Dabin, J.,
o.c., R.C.J.B., 1958, 265, nr. 23; Dalcq, R.O., Traite, II, 329, nr. 3050;
Bocken, H., o.c., 98-99, nr. 60; zie nochtans: Van Compernolle, J., o.c.,
389; Lindemans, J., o.c., 81). De lege ferenda wordt er in de recente
rechtsleer nochtans gepleit voor een wetgevend optreden teneinde, naar
buitenlands voorbeeld, aan verenigingen en groeperingen een ruimere vorderingsmogelijkheid toe te kennen om op te komen voor collectieve belangen (Bocken, H., o.c., 424, nr. 237; Lindemans, J., ,Het optredeninrechte
van groeperingen ter verdediging van de individuele of collectieve belangen
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van hun leden", R. W., 1979-1980, 2081-2094, i.h.b. 2094; Dalcq, R.O., en
Glansdorff, F. ,Examen de jurisprudence (1973 a 1979). La responsabilite
delictuelle et quasi delictuelle", R.C.J.B., 1981, 87 e.v., i.h.b. 128-129,
nr. 116; Kohl, A., o.c., J.T., 1981, 204-205).
Zoals hiervoor reeds werd aangestipt, wordt op deze regeling een wettelijke
uitzondering aangenomen ten behoeve van de ordes en de wettelijk erkende
beroepsverenigingen, wier vorderingen tot het bekomen van schadevergoeding wegens aantasting van het algemeen belang of het groepsbelang dat
zij nastreven, wei ontvankelijk worden verklaard. Aan deze twee uitzonderingen werd onlangs een nieuwe toegevoegd door artikel 5 van de wet van
30 juli 1981 ,tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenophobie
ingegeven daden" (B.S., 8 augustus 1981). Luidens deze bepaling kunnen
inderdaad de instellingen van openbaar nut en de verenigingen die zich
statutair tot doel stellen de rechten van de mens te verdedigen of rassendiscriminatie te bestrijden, en die ten minste gedurende vijf jaar de rechtspersoonlijkheid bezitten op de datum waarop de litigieuze feiten zijn gepleegd,
in rechte optreden in aile rechtsgeschillen waartoe de toepassing van deze
wet kan aanleiding geven, wanneer afbreuk is gedaan aan hetgeen zij
statutair nastreven. Wanneer de strafbare feiten werden gepleegd ten opzichte van een natuurlijke persoon, is de vordering van de vereniging
bovendien onderworpen aan de voorafgaande toestemming van de betrokkenen (zie art. 5, lid 2) (betreffende deze wet raadplege men: De Diesbach,
E., ,La loi sur le racisme et la xenophobie", J. T., 1981, 681-682; Delatte,
P., ,Chronique de legislation penale (ler janvier-31 decembre 1981)",
R.D.P., 1982, 523-542, i.h.b. 538-542). Voor zover kon worden nagegaan,
is omtrent deze nieuwe bepaling nog geen gepubliceerde rechtspraak bekend.

5.

AANSPRAAK OP SCHADELOOSSTELLING EN HET HUWELIJKSVERMOGENSRECHT In de besproken periode werden nog een aantal uitspraken

gepubliceerd die betrekking hebben op het wettelijk stelsel zoals dat bestond
voor de inwerkingtreding van de wet van 14 juli 1976. Deze uitspraken
worden nog aangehaald omdat zij van belang blijven enerzijds voor hen die
bij toepassing van artikel 1 van de overgangsbepalingen van de wet van
1976, voor notaris hebben verklaard het oud stelsel te willen behouden en
anderzijds omdat de wetgever in 1976 eigenlijk de rechtspraak in verband
met het oud stelsel heeft bevestigd (zie vorig overzicht, T.P.R., 1977,
biz. 444).
De vordering tot vergoeding van de schade voortvloeiend uit arbeidsongeschiktheid die bet gevolg is van de aantasting van de fysieke integriteit van
de in gemeenschap van goederen gehuwde vrouw, is een schuldvordering
die haar eigen blijft. Het vorderingsrecht van de in gemeenschap gehuwde
vrouw tegen haar man ex artikel1382 B.W., alsmede de hierop toegekende
schadevergoeding blijven haar eveneens eigen (Cass., 18 juni 1976, R. W.,
1977-1978, 953, R.G.A.R., 1977, nr. 9759 met noot M. Bonheure-Fagnart;
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Mil. Ger. Brussel, 20 december 1977, De Verz., 1977, 197; Corr. Namen,
7 december 1977, Jur. Liege, 1977-1978, 116; met betrekking tot de aanspraken van de echtgenoot inzake W.A.M. zie: Benelux Gerechtshof, 16 april
1980, J. T., 1980, 358; R. W., 1980-1981, 167 met conclusie Adv. Gen.
Dumon en noot Maes B.).
Dit principe wordt bevestigd door artikel 1401, 3° B.W. waarin wordt
gezegd dat het recht op herstel van persoonlijke, lichamelijke of morele
schade eigen is, ongeacht het tijdstip van verkrijging. Deze rechten blijven
ook in ruimere gemeenschappen, zoals in de algemene gemeenschap, eigen
(Casman, H., noot onder Cass., 18 juni 1976, R. W., 1977-1978, 154; zie
art. 1453 lid 1 B.W.). De bedoeling van de wetgever was de onbillijke
gevolgen die het toekennen van een gemeenschappelijk karakter aan deze
vergoeding zou kunnen meebrengen, te vermijden (Verslag Hambye,
biz. 33).
Moeilijkheden doen zich echter voor wanneer de schadevergoeding ook het
verlies aan beroepsinkomsten ten gevolge van de aantasting van de fysieke
integriteit omvat. Artikel 1405, 1° bepaalt immers dat aile inkomsten of
vergoedingen die beroepsinkomsten vervangen of aanvullen gemeenschappelijk zijn. Volgens Dillemans belet de inhoud van artikel1401, 3° dat het
recht eigen blijft, niet dat tijdens het huwelijk de toegekende rente wegens
inkomstenverlies gemeenschappelijk is. Vergoedt de rente eventueel ook
andere schadeposten, zoals bijvoorbeeld morele schade, dan zou ze kunnen
worden uitgesplitst. De moeilijkheid is evenwel dat inzake quasi-delictuel~
aansprakelijkheid de toekenning van een kapitaal de meest gebruikte vorm
van schadevergoeding is (Dillemans, R., ,Het wettelijk stelsel- Baten van
het eigen en het gemeenschappelijk vermogen, wederbelegging en bewijsvoering", T.P.R., 1978, 356).
Over kapitaalsuitkeringen als vergoeding voor de aantasting van de fysieke
integriteit stelde de senaatscommissie vrij ongenuanceerd dat ,ofschoon de
vergoeding, ontvangen bij ongeval, voor een gedeelte bestemd is tot compensatie van de althans theoretische derving van een inkomen dat aan het
gemeenschappelijk vermogen zou toekomen, de commissie van oordeel is
dat het kapitaal eigen kapitaal van de echtgenoot blijft, maar dat de
inkomsten uit dat kapitaal, eenmaal belegd, toekomen aan het gemeenschappelijk vermogen" (Verslag Hambye, biz. 33). Deze zienswijze wordt
door verschillende auteurs bekritiseerd (Dillemans, R., o.c., 357; Casman,
H. en Van Look, M., Huwelijksvermogenstelsel, C.E.D. Samsom, III/2,
20; Donnay, M., ,Regime legal - Patrimoines propres des epoux et
patrimoine commun", Rec. Gen. Enr. Not., 1977, nr. 22313, biz. 132).
Deze auteurs stellen voor om de vergoeding op te splitsen in een deel
bestemd voor de vergoeding van het verlies van beroepsinkomsten tijdens
het huwelijk, dat gemeenschappelijk zou zijn, en een deel ter vergoeding
van de aantasting van de fysieke integriteit, dat eigen zou zijn. Dillemans
stelt als practische oplossing daartoe voor het uitgekeerde kapitaal gemeenschappelijk te Iaten worden mits latere vergoeding. Deze oplossing is
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volgens hem conform zowel met artikel 1405, 1° als met artikel 1401, 3°
dat enkel spreekt van het ,recht" dat eigen zou zijn (Dillemans, R., o.c.,
358).
Het Hof van Beroep te Gent interpreteert artikel1405, 1° in die zin dat de
vergoeding uitsluitend (dit laatste woord is cursief gedrukt in het R. W.)
voor inkomstenverlies wegens arbeidsongeschiktheid (en niet de vergoeding
wegens aantasting van de fysieke integriteit die eigen is) tot het gemeenschappelijk vermogen behoort (Gent, 19 september 1980, R. W., 1982-1983,
599). Het woord ,uitsluitend" komt evenwel niet in de tekst van artikel
1405, 1° voor.
Quid tot slot indien de toegekende schadevergoeding ook strekt tot terugbetaling van de medische en verplegingskosten? In deze mate behoort ze tot
het gemeenschappelijk vermogen vermits die kosten ook door dat vermogen
dienen te worden gedragen (Gent, 19 september 1980, gecit.; Dillemans, R.,
o.c., 356; Donnay, M., o.c., Rec. Gen. Enr. Not., 1977, biz. 132; Schuermans, L., Schadeloosstelling en huwelijksvermogen, in Onrechtmatige
daad, Actuele tendenzen, biz. 233; Anders m.b.t. het oud stelsel, Cass., 18
juni 1976, gecit.).
Wat betreft het karakter van de quasi-delictuele schulden van de echtgenoten zijn er weinig moeilijkheden. Deze schulden zijn eigen, zowel degene
die v66r, als degene die na het huwelijk zijn ontstaan (art. 1406 en 1407
in fine B.W.; Gent, 19 september 1980, gecit.).
Dit is een bevestiging van een vroegere rechtspraak (Cass., 18 juni 1976,
gecit.). De vraag of een derde dan wei de andere echtgenoot het slachtoffer
is van de onrechtmatige daad, is hierbij van geen belang (Poncelet, L., ,Les
' dettes delictuelles et quasi-delictuelles des epoux dans le nouveau regime
instaure par Ia loi du 14 juillet 1976", R.G.A.R., 1978, nr. 9949; Raucent,
L., ,Le regime legal - Passif commun et passif propre", T.P.R., 1978,
biz. 387).
Ben ander probleem betreft de verhaalbaarheid van de betrokken schuldvorderingen. Ben eerste mogelijkheid bestaat erin dat de echtgenoot van de
dader, en eventueel de gesubrogeerde verzekeraar, schuldeiser zijn van de
andere echtgenoot en hun vordering trachten te innen. Artikel 1450 B.W.
bepaalt terzake dat de schuldvorderingen van de ene echtgenoot op de
andere tijdens het wettelijk stelsel aileen kunnen verhaald worden op de
eigen goederen van de schuldenaar. Ook deze wetsbepaling bevestigt de
vroegere rechtspraak (Cass., 18 juni 1976, gecit.; Corr. Namen, 7 december
1977, gecit.).
De interpretatie van artikel 1450 was aan de orde in de reeds geciteerde
uitspraak van het Hof van Beroep van Gent. De N.M.B.S. had, overeenkomstig het personeelsstatuut, voorschotten uitgekeerd aan een van haar
werknemers die arbeidsongeschikt was tengevolge van een ongeval waarvoor zijn echtgenote aansprakelijk was. Deze voorschotten hadden betrekking op de medische kosten en het inkomstenverlies. Overeenkomstig het

531

statuut werd de N.M.B.S. door het betalen van de uitkeringen gesubrogeerd
ip. de rechten van het slachtoffer (en aileen in die rechten). Zij trachtte dan
oak haar vordering te innen. Daar de oorspronkelijke schuldvordering
evenwel behoort tot het gemeenschappelijk vermogen van de echtgenoten
(cfr. supra) is artikel1450 niet van toepassing en zij kan dan oak niet tijdens
het huwelijk verhaald worden op de eigen goederen van de vrouw (Gent,
19 september 1980, gecit.). Is de titularis van de schuldvordering een derde,
dan kan die vordering uitgeoefend worden op het eigen vermogen en de
inkomsten (hoewel die gemeenschappelijk zijn) van de echtgenoot-schuldenaar (art. 1409 B.W.). Zij kaneveneens uitgeoefend worden op het gemeenschappelijk vermogen voor zover dit uit de onrechtmatige daad voordeel
zou getrokken hebben (art. 1412 lid 1 B.W.). De schuldeiser zou wei
verplicht zijn, in de mate van het mogelijke, zijn vordering eerst te verhalen
op de eigen goederen van de echtgenoot-schuldenaar (Poncelet, L., o.c.).
Indien het eigen vermogen van de echtgenoot-schuldenaar ontoereikend is,
kunnen deze schulden bovendien op het gemeenschappelijk vermogen worden verhaald ten belope van de helft van de netto-baten (art. 1412 lid 2
B.W.). Over de practische moeilijkheden die deze innovatie in zijn toepassing meebrengt, zie Poncelet, L., o.c.
Het probleem van de actuele verhaalbaarheid van de schuldvordering moet
worden onderscheiden van de definitieve bijdrage door de echtgeno(o)t(e)
in dergelijke schulden. Deze schulden moeten uiteindelijk gedragen worden
door de echtgeno(o)t(e)-schuldenaar. In de mate dat ze dus bij toepassing
van artikel 1409 of 1412 B.W. zijn verhaald op het gemeenschappelijk
vermogen, zal er een vergoeding verschuldigd zijn aan de andere echtgenoot
bij de ontbinding van de gemeenschap (art. 1432 e.v. B.W.).
Ben laatste practische moeilijkheid, die vooral voor verzekeringsmaatschappijen van belang is, betreft de vraag aan wie van de echtgenoten een
derde de schadevergoeding moet betalen die hij verschuldigd is. Hiervoor
kan verwezen worden naar de bijdrage van Cleve, A. en Schamp, H., Het
nieuwe huwelijksvermogensrecht en de private verzekering, 1978 (uitgave
groep Assubel) en de door deze auteurs opgestelde tabel zoals overgenomen
in Onrechtmatige daad, Actuele tendenzen, blz. 249.
6. DE AANSPRAAK VAN DE BIJZIT - De rechtspraak met betrekking tot de
vordering tot schadeloosstelling van de concubine tegen de derde die aansprakelijk kan worden gesteld voor het overlijden of de lichamelijke letsels
van haar partner, bleef oak in de hier besproken periode verder evolueren
(zie hieromtrent: De Wilde, L., ,Concubinaat en rechtmatig belang",
R. W., 1978-1979, 1681; id., Het begrip schade, in Onrechtmatige daad,
Actuele tendenzen, blz. 202; Schryvers, J., ,De lichamelijke schade in
cijfers", R. W., 1980-1981, 2505; Verheyden-Jeanmart, N., ,Le droit a
reparation de la concubine en cas de deces accidentel de son compagnon",
R.G.A.R., 1981, nr. 10.412; Dalcq, R.O. en Glansdorff, F., ,Examen de
Jurisprudence", R.C.J.B., 1981, 127).
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Reeds in het vorig overzicht werd vastgesteld dat de Belgische rechtspraak
in een aantal gevallen vergoeding toekende voor de schade geleden door de
bijzit ingevolge overlijden van de partner. Dergelijke vordering stuit doorgaans op twee bezwaren. Vooreerst is er de vraag naar de rechtmatigheid
van het gekrenkte belang als ontvankelijkheidsvereiste van de vordering tot
schadeloosstelling. Zo de vordering ontvankelijk is, client nog te worden
nagegaan of de door de concubine geleden schade wei de vereiste zekerheid
vertoont.
Met betrekking tot de ontvankelijkheid moet een onderscheid gemaakt
tussen het overspelig en het niet-overspelig concubinaat.
Dat de feitenrechters het minder nauw nemen met buitenechtelijk samenleven blijkt duidelijk uit enkele uitspraken waarin zelfs bij overspelig concubinaat het recht op schadeloosstelling van de overspelige concubine werd
erkend. Zo stelde de llde kamer in de Rechtbank te Luik dat het concubinaat, zelfs al is dit overspelig, de bekrachtiging is van gevoelens van
vriendschap, achting, belangstelling en genegenheid, dat deze gevoelens op
zichzelf noch ongeoorloofd, noch immoreel zijn en dat ze, zolang ze duren,
derhalve een rechtmatig belang uitmaken waarvan de schending aanleiding
geeft tot vergoeding van morele schade (Corr. Luik, 10 oktober 1977,
R.G.A.R., 1980, nr. 10.154; Corr. Namen, 5 februari 1976, R.G.A.R.,
1977, nr. 977 5). Ook het Hof van Beroep te Gent ken de schadevergoeding
toe in een geval van overspelig concubinaat. De motieven van het Hof zijn
weergegevenin Cass., 19 december 1978, R. W., 1978-1979, 1709; De Verz.,
1979, 237; Pas., 1979, I, 472; R.G.A.R., 1981, nr. 10.421; Rev. Not. B.,
1980, 47; Zie ook De Wilde, L., o.c., R. W., 1978-1979, 1688.
Het Hof van Cassatie maakte een einde aan deze evolutie door het Gentse
arrest te verbreken op grond van de overweging dat het overspelig concubinaat noodzakelijk insluit dat de betrekkingen die de niet uit de echt
gescheiden bijzit met het slachtoffer onderhield, in strijd zijn met haar
verplichtingen uit een bestaand huwelijk en derhalve met wetsbepalingen
van openbare orde. De schending van de in een dergelijk geval onrechtmatige belangen laat geen recht op schadevergoeding ontstaan (Cass., 19 december 1978, gecit.).
De commentatoren van dit arrest zijn van oordeel dat de rechtspraak in
verband met het niet overspelig concubinaat door dit arrest niet wordt
be1nvloed (Schryvers, J., o.c., 2506; Jeanmart, H., o.c., nr. 10.412). In
dergelijke gevallen wordt meestal schadevergoeding toegekend aangezien
geoordeeld wordt dat de gekrenkte belangen wei degelijk rechtmatig kunnen
zijn (Antwerpen, 3 januari 1980, dat Corr. Hasselt, 23 februari 1979,
bevestigt, De Verz., 1980, 193; Bergen, 23 november 1979, De Verz., 1980,
749; Rb. Huy, 7 december 1981, Jur. Liege, 1982, 156).
Een aantal auteurs stellen overigens de vraag of het begrip van de ongeoorloofde aard van het concubinaat, zelfs overspelig, niet moet worden prijsgegeven, althans op het vlak van de schadevergoedingseis. Het probleem van
de vergoeding van de bijzit wordt dan herleid tot een onderzoek van
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feitenkwesties, zoals de stabiliteit van bet concubinaat en de zekerheid van
de genegenheidsgevoelens van de partners (Mahieu, M., ,La concubine, le
juge et les moeurs", R.G.A.R., 1976, nr. 9551; De Wilde, L., o.c., R. W.,
1978-1979, 1682; Jeanmart, N., o.c., R.G.A.R., 1981, nr. 10.412).
Indien bet bestaan van een rechtmatig belang wordt erkend, dan is er nog
bet probleem van de schadezekerheid, waarover een grote verdeeldheid
bestaat zowel in rechtsleer als in rechtspraak. In de uitspraken die de
rechtmatigheid van het gekrenkte belang erkenden, werd morele schadevergoeding toegekend. De toegekende bedragen lagen wellager dan de vergoeding die normaal wordt toegekend bij overlijden van een echtgenote (voor
een overzicht, zie infra).
Deze rechtspraak wordt blijkbaar goedgekeurd door L. De Wilde. Hij stelt
dat de inherente onbestendigheid van bet concubinaat vergeleken met de
principiele bestendigheid van het huwelijk met zich brengt, dat de begroting
van de vergoedbare schade van bijzit of gezel op een andere wijze moet
geschieden dan van huwelijkspartners (De Wilde, L., o.c., Onrechtmatige
daad, Actuele tendenzen, blz. 219). J. Schryvers en N. Jeanmart menen
daarentegen dat er geen reden is om, eenmaal bet rechtmatig en zeker
karakter van de morele schade is erkend, aan de bijzit een lagere vergoeding
toe te kennen dan aan de echtgenote (Schryvers, J., o.c., 2508; Jeanmart,
N., o.c., nr. 10.412).
Ook met betrekking tot de omvang van de materiele schade worden verschillende stellingen gehuldigd, DeGorrectionele-Rechtbankte L.uik-ei"kent bet
recht van de bijzit om de terugbetaling van de betaalde begrafeniskosten
te vorderen. Zij kent evenwel geen vergoeding toe voor materiele schade
wegens inkomstenverlies. Het concubinaat is immers essentieel een precaire
situatie ongeacht hoelang dat concubinaat reeds vroeger bestond, en de
concubine kan geen enkele aanspraak Iaten gelden op de inkomsten van
haar gezel (Corr. Luik, 10 oktober 1977, gecit.).
Een 28-jarige vrouw die na echtscheiding opnieuw met haar vroegere man
was gaan samenwonen zonder te huwen, overleed na een ongeval. De man,
die een eigen inkomen had, kan volgens bet Hof van Beroep te Antwerpen
geen rechtmatig patrimoniaal belang doen gelden op bet behoud van een
door bet samenleven verbeterde financiele situatie. De partners konden
immers ten allen tijde bet samenleven doen ophouden, zodat de schade niet
bewezen is (Antwerpen, 3 januari 1980, gecit.). De motivering van dit arrest
is voor kritiek vatbaar. Het Hof onderscheidt ons inziens onvoldoende de
begrippen rechtmatigheid van bet belang en zekerheid van de schade. Als
immers wordt vastgesteld dat het patrimoniaal belang onrechtmatig is, is
er geen reden om verder te spreken over schadezekerheid en bewijs van de
schade, laat staan dat men de onrechtmatigheid uit de onzekerheid zou
mogen afleiden.
Een beperkte en forfaitair geraamde materiele schadevergoeding werd
toegekend door bet Hof van Beroep te Gent (zie Cass., 19 december 1978,
gecit., dat deze beslissing verbrak). De toekenning van een dergelijke,
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forfaitair geraamde vergoeding voor de materiele schade lijkt inderdaad
verkieslijk. Het precair karakter van de toestand van de concubinerenden
impliceert dat zij enkel het verlies van een kans kunnen aanvoeren, voor
zover uiteraard deze kans zelf al niet als te onzeker voorkomt om te worden
vergoed (Schryvers, J., o.c., 2507).
De Rechtbank van Huy begroot de materiele schade van de bijzit evenwel
door toepassing van de kapitalisatiemethode (Rb. Huy, 7 december 1981,
Jur. Liege, 1982, 156). Deze berekeningsmethode, die ook werd toegepast
door het Hof van Beroep van Brussel (Brussel, Afd. Bergen, 27 juni 1973,
R.G.A.R., 1974, nr. 9184), wordt verdedigd door N. Jeanmart (o.c.,
R.G.A.R., nr. 10.412). Onslijktdezeopvattingevenwel voorbij tegaanaan
het per essentie precair karakter van het concubinaat.
Hierna volgt een overzicht van enkele uitspraken met aanhaling van het
bedrag dat voor morele schade werd toegekend aan de bijzit en met
vermelding of ook materiele schade werd toegekend.
- Gent, 17 november 1977, 300.000 fr. gemengd materieel en moreel
(concubinaat met overspel); verbroken door Cass., 19 december 1978,
Pas., 1979, I, 472.
- Corr. Hasselt, 23 februari 1979, en Antwerpen, 3 januari 1980, De
Verz., 1980, 193: 75.000 fr. (materieel: nihil).
- Brussel, 16januari 1980, Omnia 1980, 190:20.000 fr. (materieel: nihil).
- Corr. Luik, 10 oktober 1977, R.G.A.R., 1980, nr. 10.154: 20.000 fr.
(materieel: nihil; concubinaat met overspel).
- Rb. Huy, 7 december 1981, Jur. Liege, 1982, 156: 150.000 fr. (materieel: 5.197.967 voor de bijzit en voor 2 niet erkende natuurlijke kinderen, kapitalisatie).
Een vrouw stelde in eigen naam een vordering in tot het bekomen van
schadevergoeding wegens het overlijden van haar ex-gezel van wie ze op het
ogenblik van het ongeval11 maanden gescheiden leefde. Haar vordering
werd afgewezen zowel wat de morele als de materiele schade betreft (Bergen,
19 januari 1979, De Verz., 1979, 239).
Op de vraag of de verbreking van een concubinaat een recht op schadevergoeding kan doen ontstaan, wordt in het volgend nummer ingegaan.
7. DE AANSPRAAK VAN DE VERLOOFDE- In de afgelopen periode werd de
mogelijkheid tot het verkrijgen van een schadevergoeding bij de verbreking
van een verloving onder de aandacht van de rechters gebracht. In principe
maakt het verbreken van de verloving geen fout uit zoals vereist voor de
toepassing van artikel 1382 B.W. (zie: Ronse, J., Verloving, in A.P.R.,
nr. 52 e.v.). De verbreking kan nochtans onder omstandigheden onrechtmatig zijn en aanleiding geven tot het betalen van schadevergoeding (Rb.
Turnhout, 7 oktober 1977, R.G.A.R., 1978, nr. 9951; Rb. Luik, 13 oktober 1978, Jur. Liege, 1978-1979, 147). Dezelfde principes kunnen ook
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worden toegepast bij de verbreking van een concubinaatsverhouding (Parijs, 27 februari 1979, Rev. Not. B., 1980, 409).
Aangezien het onrechtmatig verbreken van een verloving een quasi delict
is moet bij de beoordeling van de fout en de schade de wet van het land
van de plaats waar het feit zich heeft voorgedaan worden toegepast (Rb.
Gent, 15 feb. 1982, R. W., 1982-1983, 2770; Erauw, J., ,De verloving in
het I.P .R. met enkele beschouwingen over het concubinaat", R. W., 19821983, 2721).
Het Hof van Beroep te Gent wees een vordering tot het bekomen van morele
schadevergoeding af gebaseerd op het verbreken van een verloving na
verleiding door huwelijksbeloften. Aangezien volgens het Hof geen enkel
geschrift werd voorgelegd dat zou wijzen op een verloving, moet worden
aangenomen dat de verhouding die tussen beide partijen hestand vrijelijk
was aangegaan (Gent, 12 april1979, R. W., 1979-1980, 983). Uit het arrest
blijkt dat in eerste aanleg wei morele schadevergoeding was toegekend aan
de vrouw die een kind behield uit de afgebroken relatie (50.000 fr. bij
verstek, na verzet herleid tot 10.000 fr.).
In de door de Rechtbank te Turnhout berechte zaak werd een zes jaar lange
verloving tussen twee studenten in de geneeskunde door een korte brief van
de jonge man verbroken, nadat het verlovingsfeest was gehouden en een
huwelijksdatum was vastgesteld. De rechtbank kende aan de gedupeerde
verloofde 1 fr. morele schadevergoeding toe, daarbij rekening houdend met
de omstandigheid dat zij binnen het jaar een nieuwe kennis had aangeknoopt en was gehuwd. Het bestaan van een materiele schade in haren
hoofde werd niet bewezen geacht (Rb. Turnhout, 7 oktober 1977, gecit.).
Een man verbrak een 3-jarig concubinaat na huwelijksbeloften te hebben
afgelegd aan zijn bijzit. Hij had oak een procedure aangevat tot het
bekomen van een machtiging tot erkenning en wettiging van het overspelig
kind dat hij had verwekt (art. 331 en 335 B.W.). Deze procedme, die de
ernst van zijn belofte aantoonde, werd niet verdergezet. De Rechtbank te
Luik achtte in die omstandigheden het bestaan van een morele schade van
40.000 fr. bewezen (13 oktober 1978, gecit.).
Over de mogelijke aanspraak van de verloofde van het slachtoffer tegen
derden dient volgend arrest van het Hof van Cassatie te worden vermeld:
wanneer de feitenrechter vaststelt dat uit de stukken van het dossier blijkt
dat de burgerlijke partij verloofd was met het slachtoffer dat bij een ongeval
om het Ieven kwam, dat zij met hem samenleefde en dat zij van plan waren
begin 1980 in het huwelijk te treden, heeft hij, zonder de artikelen 1382-1383
B.W. te schenden, wettelijk kunnen beslissen dat de fout van de beklaagde
de burgerlijke partijen noodzakelijkerwijze beroofd heeft van het recht met
de persoon van haar keuze te huwen en dat de burgerlijke partij dient te
worden vergoed voor de daardoor veroorzaakte materiele en morele schade.
(Cass., 30 november 1981, R.G.A.R., 1982, nr. 10.584; R. W., 1982-1983,
1688 met noot; zie oak Antwerpen, 27 april 1981, onuitg., en verder
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nr. 34.4; zie oak vorig ovrzicht T.P.R., 1977, biz. 448; Ronse, J., Verloving, in A.P.R., nr. 60 e.v.).
8.

DE AANSPRAAK VAN DE UITSLUITEND RELIGIEUS GEHUWDEN. POLYGAMIE - Ben huwelijk tussen twee zigeuners was ingezegend volgens de riten

van hun Ieefgroep. De speciale Ievenswijze van de zigeuners, van nature
trekkers, verklaart volgens het Hof van Beroep te Gent dat zij veel minder
dan sedentaire echtparen de noodzaak aanvoelen dat huwelijk te Iaten
officialiseren door een wettig huwelijk. Dat deze band door de wet niet
wordt erkend, betekent daarom nag niet dat hij in strijd is met de openbare
orde of de goede zeden. Het ontnomen voordeel is dus geenszins onwettig
en moet worden vergoed (Gent, 19 maart 1980, R. W., 1981-1982, 2629).
Ben overspelig kind trachtte schadevergoeding te krijgen naar aanleiding
van het overlijden van zijn vader. Deze had een religieus huwelijk gesloten
met de moeder van het kind terwijl die nog gehuwd was met een andere man.
Het is vanzelfsprekend dat dergelijk ,huwelijk" geen enkel rechtsgevolg
kan meebrengen. De staat van gehuwde persoon van de vrouw was aan beide
partners bekend en sluit in hoofde de goede trouw uit. Br kan dan oak geen
sprake zijn van een putatief huwelijk en dus oak niet van een putatief kind.
Ondanks het overspelig karakter van de afstammingsband tussen de vader
en het kind, kende de rechtbank een morele schadevergoeding toe van
40.000 fr. (Carr. Charleroi, 3 januari 1977, R.G.A.R., 1980, nr. 10.153;
zie oak nr. 2).
In het vorig overzicht werd gesteld dat ingeval van polygamie de beide
echtgenoten recht kunnen hebben op schadevergoeding bij overlijden door
ongeval van de man, op voorwaarde dat het tweede huwelijk zonder bedrog
gesloten is in het buitenland conform de wetgeving die volgens het Belgisch
internationaal privaatrecht van toepassing is (vorig overzicht, T.P.R., 1977,
biz. 449).
Zulks is niet strijdig met de Belgische openbare orde.
Deze principes werden toegepast in het volgende, zeer merkwaardige geval.
Ben vrouw sloot conform artikel 171 Franse Code Civil een posthuum
huwelijk met haar verloofde die kart voor de geplande huwelijksdatum was
overleden ten gevolge van een ongeval. Br werd vastgesteld dat het huwelijk
perfect geldig was naar Frans recht en dat volgens het Belgisch internationaal privaatrecht de Franse wetgeving van toepassing was op de grondvoorwaarden waaraan moet zijn voldaan in hoofde van de Franse echtgenoot
bij het sluiten van het huwelijk (art. 170ter B. W.).
Artikel 171 van de Franse Code Civil bepaalt bovendien dat de gevolgen
van het huwelijk retroactief intreden op de dag v66r die van het overlijden.
Deze bepaling werd niet in strijd geacht met de Belgische internationale
openbare orde. De logische conclusie is dan ook dat de vrouw voor het
overlijden van haar man dezelfde vergoeding krijgt als die welke normaal
aan een weduwe toekomt (Rb. Aarlen, 16 januari 1973, Jur. Liege, 19731974, 156 bevestigd door Luik, 6 februari 1980, J. T., 1980, 492; Rev. Dr.
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Fam., 1980, 274; Rev. Dr. Int. Comp., 1981, 243; de voorziening tegen dit
arrest werd verworpen door Cass., 2april1981, J.T., 1981, 653; Rev. Dr.
Int. Comp., 1982, 128; R. W., 1982-1983,922 metnoot J. Erauw; De Verz.,
1982, 357; R.C.J.B., 1983, 499 met noot F. Rigaux, ,La celebration
posthume du mariage en droit international prive"; R.G.A.R., 1983,
nr. 10578 met noot M. Mahieu.
9. SCHADE BIJ FEITELIJKE SCHEIDING DER ECHTGENOTEN - In de afgelopen periode heeft zich veelvuldig het probleem gesteld van het bestaan en
de begroting van de schade bij overlijden van een feitelijk gescheiden
echtgenoot (zie hierover: De Busschere, C., ,Problemen van schadeloosstelling in geval van feitelijke scheiding der echtgenoten", De Verz., 1977,
473).
Om het bestaan van morele schade aan te tonen moet de overlevende
echtgenoot bewijzen dat, ondanks de feitelijke scheiding, er toch nog nog
zekere genegenheidsbanden bestonden. Hierbij zullen verschillende faktoren een rol spelen, zoals de duur van de feitelijke scheiding (Rb. Hasselt,
18 november 1977, Limb. Rechtsl., 1978, 127; Corr. Hasselt, 25januari
1973, Limb. Rechtsl., 1978, 122); dat de langstlevende geen schuld had bij
de feitelijke scheiding en het echtelijk leven wilde hervatten (Bergen, 13 oktober 1975, R.G.A.R., 1977, nr. 9699); dat het slachtoffer een echtscheidingsprocedure had ingeleid (Bergen, 20 februari 1979, De Verz., 1979,
251; Corr. Luik, 1 maart 1976, R.G.A.R., 1978, nr. 9.878); dat de overlevende in concubinaat leefde en de afwezigheid van verzoeningskansen
(Bergen, 20 februari 1979, gecit.; Brussel, 21 april 1976, De Verz., 1977,
634); dat de langstlevende de begrafeniskosten niet betaalde (Brussel,
21 april 1976, gecit.; Corr. Hasselt, 22 maart 1973, Limb. Rechtsl., 1978,
124; Rb. Hasselt, 18 november 1977, gecit.).
W el valt op dat, als er morele schadevergoeding wordt toegekend, deze
meestal lager is dan bij het overlijden van een samenlevende echtgenoot
(Bergen, 13 oktober 1975: 75.000fr.; Brussel, 21 april 1976: 25.000 fr.;
Corr. Hasselt, 25 januari 1973: 75.000 fr.; Crr. Hasselt, 22 maart 1973:
60.000fr.).
Een materiele schadevergoeding kan aan de feitelijk gescheiden echtgenoten
worden toegekend wegens het verbeuren van een kans, nl. de mogelijkheid
van een verzoening, en van een recht, te weten het gebeurlijk bekomen van
een onderhoudsgeld (zie de reeds geciteerde Hasseltse vonnissen).
Of de kans op verzoening reeel is hangt vooral af van de duur van de
feitelijke scheiding. Ook de aanwezigheid van een jong kind kan die kans
be1nvloeden (Bergen, 13 oktober 1975, gecit.).
Wat betreft het verlies van onderhoudsgeld bestaat er geen probleem als de
langslevende echtgenoot voor het ongeval reeds een uitkering genoot (Corr.
Luik, 1 maart 1976, gecit.). In het andere geval zal de rechtbank moeten
nagaan of er een reele kans bestond dat de langstlevende een uitkering zou
hebben gekregen. Dit is niet het geval als de man geen onderhoudsgeld had
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gevorderd en zijn overleden vrouw over geen inkomsten beschikte (Cass.,
26 oktober 1976, J. T., 1977, 226; Rev. Not. B., 1977, 368; De Verz., 1977,
633 dat Brussel, 21 april1976, gecit., bevestigt; zie oak: Cass., 30 november
1976, Pas., 1977, I, 363; R. W., 1977-1978, 474). Zulks is evenmin het geval
als het slachtoffer een echtscheidingsvordering had ingesteld die ongetwijfeld gegrond was en hij blijkbaar vastbesloten was die door te voeren
(Bergen, 20 februari 1979, De Verz., 1979, 251).
10. DE AANSPRAAK VAN DE GEFAILLEERDE- In de beschouwde periode
werd weinig rechtspraak gepubliceerd over de aanspraak uit onrechtmatige
daad van een gefailleerde. Of de gerechtelijke vrede is ingetreden na de
uitspraak van het Hof van Cassatie terzake (26 mei 1977, Pas., 1977, I, 985)
blijft dan oak af te wachten. (Zie: Lievens, J., R. W., 1977-1978, 1683 en
d'Ieteren, A., R.G.A.R., 1979, nr. 10048, telkens noot onder Cass., 26 mei
1977; Luik, 1 april 1976, Pas., 1977, II, 66 met conclusies Adv. Gen.
Charlier; T'Kint, F., noot onder Carr. Brussel, 19 juni 1974, R.G.A.R.,
1975, nr. 9401; Rutsaert, J., ,De l'effet de la faillite sur le sort de l'indemnite de reparation du dommage resultant de la lesion d'un droit exclusivement attache ala personne", De Verz., 1982, 21).
De buitenbezitstelling van de gefailleerde voorzien in artikel 444 Faillissementswet impliceert niet dat de curator oak die vorderingen zou kunnen
insteilen die persoonsgebonden rechten van de gefailleerden betreffen
(art. 1166 B.W.). Het recht op morele schadevergoeding behoort ongetwijfeld tot die categorie (vorig overzicht, T.P.R., 1977, biz. 450). Over de aard
van het recht op materii~le schadevergoeding bestaat discussie. Nochtans
mag oak hier worden aangenomen dat dit recht persoonlijk is en dat aileen
de gefailleerde kan beslissen of de vordering wordt ingesteld, en zo ja, welke
vorm van schadevergoeding hij vraagt (Cass., 10 juni 1975, Pas., 1975, I,
972; Luik, 1 april 1976, Jur. Liege, 1975-1976, 273; Pas., 1977, II, 66,
bevestigd door Cass., 26 mei 1977, R. W., 1977-1978, 1683; De Verz., 1977,
839; R.G.A.R., 1979, nr. 10048; Pas., 1977, I, 985; Arr. Cass., 1977, 988).
Dit ailes belet uiteraard niet dat, eenmaal de vordering is ingesteld, de
curator niet aileen mag, maar moet tussenkomen in de vordering om op die
marrier de belangen van de massa te beveiligen (Cass., 10 juni 1975, gecit.).
Bovendien wordt algemeen aanvaard dat er een onderscheid moet worden
gemaakt tussen het recht vergoeding te vragen dat persoonlijk is, en de
geldelijke gevolgen die de uitoefening van dat recht meebrengt (Cass.,
26 mei 1977, en Luik, 1 april1976, gecit.; Fredericq, L. enS., Handboek
van Belgisch Handelsrecht, IV, biz. 96). De toegekende bedragen vallen in
de massa, welke vorm van schade er oak door wordt vergoed. Aile betalingen die door de schuldenaar van de vergoeding aan de gefailleerde zouden
worden gedaan zijn rechtens nietig en werken niet bevrijdend (art. 444 Faill.
W.; Luik, 1 april 1976, gecit.).
Dat de gevolgen van deze redenering onbillijk zijn kan niet worden ontkend.
De rechtspraak zocht dan oak naar rniddelen om de gestrengheid van deze
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regeling te milderen. Zo maakte men een onderscheid tussen de vergoedingen die aan de gefailleerde toekomen v66r de datum van de sluiting van het
faillissement en die na die datum, wanneer de gefailleerde het vrije beheer
van zijn goederen terugkrijgt (Luik, 19 juni 1970, Jur. Liege, 1970-1971,
105). Dit onderscheid werd door de recente rechtspraak verworpen nadat
het ook in de rechtsleer op kritiek was onthaald. De buitenbezitstelling
voorzien in artikel 444 Faill. W. heeft immers een algemeen en absoluut
karakter en staat het gemaakte onderscheid in de weg (Cass., 26mei 1977,
gecit.).
De Rechtbank te Turnhout voerde ook een splitsing van het kapitaal door
maar op grond van andere motieven. De rechtbank beperkte de rechten van
de massa op de toegekende schadevergoeding tot het deel van het loon dat
beslagbaar was. Ze stelde dat deel vast op een vijfde van het toegekende
kapitaal (1 juni 1967, R.G.A.R., 1969, nr. 8.243). Ook deze stelling is
betwistbaar. Het is immers zeer de vraag of de vergoedingen toegekend ex.
art. 1382 wegens blijvende arbeidsongeschiktheid inderdaad slechts beperkt
beslagbaar zijn. Ze zijn immers nergens vermeld in de artikelen 1409 tot
1412 Ger.W. (zie ook conclusie Adv. Gen. Charlier, gecit.).
De thesis van de beperkte beslagbaarheid wordt vooropgesteld door Ronse
op basis van de theorie van de zaakvervanging. De uitgekeerde vergoedingen zouden in de plaats treden van de verloren lonen en zo vallen zij onder
artikel1409 Ger. W. (Ronse, J., Schade en schadeloosstelling, nr. 168 e.v.).
Meestal wordt evenwel aangenomen dat de beperkingen van beslag tijdens
het faillissement volledig geregeld worden door artikel 470 Faill. W. (Fredericq, L., en S., o.c., blz. 121) en bovendien kan men zich afvragen of
artikel 1409 Ger. W., dat een uitzondering vormt op de artikelen 7 en 8
Hyp. W., voor uitbreiding vatbaar is. Ten overvloed kan dan nog worden
aangevoerd dat artikel 1409 Ger. W. enkel betrekking heeft op de lonen van
arbeiders, terwijl de gefailleerde zijn vergoeding meestal zal krijgen uit
hoofde van het wegvallen van zelfstandige activiteiten (T'Kint, F., o.c.).
Enkele auteurs zoeken dan de oplossing in het toekennen van een
(gei:ndexeerde) rente aan de gefailleerde (Fagnart, J.L., ,La responsabilite
civile, 1968-1975", J.T., 1976, 617).
Het beslagbaar gedeelte van deze rente zal tot afsluiting van het faillissement
aan de boedel toekomen. Na dit tijdstip zou de rente dan integraal aan de
ex-gefailleerde toekomen (Lievens, J., gecit.).
We hebben reeds aangetoond dat het principe van de beperkte beslagbaarheid moeilijk te verdedigen is. Verder bestaat er geen enkele reden waarom
de verschillende schuldeisers, die hun individueel vorderingsrecht na het
afsluiten van het faillissement zien herleven, geen derdenbeslag zouden
leggen op de toegekende renten in handen van de derde aansprakelijke of
zijn verzekeraar (zie: Luik, 1 april 1976, gecit. en vooral de conclusies bij
dit arrest, gecit.; art. 1446 en 1529 Ger. W.).
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Een juridisch sluitende oplossing voor deze onbillijke situatie lijkt dan ook
niet voor de hand te liggen.
Tot slot kan bier gewezen worden op een recent arrest van het Hof van
Cassatie waarin werd beslist dat de vordering van de curator in naam van
de massa ontvankelijk is, oak al zijn de rechten van de verschillende
schuldeisers in de massa niet gelijk. Dergelijke situatie doet zich voor als
een van de schuldeisers door zijn onrechtmatig handelen een schade heeft
toegebracht die de omvang van de massa vermindert (Cass., 12 februari
1981, J. T., 1981, 270).
11. SCHADEZEKERHEID EN SCHADEBEGROTING - De Schade is zeker,
wanneer zij in zo hoge mate waarschijnlijk is, dat de rechter niet ernstig aan
het tegendeel moet denken, oak al is dit theoretisch nog mogelijk (Ronse, J., Schade en schadeloosstelling, nr. 91 ). Toekomstige schade komt voor
vergoeding in aanmerking indien het bestaan hiervan met voldoende zekerheid vaststaat, d.w.z. dat ze de normale uitslag, ontwikkeling, vervolg,
herhaling of voltooiing is van een actueel zekere toestand (Ronse, J., o.c.,
nr. 97; Dalcq, R.O., Traite, II, nr. 2829 e.v.).
Het begrip zekere schade staat tegenover het begrip hypothetische schade,
dit is de schade die slechts op een veronderstelling berust en die dus als
zodanig geen recht op vergoeding geeft (Carr. Hasselt, 25 apri11980, Limb.
Rechtsl., 1980, 172; Dalcq, R. 0., en Glansdorff, F., ,Examen de J urisprudence", R.C.J.B., 1981, 122).
Bij de interpretatie van deze begrippen kan men soepel zijn. Als de rechtbank beslist ,que les maux de tete sont plausibles" dan kan uit de kontekst
van deze zin blijken dat eigenlijk wordt bedoeld dat de schade zeker is
(Cass., 27 september 1978, Pas., 1979, I, 136).
Een toepassing van het vereiste van de schadezekerheid is reeds besproken
bij de behandeling van de schadeloosstelling bij overlijden van een bijzit
(supra nr. 6).
Het onderscheid tussen schadezekerheid en schadebegroting komt best tot
uiting bij de begroting van toekomstige schade. Ook als het bestaan van
dergelijke schade zeker is, bv. bij schade uit inkomstenverlies ten gevolge
van blijvende volledige arbeidsongeschiktheid, dan zal de begroting daarvan nooit exact kunnen gebeuren. Zij zal moeten worden doorgevoerd op
theoretische grondslagen of ex aequo et bono. Meer algemeen kan worden
gezegd dat de moeilijkheid om de omvang van de schade te begroten, en
dus oak het bedrag van de schadeloosstelling, noch haar werkelijkheid,
noch de zekerheid van haar bestaan vermindert, en dat dus daardoor de
rechter er niet van ontslagen is tot schadeloosstelling te veroordelen (Ronse, J., o.c., nr. 78). Eventueel zal het bedrag ex aequo et bono moeten
worden begroot (zie infra nr. 14).
Enkele grate principes beheersen het probleem van de begroting van de
schade. In de eerste plaats moet de rechter, ter beoordeling van de geleden
541

schade, zich zo dicht mogelijk stellen bij het ogenblik van de vergoeding,
dit is op het ogenblik van de uitspraak (zie verder nr. 20 en de aldaar
geciteerde rechtspraak).
Indien de rechter op het ogenblik van de uitspraak niet definitief kan
statueren, dan zal hij een provisionele vergoeding toekennen. Ben
O.C.M.W. vorderde de terugbetaling van hospitaalkosten die nog bij
Koninklijk besluit moesten worden vastgelegd. Ben definitieve en exacte
begroting van de schade kon dus niet gebeuren op het moment van de
uitspraak, en dat buiten iedere nalatigheid van bet slachtoffer, zodat de
toekenning van een provisionele vergoeding aangewezen was (Luik, 27 juni
1978, Jur. Liege, 1978-1979, 321).
De rechter mag voorts geen rekening houden met de gebeurtenissen die na
de fout plaatsvonden en de toestand van de getroffene verergerd of verbeterd hebben, als die gebeurtenissen aan de fout en aan de schade zelfvreemd
zijn (zie verder nr. 20 en de aldaar geciteerde rechtspraak).
12. VERLIES VAN EEN KANS - Tot bet domein van de schadezekerheid
behoort de vraag of een verloren kans al dan niet voor vergoeding in
aanmerking komt (Ronse, J., Schade en schadeloosstelling, nr. 103). Algemeen wordt aangenomen dat het verlies van een kans op grond van de
artikelen 1382-1383 B.W. aanleiding kan geven tot schadevergoeding (Brussel, 17 mei 1977, Pas., 1979, II, 113; Corr. Mechelen, 25 april1977, R. W.,
1977-1978, 1917; De Wilde, L., Het begrip schade, in-Onrechtmatige daad,
Actuele tendenzen, blz. 187).
Het Hof van Beroep te Brussel formuleert bet zo: ,Attendu que la perte
d'une chance peut constituer un dommage susceptible de donner ouverture
a reparation; attendu que la chance de trouver un horaire complementaire
est par essence une eventualite; mais que la perte de cette chance est un fait
certain; Attendu que la realisation de cette eventualite ... est tres probable
... " (Brussel, 17mei 1979, gecit.).
De vraag is dan telkens of het volgens de gewone gang van zaken voldoende
zeker is dat de ingeroepen kans zich zou hebben voorgedaan. Het is de
feitenrechter die souverein oordeelt over het werkelijk bestaan van de
schade tengevolge van een onrechtmatige daad, met name de werkelijkheid
van het verlies van een kans en van het nadeel dat daaruit kan voortvloeien
(Cass., 7 april1978, Arr. Cass., 1978, 910; Pas., 1978, I, 884; zie ook verder
nr. 26).
Ben voetballer had als niet-liefhebber een driejarig contract gesloten tegen
een jaarlijkse gemiddelde vergoeding van 38.000 fr., te verhogen met een
vergoeding van 1.500 fr. tot 2.000 fr. per punt als hij in het eerste elftal zou
worden opgesteld. Nu hij naar aanleiding van een ongeval niet meer kon
voetballen vorderde hij 2.000.000 fr. voor materiele schade en 200.000 fr.
morele schadevergoeding. De rechtbank stelt dat enkel de reele kans om een
goed bezoldigd beroepsvoetballer te worden, dient te worden vergoed.
Inbegrepen de morele schade wegens het verplicht stopzetten van zijn
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voetbalcarriere werd ex aequo et bono 500.000 fr. toegekend (Corr. MecbeIen, 25 april 1977, R. W., 1977-1978, 1917).
Als bet zeer waarscbijnlijk is dat een Ieraar, zonder een foutieve administratieve tussenkomst, een volledig uurrooster zou bebben gekregen, dan moet
bij worden vergoed voor die verloren kans (Brussel, 17 mei 1979, gecit.).
Bij bet bepalen van de economiscbe waarde van een overleden vrouw moet
de recbter rekening bouden met de mogelijkbeid dat ze een loopbaan als
lerares zou begonnen zijn in de Verenigde Staten als dat reeds was gepland
(Rb. Brussel, 15 maart 1977, R.G.A.R., 1978, nr. 9854).
Een veel voorkomende vraag betreft de zekerbeid van de scbade bij verlies
van een scbooljaar, wat een overeenstemmend verlies in de toekomstige
beroepsactiviteit kan meebrengen. De gelaedeerde zal moeten aantonen dat
bij de vereiste aanleg, bekwaambeid en ambitie bezat om, zonder bet
ongeval, redelijkerwijze te kunnen slagen. Hiervoor zijn de vroegere uitslagen uiteraard van zeer groot belang. Zo wordt de eis afgewezen bij vroegere
slecbte resultaten (Antwerpen, 15 juni 1979, Limb. Rechtsl., 1979, 155;
Bergen, 6 januari 1979, R.G.A.R., 1979, nr. 10.034). In andere uitspraken
wordt wel vergoeding toegekend (Luik, 12 september 1980, Jur. Liege,
1981, 61; Brussel, 11 januari 1979, R.G.A.R., 1980, nr. 10.168; Corr.
Luik, 22 december 1976, R.G.A.R., 1978, nr. 9.880; Corr. Tongeren,
Limb. Rechtsl., 1979, 159; Corr. Namen, 25 januari 1978, R.G.A.R., 1979,
nr. 10.013; Corr. Gent, 27 januari 1982, R.G.A.R., 1983, nr. 10.596; Zie
ook Hanssen, M., ,De vergoeding van bet verlies van een scbooljaar",
Limb. Rechtsl., 1977, 33; Van Oevelen, A., ,Enige aspecten van de
aansprakelijkheid jegens kinderen" in Statuut van het kind, M. Coene
editor, Brussel Samson 1980, 189-190, nrs. 52-54).
Het verlies van de zeer reele kans op specialisatie tot chirurg gezien de
vroegere goede studieresultaten werd begroot op 2.000.000 fr. (Corr. Brugge, 4 december 1979, De Verz., 1980, 767).
Een officier die na een ongeval zijn tocb al minieme promotiekansen zag
verloren gaan, kreeg 25.000 fr. (Mil. Ger., 24 april1975, R.G.A.R., 1978,
nr. 9.852).
De materiele schade van de ouders bij verlies van een inwonend kind bestaat
in bet verlies van de kans dat bet kind een deel van zijn loon zou bebben
afgegeven en dat zijn eigen onderboudskosten overtreft. Deze vaststelling
geldt onverkort als bet kind op bet ogenblik van bet overlijden nog studeerde, maar kan men nog spreken van een kans als bewezen is dat bet kind,
v66r zijn overlijden effectief een deel van zijn inkomsten afstond? Wei is
duidelijk dat dit bewijs meestal met vermoedens zal moeten geleverd worden. Het is immers, gelet op de betrekkingen tussen ouders en kind, normaal
dat de ouders over geen geschriften bescbikken (Mil. Ger., Brussel, 23 oktober 1980, Ned. Kamer, onuitg.). Indienderecbtbank aanneemt dat bet kind
een deel van zijn loon afstond dan staan wij eigenlijk voor een zekere en
toekomstige scbade die evenwel in de tijd zeer moeilijk begrootbaar is.
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W ellicht is het daarom dat de rechtbanken in deze gevallen blijven spreken
over het verlies van een kans (Mil. Ger., 23 oktober 1980, onuitg.; Mil.
Ger., 30 maart 1977, R.G.A.R., 1978, nr. 9.938; Zie ook: Van Reimont, P.,Limb.Rechtsl., 1981, 146nootonderCorr. Tongeren, 12 januari
1981).
Om de realiteit van deze kans te beoordelen komen verschillende elementen
in aanmerking: werken de ouders en hoe groot is hun inkomen? (Gent,
21 januari 1980, De Verz., 1981, 503; Luik, 27 juni 1977, De Verz., 1979,
407; Gent, 24 juni 1977, R.G.A.R., 1978, nr. 9.957). Was het slachtoffer
niet verloofd? (Mil. Ger., 30 maart 1977, gecit.). Hoe oud was het slachtoffer? (Gent, 24 juni 1977, gecit.).
De kans op toekomstige loonsverhogingen of promoties komt eveneens
voor vergoeding in aanmerking op voorwaarde dat ze voldoende zeker is
(Cass., 7 april 1978, gecit.; Antwerpen, 30 juni 1977, R.G.A.R., 1977,
nr. 9.976; Brussel, 22 mei 1979, R.G.A.R., 1980, nr. 10.170; Rb. Brussel,
15 maart 1977, gecit.).
Bij foutieve handelingen van een gerechtsdeurwaarder of van een advokaat
bestaat de schade dikwijls in de kans dat een procedure zou gewonnen zijn
of dat de hervorming, respectievelijk verbreking van een uitspraak zou
kunnen bekomen zijn. In feite moet de rechter, om de realiteit van de kans
te beoordelen, een geding van het geding voeren. (Zie over aansprakelijkheid van de advokaat: Gribomont, J .F., , ,Des aspects actuels de Ia responsabilite civile professionelle des avocats", J. T., 1982, 589). Het Hof van
Beroep te Bergen kende 250.000 fr. toe wegens verlies van een geringe kans
op hervorming van een echtscheidingsvonnis door de fout van een gerechtsdeurwaarder, die bestond in het verzuim binnen de acht dagen het beroep
tegen een echtscheidingsvonnis aan te zeggen aan de griffier van de rechtbank overeenkomstig artikel 1275 Ger. W. (16 februari 1981, R.G.A.R.,
1982, nr. 10.479; zie ook Gent, 26 februari 1981, R. W., 1982-1983, 439 met
noot A. Van Oevelen: laattijdige betekening dagvaarding strekkend tot
verzet tegen pachtovereenkomst; vgl. inzake aansprakelijkheid van een
notaris: Rb. Hoei, 3 november 1980, Jur. Liege, 1981, 121).
Een advokaat beging een fout door laattijdig te dagvaarden. Uit de feiten
bleek volgens de scheidsrechters dat het niet zeker was dat zonder de fout
van de advokaat de vordering gegrond zou zijn verklaard, maar dat wei als
zeker diende te worden aangezien dat een kans op gunstig resultaat was
verloren gegaan. De economische waarde van die verloren kans werd
geraamd op 100.000 fr. aangezien er volgens de scheidsrechters een kans op
twee had bestaan om een veroordeling van 200.000 fr. te bekomen
(Scheidsr. Uitspr., 14 december 1978, Turnh. Rechtsl., 1978-1979, 238).
Een advokaat begaat een fout als hij zijn client niet inlicht over het
verstrijken van de termijn voor cassatieberoep. Er is evenwel in dergelijk
geval slechts schade als de eiser kan aantonen dat er een grote kans op
verbreking was en dat het zeer waarschijnlijk voorkwam dat de verwijzingsrechters zijn tegenstrever in het ongelijk zouden hebben gesteld, wat in casu
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volgens de rechters niet het geval was (Rb. Luik, 14november 1977, De
Verz., 1978, 215; Bekritiseerd door Dalcq, ,Examen de jurisprudence",
R.C.J.B., 1980, 374).
Uit deze uitspraken blijkt duidelijk dat, zelfs als de fout enkel het verlies
van een kans voor gevolg heeft gehad, er een voldoende zeker oorzakelijk
verband kan bestaan. Anders zou het verlies van een kans nooit een
vergoedbare schade kunnen opleveren.
Nochtans zijn er wei problemen op het vlak van het oorzakelijk verband
als door de fouten van een geneesheer de statistisch berekende overlevingskansen van een patient sterk verminderen (90 OJo). Bij gebreke van het bewijs
dat in casu het overlijden niet veroorzaakt kan,zijn door andere elementen
en dus zeker veroorzaakt is door de fout, is een strafrechtelijke veroordeling
niet mogelijk. De strafrechter kan dan ook de eis van de burgerlijke partij
gesteund op het misdrijf niet inwilligen (Cass., 23 september 1974,
R.G.A.R., 1976, nr. 9.659 met noot Dalcq; J.C.P., 1976, 18216 met noot;
Pas., 1975, I, 87; zie over deze rechtspraak Dirix, E., ,Het verlies van
genezings- en overlevingskansen", VI. T. Gez., 1982, 105-108).
Of dit ook betekent dat de burgerlijke rechtbank geen schadevergoeding
kan toekennen wegens verlies, door de fout van de geneesheer, van een kans
op overleving of genezing wordt betwist (zie Cass. Fr., 27 maart 1973,
R.G.A.R., 1974, nr. 9349; Dalcq, ,Examen de jurisprudence", R.C.J.B.,
1981, 124; Dalcq, R.O., ,L'evolution de la responsabilite medicale", De
Verz., 1981, 633).
Zou de civiele rechter kunnen ontkomen aan het gezag van gewijsde erga
omnes indien de gelaedeerde een vordering tot schadeloosstelling zou indienen opgrond van het verlies van een overlevingskans in plaats van op grond
van het toebrengen van onvrijwillige slagen en verwondingen die de dood
tot gevolg hebben? Zou de aandiening van de zaak op die wijze niet toelaten
te ontsnappen aan de kwalificatie van artikel 418 Sw. en meteen het gezag
van gewijsde van het strafvonnis omzeilen?
13. EVENTUELE OF HYPOTHETISCHE SCHADE- Eventuele of hypothetische
schade, te weten deze die slechts op een veronderstelling berust, geeft als
zodanig geen recht op vergoeding (Corr. Hasselt, 25 april 1980, Limb.
Rechtsl., 1980, 172).
Een 13-jarige jongen overleed bij een ongeval. Zijn ouders vorderden
materiele schadevergoeding. De vordering werd afgewezen omdat de gevorderde schade te ver in de toekomst lag en te hypothetisch was; zodat ze niet
als vaststaand kon worden beschouwd (Brussel, 7 november 1978, De
Verz., 1978, 593).
De rechter heeft wei de mogelijkheid om, indien de schade hypothetisch is,
voorbehoud te verlenen voor de toekomst. Hij kan daarvan gebruik maken
indien er nog later verwikkelingen in een ziekteproces mogelijk zijn, terwijl
die mogelijkheid actueel nog hypothetisch is (Cass., 29 november 1977,
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R. W., 1977-1978, 2059; Carr. Hasselt, 17 maart 1980, Limb. Rechtsl.,
1981, 92. Zie hieromtrent: Vanwijck-Alexandre, M. en Leclercq, V., ,Les
reserves pour l'avenir specialement en matiere de reparation du dommage
corpore}", R. G.A.R., 1983, nr. 10.558). Een vrouw diende, door de gevolgen van een ongeval, twee keer te bevallen met een keizersnede. Naast een
vergoeding voor die reeds geleden schade kent de rechter een voorbehoud
toe voor eventuele toekomstige bevallingen (Gent, 18 maart 1980,
R.G.A.R., 1981, nr. 10.339).
Een jongen van 7 jaar werd blijvend volledig arbeidsongeschikt na een
ongeval. Hij moest worden opgenomen in een instelling voor mentaal
gehandicapten. De ouders stellen dat bet kind daar slechts tot zijn 21 jaar
zal kunnen blijven en dat zij zelf nadien voor de verzorging zullen moeten
instaan, in functie waarvan zij hun huis willen aanpassen. De rechtbank
constateert dat pas later zal blijken of inderdaad deze verbouwingen nodig
zijn en verleent voorbehoud voor de toekomst. Ze verleent eveneens voorbehoud voor toekomstige medische kosten die de ouders, en later oak bet kind
eventueel moeten dragen. Dergelijke kosten vormen volgens de rechtbank
geen hypothetische, maar waarschijnlijke schadeposten, die evenwel hie et
nunc niet te begroten zijn (Carr. Hasselt, 25 april1980, gecit. ). In dit laatste
gevallijkt onder bepaalde omstandigheden evenwel de toekenning van een
provisionele vergoeding aangewezen (Carr. Brussel, 5 december 1980,
R.G.A.R., 1982, nr. 10.495).
Wanneer op bet ogenblik van de uitspraak niet vaststaat o£ en zo-ja welke
fiscale lasten op de toegekende vergoeding drukken, is de weduwe van bet
slachtoffer gerechtigd voorbehoud te vragen om uit dien hoofde later een
bijkomende eis in te stellen (Bergen, 11 mei 1977, R.G.A.R., 1978,
nr. 9.967; Brussel, 28 juni 1978, onuit.; Bergen, 3 oktober 1980,
R.G.A.R., 1982, nr. 10.529).
14. WIJZIGING VAN DE SCHADE- De mogelijkheid bestaat dat, tijdens bet
geding, een wijziging van de schade intreedt. De rechter, die de schade moet
begroten op de dag van de uitspraak, kan met dergelijke wijzigingen
rekening houden, voor zover ze niet het gevolg zijn van gebeurtenissen die
vreemd zijn aan de fout en aan de schade (zie nr. 20 en de aldaar geciteerde
rechtspraak).
Wel moet rekening worden gehouden met bet verb ad voor de rechter om
ultra petita te beslissen (zie verder nr. 26).
De artikelen 807 en 808 Ger. W. bieden aan de eiser in dergelijk geval wei
de mogelijkheid zijn eis uit te breiden, zowel in eerste aanleg ·als in hager
beroep. Zo kunnen partijen aan de rechter in beroep vragen dat de in eerste
aanleg toegekende bedragen zouden worden aangepast wegens de intussen
ingetreden muntontwaarding (Brussel, 30 juni 1976, Pas., 1977, II, 118;
Bergen, 30 juni 1978, De Verz., 1979, 213).
De bepaling vervat in artikel 807 Ger. W. kan worden ingeroepen voor de
strafgerechten. Oak bier kan dus de vordering worden gewijzigd indien de
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nieuwe, op tegenspraak genomen conclusies berusten op een feit of akte in
de dagvaarding aangevoerd, en op voorwaarde dat de gevorderde uitbreiding ofwijziging blijft steunen op het misdrijf. Dergelijke wijziging kan ook
gebeuren in hoger beroep (art. 3 en 4 Voorafgaande Titel Sv.; 2, 807 en 1042
Ger. W.; Cass., 10 oktober 1979, R. W., 1979-1980, 1943; Pas., I, 183; Arr.
Cass., 1980, 175; Cass., 22 mei 1980, R. W., 1980-1981, 731; Pas., 1980,
I, 1169; Cass., 27 oktober 1981, R. W., 1981-1982, 1346).
lndien er een definitieve uitspraak over de burgerlijke vordering is, kan een
latere wijziging van de schade slechts aanleiding geven tot een bijkomende
vergoeding, als in de gewezen beslissing met betrekking tot die schadepost
voorbehoud werd verleend voor de toekomst en dus de eventueel toegekende bedragen slechts provisioneel waren. Dergelijk voorbehoud moet expliciet zijn verleend. Is dat niet gebeurd dan kan het gezag van gewijsde van
de beslissing waarin een vergoeding voor de integrale schade is toegekend,
ingeroepen worden tegen de vordering waarin het slachtoffer een bijkomende schadeloosstelling vraagt wegens verergering (Cass., 18 oktober 1979;
Arr. Cass., 1980, 211; Pas., 1980, I, 223). In casu trachtte de gesubrogeerde
arbeidsongevallenverzekeraar tevergeefs de sommen te recupereren die hij
bijkomend wegens verergering aan het slachtoffer van een arbeidsongeval
moest betalen.
Hierbij moet wei worden aangestipt dat het gezag van gewijsde van een
beslissing over de burgerlijke vordering, ook als die gewezen is door een
strafgerecht, de openbare orde niet aanbelangt, zelfs al is die beslissing in
kracht vangewijsde gegaan (Cass., 28 maart 1977, Pas., 1977, I, 809; Cass.,
27 januari 1978, Pas., I, 621; Cass., 16 oktober 1978, J. T., 1979, 141).
Ben wijziging van de gewezen beslissing kan ook niet verkregen worden via
een verzoek tot interpretatie en verbetering (art. 794 Ger. W). Indien de
rechter, naar aanleiding van een dergelijk verzoek, de vertrekdatum van de
vergoedende interesten zou wijzigen, dan schendt hij het gezag van gewijsde
(Brussel, 7 november 1978, R.G.A.R., 1980, nr. 10.142).
Werder wei voorbehoud gemaakt voor de toekomst, dan is later een nieuwe
vordering mogelijk tot het bekomen van bijkomende schadevergoeding.
Ook de strafrechter die definitief uitspraak doet over aile punten van de
publieke en de burgerlijke vordering, kan dergelijk voorbehoud verlenen
(art. 27 Voorafgaande Titel Sv.). De eventueel op basis daarvan ingestelde
burgerlijke vordering valt evenwei niet onder de bevoegdheid van de strafgerechten(Cass., 30 november 1976,Pas., 1977, I, 361;Arr. Cass., 1977, 366;
Cass., 13 september 1976,Pas., 1977, I, 34; Cass., 20 juni 1977,Pas., 1977,
I, 1063; Arr. Cass., 1977, 1077; Cass., 30 november 1977, Pas., 1978, I,
351; Arr. Cass., 1978, 368; Cass., 12 september 1978, Pas., 1979, I, 39).
De rechtsmacht van de strafrechter is in dergelijk geval uitgeput ook al werd
slechts een ,provisionele" vergoeding toegekend. Het gewezen arrest kan
dan ook het voorwerp uitmaken van een ontvankelijke voorziening in
cassatie (Cass., 13 september 1976, gecit.; Cass., 30 november 1977, gecit.). lndien daarentegen de strafrechter beslist over het principe van de
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burgerlijke vordering en een provisie toekent, samen met de aanstelling van
een deskundige, dan blijft hij bevoegd om later te beslissen over het
quantum van de schade (zie Declercq, R., Strajvordering, II, 1979, 164 en
172).
Over het onderscheid tussen een provisionele veroordeling en het verlenen
van voorbehoud door de strafrechter en het gevolg daarvan op de verjaringstermijnen zie: Cass., 14 juni 1982, R. W., 1982-1983, 1868 met noot
Dirix, E. ,Bet verlenen van voorbehoud en het toekennen van provisionele
schadevergoeding''.
15. BEWIJS VAN HET BESTAAN EN OMVANG VAN DE SCHADE- Het bewijs
van het bestaan en de omvang van de schade mag met alle middelen geleverd
worden, inclusief getuigen en vermoedens, daar het gaat om een rechtsfeit.
Zo kan worden gebruik gemaakt van een niet tegensprekelijke vaststelling
buiten iedere gerechtelijke opdracht (Vred. Sint-Gilles, 22 januari 1979,
J. T., 1979, 343). Oak een eenzijdig verslag van een veearts kan een geldig
element zijn ter beoordeling van de schade ontstaan door de dood van een
stier (Vred. Verviers, 24 maart 1978, J.T., 1978, 512).
Dikwijls zal het bewijs van de schade gebeuren aan de hand van deskundigenverslagen (Zie hieromtrent: Halewyck de Heusch, J., ,L'evaluation des
incapacites", R.G.A.R., 1980, nr. 10.114; Piedbreuf, F., ,L'expertise et
la reparation du dommage", Ann. Fac. Dr. Liege, 1980, 273; voor het
bewijs van zaakschade d.m.v. expertise: zie infra nrs. 80 en 81; zie eveneens
de artikelen verschenen in R.G.A,R., 1983, nrs. mei en juni).
De feitenrechter apprecieert souverein de bewijswaarde van een deskundigenverslag, zonder dat hij evenwel de termen van het verslag mag miskennen
(Cass., 14 juni 1977, Pas., 1977, I, 1045). De expertise betreffende de
burgerlijke vordering bevolen door de strafrechter, valt onder de regels van
de strafrechtspleging. Zij is dus niet verplicht tegensprekelijk (Cass., 26 oktober 1977, Pas., I, 1978, 249; Cass., 20 december 1977, Pas., I, 455; zie
oak: Cass., 8 mei 1978, Pas., I, 1978, 1023; Luik, 14 januari 1982, Jur.
Liege, 1982, 217; Cloquet, A., Deskundigenonderzoek in zaken vanprivaat
recht, in A.P.R., 1975, blz. 44, nr. 91).
In sommige gevallen bepaalt de wetgever zelf evenwel welke bewijsmiddelen
kunnen worden gebruikt. Wie schadevergoeding vordert vanwege staat,
provincie, agglomeratie en federatie van gemeenten, gemeenten en andere
Belgische openbare inrichtingen of instellingen, is gebonden aan zijn belastingaangifte als het gevorderde bedrag afhangt van het bedrag van zijn
winsten of inkomsten (art. 239 W.I.B.). De schadelijder is dan oak niet
ontvankelijk om aan te tonen met andere middelen dat zijn inkomsten
grater waren dan die welke uit die aangifte blijken (Cass., 27 september
1979, R. W., 1980-1981, 101; Pas., 1980, I, 127; R.G.A.R., 1981,
nr. 10.335; Arr. Cass., 1980, 114). In casu betrof het een vordering ex
artikel 1384 lid 3 B.W. tegen de M.I.V.B.
De bewijslast rust, overeenkomstig het gemeen recht, op de benadeelde
(art. 1315 B.W. en art. 870 Ger. W.; Carr. Hasselt, 25 april 1980, Limb.
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Rechtsl., 1980, 172; Pol. Charleroi, 20 juni 1975, T. Vred., 1977, 8). Deze
regels zijn evenwel niet van openbare orde (Cass., 20 apri11978, Pas., 1978,
I, 949; Arr. Cass., 1978, 958).
Indien het slachtoffer het bedrag van zijn schade niet bewijst, kan de
Rechtbank aanvaarden dat het voorstel van de dader afdoend is (Corr.
Neufchateau, 5 januari 1978, Jur. Liege, 1977-1978, 171).
Door een ongeval werden een aantal vangrails langs de weg beschadigd. De
Staat liet herstellen zonder de nodige maatregelen te nemen om een contradictoire vaststelling van de schade mogelijk te maken. Dergelijke houding
schendt de rechten van de verdediging en de rechter kan geen waarde
hechten aan de unilaterale vaststellingen voorgebracht door de Staat. De
voorgewende schade werd in dergelijk geval, bij gebrek van andere appreciatieelementen, onvoldoende bewezen geacht (Vred. Verviers, 5 januari
1979, Jur. Liege, 1979, 311).
Het feit dat de inkomsten van een aannemer zijn blijven stijgen, bewijst niet
dat hij geen inkomstenschade zou geleden hebben tengevolge van zijn
tijdelijke arbeidsongeschiktheid (Brussel, 6 januari 1978, R.G.A.R., 1980,
nr. 10.155).
Het is de rechter niet toegelaten het bedrag van de schade ex aequo et bono
te begroten als de partij die beweert benadeeld te zijn, weigert de elementen
voor te leggen waarover zij beschikt, nl. faktuurboeken, en waardoor hetzij
het bedrag van de schade nauwkeurig kan worden vastgesteld, hetzij het ex
aequo et bono te ramen bedrag zo nauwkeurig mogelijk kan worden
bepaald (Cass., 8 februari 1979, R. W., 1979-1980, 969; Pas., 1979, I, 677).
Eventueel had de rechter gebruik kunnen maken van de mogelijkheid
geboden door artikel 871 Ger. W.
Ben boom was op een elektriciteitsleiding gevallen en verscheidene pylonen
waren afgebroken. De elektriciteitsmaatschappij moet, als schadelijder,
zorgen voor de bewijslevering. Zij verwijt dan ook ten onrechte aan de
verweerder dat hij geen expert in kort geding heeft laten aanstellen. De
verplichting van de verweerder om bij te dragen in de bewijslast, betekent
immers niet dat hij moet instaan voor de nalatigheid van de schadelijder
bij het bewaren van bewijselementen (de pylonen) die in het bezit zijn van
deze laatste. De rechtbank kende aileen de voorlopige herstellingskosten toe
(Luik, 11 januari 1978, Jur. Liege, 1977-1978, 233).
In de rechtspraak wordt er de nadruk op gelegd dat alle partijen moeten
meehelpen bij de bewijsvoering (Luik, 11 januari 1978, gecit., Arbh. Bergen, Kort ged., 18 mei 1981, J.T., 1982, 79). Zo staat het Arbeidshof te
Bergen een lijkschouwing toe op verzoek van de verzekeraar om hem toe
te laten op die marrier aan te tonen dat het ongeval geen arbeidsongeval was
(18 mei 1981, gecit.; over lijkschouwing na ongevallen zie: Gent, 7 december 1978, R. W., 1978-1979, 1512; Arbh. Antwerpen, 19 december 1979,
R. W., 1979-1980, 2262; Rb. Nijvel, Kort ged., 16 juli 1975, R.G.A.R.,
1977, nr. 9718).
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Ook aan de traditionele lijdelijkheid van de rechter inzake bewijsvoering
zijn grenzen. Indien een partij of een derde een stuk onder zich heeft, dat
het bewijs van een ter zake dienend feit inhoudt, kan de rechter bevelen dat
het stuk bij het dossier van de rechtspleging wordt gevoegd (art. 877
Ger. W). Laat die partij of die derde dat na zonder wettige reden, dan kan
zij worden veroordeeld tot schadevergoeding (art. 882 Ger. W .). Deze regels
kunnen worden toegepast als een geneesheer, die zich ten onrechte op het
beroepsgeheim beroept, weigert een dossier voor te leggen (Arbrb. Brussel,
3 juni 1977, J.T., 1977, 627).
Contractuele afspraken betreffende de omvang van de schade zijn geldig,
maar zij zijn niet tegenstelbaar aan personen die vreemd zijn aan de gesloten
overeenkomst. Zo kan een schadebeding dat staat in een overeenkomst
tussen de dader en een derde niet worden ingeroepen tegen de schadelijder
die recht heeft op een integrale, door hem te bewijzen schadevergoeding
(Luik, 13 april 1977, Jur. Liege, 1977-1978, 65).
Overeenkomsten gesloten tussen de schadelijder en een derde zijn evenmin
tegenstelbaar aan de dader. De Belgische Staat kan de naleving van de
gebiedende bepalingen opgelegd door het lastenboek dat hem bindt aan de
aannemer die de schade heeft hersteld, niet eisen van de aansptakelijke. De
Staat kan dan ook de prijs niet inroepen die hij aan deze aannemer heeft
betaald overeenkomstig die bepalingen, wanneer de aansprakelijke via een
expertise bewijst dat deze prijs te hoog is (Pol. Brussel, 4 oktober 1976, De
Verz., 1977~ 861)~ -Ben delikaat probleem dat zowel verband houdt met het bestaan van een
oorzakelijk verband als met het bewijs van het bestaan en de omvang van
de schade, betreft het geval waarin de schade is hersteld door de schadelijder
zelf of door zijnpersoneel. Bestaat er dan een oorzakelijk verband? Volgens
de traditionele formulering van ons Hof van Cassatie lijdt hij die kosten
doet aileen om zich te kwijten van een wettelijke, reglementaire of contractuele verplichting, door de loutere vervulling van die verplichting, geen
schade die in oorzakelijk verband staat met een fout begaan door een derde
(Cass., 30 april 1980, R. W., 1981-1982, 26; Pas., 1980, I, 1078).
In die optiek wordt de motivering van de feitenrechter zeer belangrijk. Hij
moet duidelijk stellen dat hij de gevorderde schadevergoeding bestaande uit
personeelskosten, toewijst omdat de aan de arbeiders betaalde lonen overeenstemmen met het bedrag van de werkelijk geleden schade, en dat hij dus
niet beslist dat die schade door de dader moet worden vergoed, zelfs al is
de oorzaak van de schade gelegen in de uitvoering van de arbeidsovereenkomst tussen de getroffene en zijn personeel.
Blijkt dat niet uit de gewezen beslissing dan zal het Hof van Cassatie die
beslissing verbreken (Cass., 26 september 1979, R.G.A.R., 1982,
nr. 10.431;Pas., 1980, I, 119; Cass., 30 april1980, gecit.). Met eencorrecte
niotivering kan de feitenrechter dus wei een schadevergoeding toekennen
bij herstellingen gedaan door eigen personeel (Cass., 22 april 1980, R. W.,
1980-1981, 1801; Cass. Fr., 19 november 1975, R.G.A.R., 1977, nr. 9701;

550

-,

c~.::===::_----- ::::~-==r--

Cass., 4 mei 1982, R. W., 1982-1983, 2697; Cass., 28 september 1982,
R. W., 1982-1983, 2705).
Uit deze recente arresten van het Hof van Cassatie evenals uit de uitspraken
van de rechters ten gronde blijkt duidelijk een tendens te bestaan om het
recht op schadevergoeding te erkennen bij herstellingen gedaan door het
eigen personeel. Deze tendens bestaat zowel op het gebied van de problematiek van het oorzakelijk verband als op het gebied van het bewijs van de
omvang van de geleden schade.
Waar in dit verband het Hof van Beroep te Gent in een arrest van 25 september 1981 nog besliste dat er geen schade was daar de gedane herstellingen
behoren tot de normale taken van het onderhoudsteam dat, schadegeval of
niet, toch moest worden betaald (R. W., 1982-1983, 512), kwam diezelfde
kamer van het Hofvan Beroep in Gent in een arrest van 27 mei 1983 volledig
op deze vroegere stelling terug (Gent, 27 mei 1983, R. W., 1983-1984, 1087
met noot Van Dorpe, L., ,Herstelplicht bij schade toegebracht aan nutsbedrijven"; Rb. Doornik, 30 januari 1981, R.G.A.R., 1983, nr. 10.607).
Reeds vroeger werd aangenomen dat de schade alleszins moest worden
vergoed als de ramp een dergelijke omvang had, dat dringend onderhoudstoezicht noodzakelijk was buiten de normale onderhoudswerken (Corr.
Brussel, 29 november 1977, R.G.A.R., 1979, nr. 10.011) of indien was
aangetoond dat de schadelijder, zonder het ongeval, geringere werkhuiskosten zou hebben gehad (Brussel, 26 april 1979, R. W., 1979-1980, 2785).
De Rechtbank van Kortrijk komt tot een eigenaardige omkering van de
bewijslast als ze opwerpt dat de beklaagde die voorhoudt dat bij de
oprichting van de onderhoudsdienst ook gedacht werd aan de herstellingen
wegens ongeval, daarvan het bewijs moet leveren (Corr. Kortrijk, 25 juni
1976, De Verz., 1977, 443 met noot). De regel is immers dat de schadelijder
de omvang van zijn schade moet aantonen.
Ben schadepost die wel gemakkelijker bewijsbaar is, zijn de eventuele
verplaatsingskosten die worden gemaakt om het personeel ter plaatse te
brengen (Noot onder Corr. Kortrijk, 25 juni 1976, gecit.) (Voor een
uitgebreide behandeling van dit probleem: zie Infra nr. 85 C).
16. VOORBESCHIKTHEID VOOR SCHADE- Het probleem van de vatbaarheid voor schade houdt zowel verband met de causaliteitsproblematiek als
met de schadebegroting (Zie hierover: Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M. en Hamelink, P., , ,Overzicht van rechtspraak, aansprakelijkheid uit
onrechtmatige daad", T.P.R., 1980, blz. 1411; Andre, R., Les responsabilites, biz. 74).
Met betrekking tot voorbeschiktheid zijn verschillende casusposities mogelijk.
In de eerste plaats kan het gebeuren dat iemand die reeds aan een bepaalde
kwaalleed, een ongeval heeft. Wanneer niet kan uitgemaakt worden of het
ongeval de evolutie van de ziekte heeft bei:nvloed, dan beslist de rechter
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terecht dat het bestaan van het oorzakelijk verband tussen fout en schade
niet bewezenis (Cass., 21 december 1976, Arr. Cass., 1977, 446; Pas., 1977,
I, 447; R. W., 1976-1977, 1780). Indien daarentegen vaststaat dat het
schadeverwekkend feit de bestaande fatale evolutie versnelde, dan is er
aanleiding tot vergoeding van de anticipatie van de bewuste schade (Pol.
Hasselt, 12 mei 1980, Limb. Rechtsl., 1980, 179).
Een tweede mogelijkheid bestaat hierin dat bij het slachtoffer van het
ongeval een persoonlijke gevoeligheid voor een bepaalde schade aanwezig
is, zonder dat er evenwel reeds sprake is van een actuele vermindering van
zijn vermogens. In dat geval moet de aansprakelijke de volledige schade
vergoeden (Pol. Hasselt, 12 mei 1980, gecit.). Het bestaan van de pathologische voorbeschiktheid verbreekt immers het oorzakelijk verband niet. Als
daarenboven de pathologische toestand geen afbreuk deed aan de geschiktheid tot werken van het slachtoffer, noch aan zijn normaal leven, maar
enkel verwikkelingen meebracht in het verloop van het letsel, zal de voorbeschiktheid de scbadeloosstelling niet bei:nvloeden (Rb. Brussel, 16 juni 1977,
De Verz., 1977, 399). Indien evenwel de grotete ontvankelijkheid van het
slachtoffer van aard was om zijn normale levensduur te beperken, dan zal
de rechtbank daarmee rekening houden bij de beoordeling van de grootte
van de schade. Dit kan gebeuren door de waarschijnlijke levensduur, zoals
die blijkt uit de levensduurtabellen, te verminderen (Corr. Charleroi, 23 juni
1976, R.G.A.R., 1979, nr. 10.035; infarct na ongeval: vermindering met
een derde).
Tot slot is er een probleem van schadebegroting ingeval het slachtoffer reeds
in zekere mate arbeidsongeschikt was (25 o/o) en door een ongeval een
bijkomende ongeschiktheid oploopt (20 %). Moet bij de berekening van de
schadevergoeding rekening gehouden worden met het feit dat het slachtoffer v66r het ongeval slechts een validiteit van 75% bezat? Het Hof van
Beroep te Antwerpen meent van niet en kent dan ook een vergoeding toe
wegens een vermindering van de arbeidsgeschiktheid met 20% en niet •met
15% (20% x 75 %) (Antwerpen, 18 mei 1978, Limb. Rechtsl., 1978, 214).
17. HERSTEL IN SPECIFIEKE VORM- Wie ten gevolge van een onrechtmatige daad schade lijdt is gerechtigd de herstelling in natura te eisen, indien
dat mogelijk is en geenrechtsmisbruik uitmaakt (Cass., 26juni 1980, R. W.,
1980-1981, 1661; J.T., 1980, 707; Pas., 1980, I, 1341). Het herstel in
specifieke vorm geniet zelfs de voorkeur hoven de geldelijke vergoeding, die
pas in aanmerking komt als vastgesteld wordt dat een specifiek herstel
onmogelijk is (Pol. Hanioir, 9 mei 1977, Jur. Liege, 1977-1978, 22; Dalcq,
R.O., Traite, II, nr. 4150 e.v.).
Die principes zijn ook van toepassing op de overheid aJs die door een
onrechtmatige daad de burgerlijke rechten van een persoon schendt. Als ze
het herstel in natura bevelen en aan de overheid maatregelen opleggen om
een einde te maken aan de schadeverwekkende onwettigheid, schenden de
hoven en rechtbanken het principe van de scheiding der machten niet. De
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rechter mag evenwel de schadelijder niet machtigen om de werken, in casu
het dichtmaken van onwettige uitzichten, zelf uit te voeren indien de Staat
dat niet binnen de gestelde termijn doet. Hierdoor wordt immers het
principe van de continulteit van de openbare dienst geschonden, volgens
hetwelk de goederen van een publiekrechtelijk persoon niet het voorwerp
kunnen zijn van een gedwongen tenuitvoerlegging (Cass., 26 juni 1980,
gecit., noot De Visscher, F., ,Quelques reflexions sur le pouvoir d'injonction du juge judiciaire a l'egard de !'administration"; J. T., 1981, 682;
Deom, D., , ,De la reparation en nature du prejudice cause par les pouvoirs
publics", Adm. Pub/., 1981, 127; R.C.J.B., 1983, 173 noot Delperee, F.,
,La prevention et le reparation de dommages causes par !'administration".
Zie ook: Baert, K., ,De uitvoeringsimmuniteit van de publiekrechtelijke
rechtspersonen", R. W., 1976-1977, 2369).
Dit alles lijkt contradictorisch. Nochtans is voor de benadeelde enig praktisch nut aan deze uitspraak verbonden. De rechtspraak aanvaardt immers,
na de invoering van de wet op de dwangsom, de veroordeling van de
overheid tot het betalen van een dwangsom (zie verder nr. 24).
Nauw verwant hiermee is de vraag naar de sancties die kunnen worden
opgelegd aan een bedrijf dat voor het voeren van zijn activiteiten een
uitbatingsvergunning heeft bekomen.
Traditioneel wordt aanvaard dat de rechtbank de verwijdering van de
hinderende oorzaak kan bevelen indien de abnormale burenhinder veroorzaakt werd door activiteiten van een bedrijf waarvoor een adrninistratieve
vergunning vereist was, doeh niet werd bekomen (Rb. Gent, 12 maart 1981,
R. W., 1982-1983, 1327).
De rechtbank te Turnhout gaat evenwel verder en stelt dat ook de verwijdering van het vergunde deel van de activiteiten kan worden bevolen, als de
vergunningsvoorwaarden niet zijn nageleefd en aanpassingswerken niet
volstaan. Dergelijk bevel maakt geen inbreuk uit op het principe van de
scheiding der machten. Daarenboven wordt aan het bedrijf opgelegd zijn
activiteiten binnen de 2 jaar over te brengen naar het industriepark te
Turnhout (Rb. Turnhout, 14 juni 1977, Turnh. Rechtsl., 1977-1978, 111;
T. Aannem., 1978, 292 met kritische noot Slootmans J.; zie ook: ,Overzicht van rechtspraak zakenrecht", T.P.R., 1981, blz. 163).
Deze uitspraak werd hervormd door het Hof van Beroep te Antwerpen (15
november 1978, Turnh. Rechtsl., 1978-1979, 230). Het Hof beveelt een
verder deskundigenonderzoek om de oorzaak en de omvang van ae burenhinder opnieuw te laten bepalen. Nochtans wenste het Hof reeds onmiddellijk rond bepaalde punten klaarheid te scheppen.
,Overwegende dat het noodzakelijk is thans bepaalde betwistingen te
beslechten ten einde te voorkomen dat onjuiste verwachtingen uit de in het
bestreden vonnis gegeven motieven en beslissingen afgeleid worden; dat het
bestreden vonnis ten onrechte aan appellante bevelen geeft met het oog op
de inplanting van haar bedrijf in de industriezone; dat, waar principieel de
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bevoegdheid van de burgerlijke rechter op het waarderen van schade en
schadevergoeding gericht is, in deze zaak nog meer redenen zijn om de
bevoegdheid van de administratieve overheden ondubbelzinnig en onverdeeld te bevestigen; dat inderdaad de verplaatsing van het bedrijf mogelijk
zou samengaan met de sluiting van het bedrijf; dat de verplaatsing van het
bedrijf op administratief vlak behandeld werd met inachtneming van de
aanwezige belangen waaronder die van talrijke werknemers; dat bovendien
de sluiting van het bedrijf eveneens administratief werd overwogen (brief
van de provincie aan de gemeente dd. 21 augustus 1974); dat de burgerlijke
rechter zich in die omstandigheden moet beperken tot het bepalen van
schadevergoeding, overigens bij onvoldoende kennis omtrent de snel evoluerende gegevens."
Ben vraag tot herstel in natura kan rechtsmisbruik uitmaken als het nadeel
dat door het herstel aan de aansprakelijke wordt berokkend, buiten verhouding staat met het voordeel voor het slachtoffer (Rb. Brussel, Kort ged.,
5 juli 1979, Pas., 1980, III, 15).
Ben vordering tot afbraak van een appartementsgebouw opgericht in een
verkaveling voor villa's en in strijd met de bepalingen van de verkavelingsvergunning, maakt geen rechtsmisbruik uit. Het onevenwicht tussen het
nadeel veroorzaakt door afbraak en het voordeel van de villa-eigenaars, is
enkel het gevolg van de politiek van het voldongen feit gevoerd door de
promotor, die bouwde ondanks het onmiddellijk verzet van de eigenaars
(Brussel, 16april 1980, J. T., 1981, 210).
Ben aantal bomen werden geplant te dicht bij de scheiding van twee erven.
De eigenaar van het aanpalend erf maakte evenwel misbruik van zijn recht,
door 25 jaar later de rooiing van de bomen te vorderen in plaats van een
geldelijke schadevergoeding te vragen (Rb. Luik, 6 februari 1978, J. T.,
1980, 195).
Wie de afbraak vordert van een garage opgericht in strijd met een erfdienstbaarheid non aedificandi begaat geen rechtsmisbruik. De afbraak is immers
het enig mogelijke en degelijk rechtsherstel (Rb. Luik, 5 februari 1981, Jur.
Liege, 1981, 373).
Ben vorm van specifiek herstel die regelmatig wordt aangetroffen is de
publicatie van het veroordelend vonnis of arrest in een of meer dagbladen
of tijdschriften, bv. bij ongeoorloofde publicatie van een foto (Antwerpen,
13 februari 1980, R. W., 1980-1981, 1849; Gent, 11 mei 1978, R. W.,
1978-1979, 46; Rb. Brussel, 21 februari 1978, R. W., 1981-1982, 1145; Rb.
Brussel, 19 juni 1981, R. W., 1981-1982, 2616; zie ook nr. 1).
Foto's gemaakt voor de illustratie van een interview werden gebruikt bij een
reclamecampagne. De rechtbank kent aan eiser 1 fr. morele schadevergoeding toe maar weigert de vernietiging van de fotoreportage als specifiek
herstel te bevelen (Rb. Hasselt, 16 februari 1980, R. W., 1980-1981, 1861).
Het verzuim een recht op antwoord in te lassen veroorzaakt een morele
schade die kan worden vergoed door toekenning van 1 fr. en door verplichte
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publicatie van het vonnis (Corr. Antwerpen, 10 juli 1980, R. W., 1981-1982,
1089).
Zeer uitzonderlijke legt de wetgever aan de strafrechter op om, naast de
straf, ambtshalve het herstel in natura van de overtreding te bevelen. Dit
gebeurt in artikel 33 van de wet van 10 april1841 op de buurtwegen. Deze
plicht belet evenwel niet dat de gemeente zich burgerlijke partij kan stellen
als ze reeds zelf de nodige herstellingswerken heeft uitgevoerd, teneinde de
kosten daarvan op de dader te verhalen (Cass., 17 maart 1981, R. W.,
1981-1982, 1675).
18. EX AEQUO ET BONO BEGROTING - De rechter kan slechts een schadebegroting ex aequo et bono toepassen, als hij de redenen opgeeft waarom
enerzijds de door partijen voorgestelde evaluatiegegevens moeten verworpen worden en anderzijds de raming slechts ex aequo et bono kan geschieden
(Cass., 11 maart 1977, Pas., 1977, I, 751; Arr. Cass., 1977, 759; Cass., 8
februari 1978, Pas., 1978, I, 666; Arr. Cass., 1978, 685; Cass., 12 mei 1978,
Pas., 1978, I, 1040; Arr. Cass., 1978, 1070; Cass., 6 maart 1979, Pas., 1979,
I, 800; Cass. 15 juni 1979, Arr. Cass., 1978-1979, 1226; Pas., 1979, I, 1188
(inzake contractuele aansprakelijkheid); Cass., 22 november 1979, Pas.,
1980, I, 375; Arr. Cass., 1980, 370; Cass., 6 februari 1980, Pas., 1980, I,
662; Arr. Cass., 1980, 672; Cass., 30 september 1980, Pas., 1981, I, 103).
De rechter mag de schade niet ex aequo et bono begroten wanneer de partij
die beweert benadeeld te zijn weigert de elementen voor te leggen waarover
zij beschikt, en waardoor hetzij het bedrag van de schade nauwkeurig kan
worden vastgesteld, hetzij het ex aequo et bono te begroten bedrag zo
nauwkeurig mogelijk mede kan worden bepaald. In casu weigerde eiser zijn
faktuurboeken voor te leggen waaruit de invloed van de onrechtmatige daad
op de evolutie van zijn produktie zou kunnen blijken (Cass., 8 februari
1979, R. W., 1979-1980, 969; Pas., 1979, I, 677).
Niets belet dat de rechter de schade naar billijkheid berekent voor de peri ode
van gedeeltelijke tijdelijke arbeidsongeschiktheid terwijl hij de schade voor
blijvende ongeschiktheid bepaalt via de kapitalisatiemethode. Het betreft
immers verschillende schadeposten die niet volgens dezelfde criteria moeten
beoordeeld worden (Cass., 22 februari 1978, Pas., 1978, I, 717; Arr. Cass.,
1978, 736).
Ben schatting ex aequo et bono kan trouwens gecombineerd worden met
een kapitalisatie. Zo kan de rechter de schadevergoeding wegens blijvende
ongeschiktheid bepalen door de kapitalisatie-methode toe te passen op een
jaarinkomen dat slechts ex aequo et bono kan worden begroot daar het
jonge slachtoffer nag geen beroepsinkomsten had verworven (Cass., 23
november 1976, Pas., 1977, I, 323; Arr. Cass., 1977, 326; Kh. Bergen, 2
november 1978, R.G.A.R., 1980, nr. 10.208; zie ook verder nr. 26).
De rechter is bij een vergoeding naar billijkheid vanzelfsprekend niet
gebonden aan de bedragen die in gelijkaardige gevallen gebruikelijk door
de rechtspraak worden toegekend (Cass., 4 april 1978, Pas., 1978, I, 856;
Arr. Cass., 1978, 882).
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Het typegeval waarbij in de rechtspraak een begroting ex aequo et bono
wordt toegepast is het verlies van een kans (Brussel, 17 mei 1979, Pas., 1979,
II, 118; Antwerpen, 23 juni 1977, R. G.A.R., 1979, nr. 10.012; Bergen, 13
oktober 1975, R.G.A.R., 1977, nr. 9699).
Maar ook buiten die hypothese wordt van deze methode veelvuldig gebruik
gemaakt, bv. bij miskenning van auteursrechten (Rb. Brussel, 19 juni 1981,
R. W., 1981-1982, 2616); bij het leggen van onregelmatig beslag (Luik, 28
februari 1979, J. T., 1979, 676); bij foutieve verbreking van verloving (Rb.
Luik, 13 oktober 1978, Jur. Liege, 1979, 147).
In het geval van een onwerkdadige voorhechtenis van 332 dagen werd de
schade ex aequo et bono begroot op 3.000 fr. per dag (Rb. Luik, 8
september 1978, J. T., 1978, 562).
De gemeente Linkebeek deed in het gemeentelijk tijdschrift een oproep tot
de Franstaligen in de gemeente om een franstalige rekening bij de A.S.L.K.
te vragen. Een schadeloosstelling van 10.000 fr. ex aequo et bono werd
toegekend aan de Vlaamse personeelsvereniging bij de A.S.L.K. (Vred.,
Brussel, 20 mei 1981, R. W., 1981-1982, 696).
De morele schade wordt meestal ex aequo et bono vergoed (Corr. Luik, 10
oktober 1977, R.G.A.R., 1980, nr. 10.154:20.000 fr. bij overlijden van een
bijzit). Ook het gebruiksverlies van voertuigen wordt doorgaans ex aequo
et bono vergoed (Corr. Dinant, 25 februari 1980, R.G.A.R., 1982,
nr. 10.438.
Begrafenisuitgaven kunnen ex aequo et bono herleid worden (Luik, 27 juni
1977, De Verz., 1977, 407; Corr. Aarlen, De Verz., 1977, 97; Jur. Liege,
1976-1977, 51; Corr. Luik, 14 december 1977, bevestigd door Luik, 27 mei
1980, De Verz., 1981, 523).
Een belangrijk discussiepunt in de rechtspraak betreft de vraag of een
geringe blijvende arbeidsongeschiktheid moet worden vergoed door toepassing van de kapitalisatiemethode dan wel ex aequo et bono. (Zie hierover:
Schryvers, J., ,De lichamelijke schade in cijfers", R. W., 1980-1981, 2529
en infra nr. 43. Meestal gaan de rechters na of de aantasting van de fysische
integriteit ook een reductie van de economische waarde van het slachtoffer
tot gevolg heeft. Indien de rechter vaststelt dat de aantasting van de fysische
integriteit geen enkele inkomensderving tot gevolg heeft gehad en de schade
der-wijze gering is dat ze een theoretische schade benadert, kan de rechter
die schade ex aequo et bono begroten (Cass., 6 februari 1980, De Verz.,
1981, 203; Pas., 1980, I, 663; Arr. Cass., 1980, 672). De rechtspraak van
de verschillende Hoven van Beroep is eveneens gevestigd in die zin dat de
schade ex aequo et bono wordt vergoed als er geen economische waardevermindering is (Bergen, 29 juni 1979, De Verz., 1979, 515 (5 OJo); Brussel, 1
apri11980, De Verz., 1981, 233 (10 %); Gent, 20 juni 1977, De Verz., 1977,
673 (20 OJo); Antwerpen, 30 oktober 1979, De Verz., 1980, 461).
Is er daarentegen wel een economisch waardeverlies, dan wordt meestal
gekapitaliseerd (Cass., 22 februari 1978, Pas., 1978, I, 716; Arr. Cass.,
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1978, 736 (18 OJo); Brussel, 22 mei 1979, R.G.A.R., 1980, nr. 10.170). Het
feit dat het slachtoffer is blijven werken is belangrijk, zij het niet doorslaggevend, bij de keuze tussen kapitalisatie of ex aequo et bono vergoeding
(kapitalisatie ondanks het blijven werken van het slachtoffer: bv. Brussel,
30 november 1977, R.G.A.R., 1979, nr. 10.014 (8 %); Luik, 23 oktober
1980, R.G.A.R., 1982, nr. 10.441 (2 %); Corr. Dinant, 8 november 1977,
R.G.A.R., 1978, 9940 (8 %).
Een bijkomend argument dat verstrekkende gevolgen zou kunnen hebben
begint op te duiken in de motivering vooral van de arresten van het Hof
van Beroep te Luik. Als reden voor de kapitalisatie wordt opgegeven dat
deze methode meer geschikt is om de schade te bepalen, zelfs indien er geen
loonverlies wordt geleden. Bijgevolg zou een begroting ex aequo et bono
slechts toegestaan zijn indien gewisse appreciatieelementen ontbreken
(Luik, 25 september 1980,Rev. Reg. Dr., 1981,33 (5 %); Luik, 17mei 1978,
R.G.A.R., 1979, nr. 10.107 (8 %); Luik, 23 oktober 1980, R.G.A.R., 1982,
nr. 10.441 (2 %); Luik, 9 november 1977, De Verz., 1978, 131 (3 %); zie
ook, zij het voor hogere percentages: Bergen, 2 november 1978, R.G.A.R.,
1979, nr. 10.106 (10 %); Brussel, 22 mei 1979, R.G.A.R., 1980, nr. 10.170
(20%).
Ons inziens zijn deze uitspraken voor kritiek vatbaar. Het gaat niet op de
kapitalisatiemethode toe te passen als, gelet op de geringe arbeidsongeschiktheidspercentages, in feite in de toekomst geen inkomstenverlies als
gevolg van die , ,invaliditeit'' te vrezen is. Wij zijn dan ook van oordeel dat,
door de vrijgevigheid van de (Waalse) rechters, in deze gevallen sprake is
van een oververgoeding van de schade.
Het past hier ook melding te maken van een zeer merkwaardig arrest van
het Hof van Beroep van Bergen waarin, bij een arbeidsongeschiktheid van
15 %, aan het slachtoffer als schadevergoeding een gelndexeerde rente werd
toegekend (Bergen, 6 januari 1978, R.G.A.R., 1979, nr. 10.016; zie verder
nr. 22).
19. VERGOEDENDE EN VERWIJLINTERESTEN - De vergoedende interesten
!open vanaf het ontstaan van de schade tot op de dag van de gerechtelijke
beslissing die de verschuldigde schadevergoeding vaststelt. Zij vormen de
vergoeding voor het uitstel van betaling tot op deze datum (Cass., 20
februari 1980, Pas., 1980, I, 736; R.G.A.R., 1981, nr. 10.281; Cass., 7
oktober 1976, R. W., 1976-1977, 1569; Pas., 1977, I, 150; Arr. Cass., 1977,
148; Luik, 17 februari 1976, Pas., 1977, II, 20; Bergen, 12 mei 1978, De
Verz., 1978, 557; Bergen, 3 okt. 1980, R.G;A.R., 1982, nr. 10.529; Luik,
14 januari 1982, Jur. Liege, 1982, 153; Arbrb. Gent, 14 maart 1977, R. W.,
1978-1979, 233; Arbrb. Gent, 5 juni 1978, R.G.A.R., 1980, 10.149. Deze
schade stemt trouwens overeen met het voordeel dat de dader heeft genoten
doordat hij het verschuldigde bedrag niet heeft moeten storten (Bergen, 3
oktober 1980, gecit.; Luik, 14 januari 1982, gecit.).
Het staat de rechter vrij de schadeloosstelling te splitsen in een hoofdsom
en interesten, ofwel slechts een enkele hoofdsom toe te kennen (Ronse, J.,
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Schade en schadeloosstelling, nr. 332; Dalcq, R.O., Traite, II, nr. 4246).
De geglobaliseerde vergoeding is vooral bruikbaar bij schadebegroting ex
aequo et bono, terwijl de toekenning van een kapitaalsbedrag te verhogen
met een vergoedende rente, meer aangewezen lijkt wanneer de vergoeding
op duidelijke vaste wijze kan bepaald worden (Pol. Hasselt, 21 juni 1982,
Limb. Rechtsl., 1982, 167).
Nude rechter de schade moet beoordelen op de dag van zijn beslissing, volgt
hieruit dat de vergoedende interesten integrerend deel uitmaken van de
schadevergoeding (Cass., 7 oktober 1976, gecit.; Luik, 17 februari 1976,
gecit., Luik, 14 januari 1982, gecit.; Arbrb. Gent, 5 juni 1978, gecit., Pol.
Hasselt, 21 juni 1982, Limb. Rechtsl., 1982, 167).
Het behoort aan de rechter de omvang van de door een misdrijfveroorzaakte schade souverein te bepalen en bijkomend vergoedende interesten toe te
kennen te berekenen vanaf een door hem vast te stellen datum (Cass., 19
apri11978, Pas., 1978, I, 934; Arr. Cass., 1978, 952; Cass., 24 januari 1980,
Pas., 1980, I, 586; Cass., 23 juni 1981, R. W., 1982-1983, 87; Cass., 8
september 1981, R. W., 1982-1983, 22; Pas., 1982, I, 27; Brussel, 7 november 1978, R.G.A.R., 1980, nr. 10.142; Luik, 14 januari 1982, gecit.).
De rechter mag geen vergoedende interesten toekennen voor een peri ode die
het ontstaan van de schade voorafgaat. In dat geval zou hij een niet geleden
schade vergoeden en aldus het principe van de integrate vergoeding vastgelegd in artikel 1382 schenden (Cass., 13 juni 1983, J. T., 1984, 11).
De rechter die moet oordelen over een verzoek tot interpretatie en verbetering mag de vertrekdatum van de vergoedende interesten niet wijzigen, op
straffe van het gezag van gewijsde en artikel 794 Ger.W. te miskennen
(Brussel, 7 november 1978, gecit.).
Vergoedende interesten zijn niet van rechtswege verschuldigd. De feitenrechter kan ze slechts toekennen als het slachtoffer ze in zijn dagvaarding
of in conclusies heeft gevraagd (Cass., 21 juni 1978, Pas., 1978, I, 1197;
Arr. Cass., 1978, 1231). Een ingebrekestelling is evenwel niet vereist (Ronse,
J., Schade en schadeloosstelling, nr. 338; anders doch ten onrechte: Rb.
Hasselt, 26 februari 1979, R. W., 1979-1980, 2920).
De feitenrechter oordeelt soeverein over de rentevoet van de vergoedende
interesten zonder dat hij hierbij gebonden is aan de wettelijke interestvoet
(Luik, 14 januari 1980, gecit.). Bij de berekening van de interesten is de
rechter ertoe gehouden de conclusies van de partijen te beantwoorden.
Vragen die de toekenning van vergoedende en gerechtelijke interesten (sic)
zonder de rentevoet te bepalen, dan verwijzen zij noodzakelijk naar de
wettelijke rentevoet (Cass., 4 mei 1977, R. W., 1977-1978, 570; De Verz.,
1977, 659; Pas., 1977, I, 900).
Zander afbreuk te doen aan de waarde op economisch gebied van de studie
van M. Deterck-Spilleboudt is het besluit ervan juridisch onjuist. Het
toekennen van vergoedende interesten gebeurt soeverein door de rechter.
Het is dus onjuist te stellen dat de wetgever de wettelijke interestvoet
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regelmatig zou moeten wijzigen om aan de rechter toe te laten een aan de
economische noodwendigheden aangepaste vergoedende interest te verlenen
(Deterck-Spilleboudt, M., ,Reflexions economiques sur I' evaluation exacte
d'un dommage subi avant le jugement", R. G.A.R., 1982, nr. 10.498).
In de meeste gevallen hanteert de feitenrechter wel de wettelijke rentevoet.
Wanneer evenwel het slachtoffer van een ongeval een vervangingsvoertuig
aanschaft en daarvoor een lening moet aangaan, dan kan de rechter een
vergoedende interest toekennen, die gelijk is aan de interesten gevraagd
door de financiele instelling. Deze interest zal enkel worden toegekend voor
de periode tussen het sluiten van de lening en de effectieve betaling van de
schadevergoeding (Pol. Charleroi, 21 oktober 1977, R.G.A.R., 1979,
nr. 10.032; Pol. Luik, 13 april1979, R.G.A.R., 1980, 10.197; J.T., 1982,
400; Pol. Charleroi, 13 november 1981, T. Vred., 1982, 22; J. T., 1982, 400;
R.G.A.R., 1982, nr. 10.553; zie eveneens: Luik, 5 nov. 1976, Jur. Liege,
1976-77, 170).
De Politierechtbank te Hasselt kende vergoedende interesten toe aan een
rentevoet van 18 OJo. De Rechtbank argumenteert dat voor een schadelijder
het feit dat hij de schadevergoeding later ontvangt dan het schadeverwekkend gebeuren, zich uit in een vermindering van de liquiditeit van zijn
patrimonium en dat een kaskrediet heden ten dage alleszins 18% kost (Pol.
Hasselt, 21 juni 1982, gecit.).
De schadevergoeding bij arbeidsongeval heeft een forfaitair karakter en
bijgevolg zijn vergoedende interesten uitgesloten in dat geval (Arbrb. Gent,
14 maart 1977, gecit.; Over de toekenning van interesten op sociale zekerheidsuitkeringen zie: Leclercq, J., ,L'application des interets moratoires
aux prestations sociales", J. T. T., 1980, 281).
Het slachtoffer moet, om vergoedende interesten te krijgen, niet het bewijs
leveren van een andere fout in hoofde van de dader dan die welke de initiele
schade veroorzaakte. Wel mag het slachtoffer zelf geen fout begaan hebben
in oorzakelijk verband met de vertraging van het schadeherstel (Cass., 25
nov. 1981, R.G.A.R., 1983, nr. 10.564; Luik, 17 februari 1976, Pas., 1977,
II, 20; Mil. Ger., 29 oktober 1974, R.G.A.R., 1977, nr. 9758). Het Hofvan
Beroep te Bergen heeft hierop een andere visie. Het Hof stelt dat vergoedende interesten verschuldigd zijn ondanks vertraging in de procedure, zelfs als
die te wijten is aan de fout of nalatigheid van de burgerlijke partij die
gedurende 2 jaar weigerde te concluderen. De aansprakelijke zou geen
schade geleden hebben aangezien hij zelf gedurende de ganse procedure
vrijwillig het kapitaal onder zich hield en er de interesten van opstreek
(Bergen, 2 november 1978, R.G.A.R., 1979, nr. 10.108; Corr. Nijvel, 21
mei 1981, De Verz., 1983, 208; Zie: Cass., 5 okt. 1970, Pas., 1971, I, 98).
De Correctionele Rechtbank van Brussel kende vergoedende interesten toe,
ook al wachtte de burgerlijke partij, zonder haar redenen te preciseren, 13
jaar vooraleer zij haar vordering in voortzetting van het geding inleidde (6
december 1977, R.G.A.R., 1979, nr. 10.097)!
Wanneer die nalatigheid begaan wordt door rechtspersonen uit de financiele
en verzekeringssector is de rechtspraak blijkbaar wei strenger. Het bedrag
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van de vergoedende interesten werd sterk beperkt of zelfs geweigerd toen
een (sociale) verzekeringsinstelling laattijdig, in casu 1 jaar te laat, terugbetaling van haar uitgaven vorderde (Corr. Leuven, 27 oktober 1978, De
Verz., 1980, 721; Vred. St. Truiden, 29 september 1981, De Verz., 1981,
801; zie over dit onderwerp: Fagnart, J .L., ,Examen de jurisprudence",
J. T., 1976, 633).
Vergoedende interesten zijn dus bedoeld om de bijkomende schade te
vergoeden die voortvloeit uit de laattijdige betaling van de schadeloosstelling. Om de problemen die voor het slachtoffer uit de vertraging in de
uitvoering kunnen voortkomen op te vangen, staan de rechter en de partijen
een aantal mogelijkheden ter beschikking. Partijen kunnen in kort geding
de betaling van een provisionele vergoeding vragen (zie verder nr. 23). Ook
de rechtbank ten gronde kan provisionele vergoedingen toestaan na uitspraak te hebben gedaan over het principe van de aansprakelijkheid (Bergen, 6 januari 1978, R.G.A.R., 1979, nr. 10.016). De rechtbank kan
eveneens de voorlopige tenuitvoerlegging van het vonnis toestaan (Corr.
Luik, 24 apri11979, R.G.A.R., 1980, nr. 10.117). De effectieve tenuitvoerlegging van dergelijk vonnis gebeurt op risico van het slachtoffer. Indien
daarbij fouten worden gemaakt is een veroordeling tot schadeloosstelling
mogelijk (Brussel, 3 november 1976, Pas., 1977, II, 136).
In de mate dat het slachtoffer provisies heeft gekregen is er geen schade door
laattijdige vergoeding en de rechter zal bij de toekenning van de vergoedende interesten daarmee rekening houden (Brussel, 24 november 1976, De
Verz., 1978, 211). Op die provisie is immers enkel de toekenning van
vergoedende interesten voor de periode tussen het ongeval en de storting
van de provisie verantwoord (Corr. Brussel, 5 december 1980, R.G.A.R.,
1982, nr. 10.495).
In sommige gevallen kan het nodig zijn aan de aansprakelijke enig uitstel
toe te staan. Terzake besliste het Hof van Cassatie dat artikel1244 B.W.,
hoewel het staat bij de bepalingen die betrekking hebben op contractuele
verbintenissen, ook van toepassing is op schulden uit onrechtmatige daden
(Cass., 13 september 1977, Arr. Cass., 1978, 45; Pas., 1978, I, 41 met noot
F.D.).
De verwijlinteresten of moratoire interesten zijn, bij aansprakelijkheid uit
onrechtmatige daad, slechts verschuldigd vanaf de datum van de rechterlijke beslissing die de schadevergoeding toekent (Cass., 7 oktober 1976, R. W.,
1976-1977, 1569; gecit.; het cassatiemiddel haalt de begrippen vergoedende
en verwijlinteresten door elkaar; Brussel, 22 mei 1979, R.G.A.R., 1980,
nr. 10.170). De rechter kan slechts verwijlinteresten toekennen als partijen
ze hebbengevraagd (Cass., 21 juni 1978, Arr. Cass., 1978, 1231; Pas., 1978,
I, 1197; zie verder nr. 26).
In tegenstelling met het bedrag van de vergoedende interesten, waarover de
rechter vrij beslist, is de rentevoet van de verwijlinteresten gelijk aan de
wettelijke interestvoet (Ronse, J., Schade en schadeloosstelling, nr. 348).
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In een interessante beslissing kent het Hof van Beroep van Brussel verwijlinteresten toe vanaf de uitspraak op het bedrag van de hoofdsom vermeerderd
met de vergoedende interesten, een toekenning dus van verwijlinteresten op
vergoedende interesten (Brussel, 22 mei 1979, gecit.; Pol. Hasselt, 21 juni
1982, gecit.). Dit lijkt logisch als men aanneemt dat de vergoedende interesten integrerend deel uitmaken van de geleden schade (Pol. Hasselt, 21 juni
1982, gecit.; zie ook: Dalcq, R.O., Traite, II, nr. 4261 e.v.).
De term gerechtlijke interesten omvat, afhankelijk van de omstandigheden,
hetzij de vergoedende, hetzij de verwijlsinteresten (Brussel, 30 mei 1978,
J. T., 1978, 633).
Stippen we nog aan dat de wet van 30 juni 1970 (B.S., 24 juli 1970) de
wettelijke interestvoet in burgerlijke en handelszaken bracht op 6,5 OJo.
Sinds 1 november 1974 bedraagt de wettelijke interestvoet 8 OJo (K.B. van
14 oktober 1974, B.S., 19 oktober 1974). Sinds 1 augustus 1981 bedraagt
hij 12 OJo (K.B. van 28 juni 1981, B.S., 8 augustus 1981).
Op de problematiek van de toekenning van vergoedende interesten op de
herstelvergoeding van een toekomstige schade wordt verder uitvoerig ingegaan (zie nr. 20).
20.

HET BEOORDELINGSTIJDSTIP VOOR DE BEGROTING VAN DE SCHADE

A. Algemeen beginsel: het tijdstip van de uitspraak
Op het ogenblik dat de rechter uitspraak doet weet hij niet wanneer de
schade effectief zal worden hersteld. Daarom dient hij, bij de begroting van
de schade, zich zo dicht mogelijk te plaatsen bij het tijdstip van de vergoeding, d. w .z. op het ogenblik van zijn beslissing (Ronse, J., Schade en
schadeloosstelling, in A.P.R., 297, nrs. 367-368; De Page, H., Traite, II,
1067, nr. 1025bis; Dalcq, R.O., Traite, II, nrs. 4049 e.v.; zie voor de
besproken periode: Schuermans, L., ,Inflatie en vergoeding", R.G.A.R.,
1979, nr. 10.090; Glansdorff, F., ,Les consequences de la depreciation
monetaire entre !'accident et le moment du jugement", R.G.A.R., 1980,
nr. 10.130; Schryvers, J., ,De lichamelijke schade in cijfers", R. W.,
1979-1980, 2804 e.v., i.h.b. 2808-2809, f); Dalcq, R.O., en Glansdorff, F.,
,Examen de jurisprudence (1973 a 1979). La responsabilite delictuelle et
quasi delictuelle", R.C.J.B., 1981, 87-172, i.h.b. 165-166, nr. 158; George,
J., ,,La reparation du dommage materiel resultant d'une incapacite permanente. Analyse critique de la jurisprudence de 1970 a 1982", R.G.A.R.,
1982, nr. 10.546, nrs. 30-32).
Ook tijdens de onderzochte periode heeft het Hof van Cassatie herhaalde
malen het beginsel in herinnering gebracht dat de rechter, om de door een
onrechtmatige daad veroorzaakte schade te beoordelen, zich op de dag van
zijn beslissing moet plaatsen (Cass., 1 juni 1976, Arr. Cass., 1976, 1086;
Pas., 1976, I, 1046; R. W., 1976-1977, 211, met conclusie van advocaatgeneraal H. Lenaerts; R.G.A.R., 1978, nrs. 9874 en 9896; Cass., 21 juni
1976, Arr. Cass., 1976, 1189; Pas., 1976, I, 1153; R.G.A.R., 1978,
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nr. 9898; Cass., 20 juni 1977, Arr. Cass., 1977, 1082; Pas., 1977, I, 1068;
R. W., 1978-1979, 171; J. T., 1978, 83; R.G.A.R., 1978, nr. 9919; Rev. Not.
B., 1978, 289; Cass., 9 mei 1979, Arr. Cass., 1978-1979, 1072; Pas., 1979,
I, 1060; R. W., 1979-1980, 2508; De Verz.~ 1979, 481, met noot J.R.;
R.G.A.R., 1981, nr. 10.299; Cass., 19 maart 1980, R. W., 1980-1981, 2322;
Cass., 15 december 1981, R. W., 1982-1983, 1241, met noot). In verscheidene vonnissen en arresten van de feitenrechters werd eveneens toepassing
gemaakt van dit beginsel (zie o.m.: Luik, 24 juni 1976, Jur. Liege, 19761977, 113; Brussel, 30 juni 1976, Pas., 1977, II, 118; Brussel, 8 juni 1977,
R.G.A.R., 1979, nrs. 9978 en 10.068; Luik, 17 mei 1978, R.G.A.R., 1979,
nr. 10.107; Bergen, 30 juni 1978, R.G.A.R., 1979, nrs. 10.033 en 10.036;
De Verz., 1979, 213, met noot J. Schryvers; Brussel, 23 januari 1980,
R.G.A.R., 1981, nrs.10.300 en 10.408; Luik, 18 januari 1982, Jur. Liege,
1982, 154; Rb. Luik, 5 september 1978, R.G.A.R., 1979, nr. 10.096; Corr.
Verviers, 13 december 1979, R.G.A.R., 1981, nr. 10.301; Corr. Brussel, 5
december 1980, R.G.A.R., 1982, nr. 10.495; Rb. Hoei, 7 juni 1982, Jur.
Liege, 1982, 351; Vred. Berchem, 21 april 1981, R. W., 1981-1982, 2905;
R.G.A.R., 1982, nr.10.540; Vred. Antwerpen, 1° Kanton, 21 april1982,
onuitgegeven, inzake P. V .B.A. Autobus Kruger K/Makovski, N. V. Royale
Beige en Bogaerts, A.R. nr. 679).
Wanneer de rechter bij de begroting van de schade, in casu de schade aan
een voertuig dat in een verkeersongeval werd betrokken, een vroeger tijdstip
dan de dag van zijn vonnis inaanmerking neemt, dient hijd{! bijkomende
schade na te gaan die het slachtoffer heeft geleden ten gevolge van de
vertraging bij de herstelling, en dient hij het hoofdbedrag te verhogen met
de vergoedende interesten (Cass., 19 maart 1980, R. W., 1980-1981, 2322,
met noot). Daar de vergoedende interesten volgens een constante rechtspraak van het Hof van Cassatie integrerend deel uitmaken van de schadeloosstelling (zie boven, nr. 19), dient de rechter, die de schade op een vroeger
tijdstip begroot, deze interesten erbij te rekenen om te voldoen aan de regel
dat de schade op de datum van de uitspraak moet worden begroot.
Aan te stippen valt dat het Hof van Cassatie het principe dat de schade op
de datum van de uitspraak moet worden begroot, reeds eerder heeft
aangenomen inzake contractuele aansprakelijkheid (Cass., 27 juni 1974,
Arr. Cass., 1974, 1222; Pas., 1974, I, 1128; R.G.A.R., 1974, nr. 9412) en
recent nog heeft uitgebreid om het bedrag te ramen van de billijke vergoeding (cfr. art. 11 G.W.) tot herstel van de schade door een onteigening
veroorzaakt (Cass., 20 september 1979, Arr. Cass.,l979-1980, 73; Pas.,
1980, I, 69, met conclusie van procureur-generaal F. Dumon; R. W., 19791980, 1912, met noot G. Suetens-Bourgeois; J. T., 1980, 116, met conclusie;
R.C.J.B., 1982, met noot F. Maussion; R.G.A.R., 1982, nr. 10.469; Cass.,
24 april 1980, Arr. Cass., 1979-1980, 1063; Pas., 1980, I, 1052; R. W.,
1980-1981, 1399, met noot; J. T., 1980, 533).
De regel dat de rechter de schade moet begroten op de dag van zijn beslissing
heeft voor de rechtspraktijk belangrijke consequenties. Op enkele daarvan
wordt hierna iets uitvoeriger ingegaan.
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B. Gevolgen van het beginsel van de beoordeling van de schade op
het tijdstip van de uitspraak

a) Begroting van toekomstige inkomstenschade ""7"" In aanmerking te nemen
inkomen en kapitalisatiecoejjicient
Dat de toepassing van de regel volgens dewelke de rechter de schade dient
te begroten op de datum van de uitspraak, in de praktijk niet zonder
moeilijkheden verloopt, blijkt uit het feit dat in talrijke beslissingen waarin
uitspraak wordt gedaan over de toekomstige schade ten gevolge van overlijden of we gens blijvende arbeidsongeschiktheid, als basis voor de kapitalisatieberekening enerzijds het inkomen op de datum van de uitspraak in
aanmerking wordt genomen, maar anderzijds op die ramingsgrondslag de
kapitalisatiecoefficient wordt toegepast overeenstemmend met de leeftijd
van het slachtoffer op de consolidatiedatum of op de datum van diens
overlijden. Zulke beslissingen werden door het Hof van Cassatie tijdens de
besproken periode systematisch vernietigd, hetzij omdat de motieven ervan
tegenstrijdig zijn, zodat de in artikel 97 van de Grondwet neergelegde
motiveringsverplichting wordt geschonden (Cass., 22 april1976, Arr. Cass.,
1976, 952; Pas., 1976, I, 917; R.G.A.R., 1977, nr. 9789; Cass., 21 maart
1979, Arr. Cass., 1978-1979, 847; Pas., 1979, I, 851; De Verz., 1979, 255;
R. W., 1980-1981, 377, met noot), hetzij meestal wegens schending van de
artikelen 1382 en 1383 B.W., eventueel aangevuld met artikel 97 G.W.
(Cass., 21 juni 1978, Arr. Cass., 1978, 1224; Pas., 1878, I, 1191; Cass., 27
september 1978, Arr. Cass., 1978-1979, 127; Pas., 1979, I, 137; R. W.,
1979-1980,297, metnoot; Cass., 26juni 1979,Arr. Cass., 1978-1979, 1284;
Pas., 1979, I, 1242; R. W., 1980-1981, 2205, met noot; Cass., 23 april1980,
R. W., 1980-1981, 2811, met noot; Cass., 21 oktober 1980, Arr. Cass.,
1980-1981, 185; Pas., 1981, I, 217; R. W., 1981-1982, 443, met noot; De
Verz., 1981, 767; Cass., 7 januari 1981, R. W., 1981-1982, 1845, met noot;
R.G.A.R., 1982, nr. 10.503; Cass., 7 oktober 1981, R. W., 1982-1983, 1559;
voor een bespreking van deze rechtspraak raadplege men: Schryvers, J.,
,De lichamelijke schade in cijfers", R. W., 1978-1979, 2465 e.v., i.h.b.
2467-2470; Schryvers, J., ,De lichamelijke schade in cijfers", R. W., 19791980, 2803 e.v., i.h.b. 2806-2808; Schryvers, J., ,De lichamelijke schade
in cijfers", R. W., 1982-1983, 673 e.v., i.h.b. 684-685; Dalcq, R.O. en
Glansdorff, F., ,Examen de jurisprudence (1973 a 1979). La responsabilite
delictuelle et quasi delictuelle", R.C.J.B., 1981, 87-172, i.h.b. 165-166,
nr.158; George, J., ,La reparation du dommage materiel resultant d'une
incapacite permanente. Analyse critique de la jurisprudence de 1970 a
1982", R.G.A.R., 1982, nr. 10.546, nrs. 33-35; zie ook verder, nrs. 29.1 en
30).
De door het Hof van Cassatie afgekeurde rechtspraak van de feitenrechters
is inderdaad in strijd met het beginsel dat de schade op de datum van de
uitspraak dient te worden begroot. Bij de kapitalisatieberekening wordt dit
beginsel wei nageleefd bij het vaststellen van het in aanmerking te nemen
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basisinkomen, namelijk het inkomen dat het slachtoffer verdiende of zou
verdiend hebben op het tijdstip van de uitspraak, maar niet meer bij het
bepalen van de vermoedelijke overlevingsduur en de daarmee overeenstemmende kapitalisatiecoefficient, want die worden vastgesteld met inachtneming van een vroeger tijdstip, namelijk de datum van het overlijden of die
van de consolidatie. Het hier besproken beginsel zal nochtans slechts ten
voile worden gerespecteerd indien het wordt toegepast op de twee basiselementen van de kapitalisatieberekening (Schryvers, J., ,De lichamelijke
schade in cijfers", R. W., 1978-1979, 2468; zie oak verder, nr. 30.2).
Om aan de vernietiging door het Hof van Cassatie te ontsnappen, zou de
rechter gebruik kunnen maken van de hierna te bespreken zogenaamde
splitsingsmethode (zie verder, nr. 30), die erin bestaat voor de begroting van
de inkomstenschade een onderscheid te maken tussen enerzijds de reeds
geleden schade, d.i. de reeds gekende schade v66r de uitspraak, en anderzijds de toekomstige schade, d.i. de schade na de uitspraak (zie oak:
Schryvers, J ., ,De lichamelijke schade in cijfers", R. W., 1978-1979, 24692472; Schryvers, J., noot onder Carr. Brussel, 23 januari 1980, R.G.A.R.,
1981, nr. 10.279; Dalcq, R.O., en Glansdorff, F., ,Examen de jurisprudence (1973 a 1979) ... ", R.C.J.B., 1981, 165-166, nr. 158; Schryvers, J., noot
onder Bergen, 3 oktober 1980, R.G.A.R., 1982, nr. 10.529; George, J.,
,La reparation du dommage materiel resultant d'une incapacite permanente ... ", R.G.A.R., 1982, nr. 10.546, nr. 34; Schryvers, J., ,De lichamelijke
schade in cijfers", R. W., 1982-1983, 684-686).
Geen enkele wetsbepaling verzet er zich nochtans tegen dat de rechter in
feite, om het netto-bedrijfsinkomen te ramen dat het overleden slachtoffer
later zou hebben verdiend, bepaalde omstandigheden van na het overlijden
als beoordelingsgegevens in aanmerking neemt (Cass., 23 april1980, R. W.,
1980-1981, 2811, met noot).
Aansluitend bij de hiervoor besproken rechtspraak van het Hof van Cassatie dient hier tenslotte melding te worden gemaakt van een arrest dat de
voorziening verwierp tegen een arrest van het Hof van Beroep te Bergen van
21 juni 1979, waarin de rechters vaststelden dat de partijen zich akkoord
hadden verklaard om de schade voortvloeiende uit de blijvende arbeidsongeschiktheid van het slachtoffer te kapitaliseren op de datum van 31
december 1976. Op grand van die vaststelling konden de rechters in beroep
wettelijk beslissen dat de kapitalisatie diende te gebeuren op basis van het
niet-gei:ndexeerde loon van het slachtoffer op die datum, en met toepassing
van de kapitalisatiecoefficient overeenstemmend met de leeftijd van het
slachtoffer op dezelfde datum (Cass., 4 december 1980, Pas., 1981, I, 394).
Dit arrest is slechts schijnbaar in tegenspraak met de hiervoor besproken
cassatierechtspraak, daar de artikelen 1382 en 1383 B.W. in Belgie niet van
openbare orde zijn (zie a.m. Cass., 6 oktober 1977, Arr. Cass., 1978, 163;
Pas., 1978, I, 152), zodat het de partijen toegelaten is bij onderling akkoord
af te wijken van de daarin vervatte beginselen, oak van die betreffende de
schade en schadeloosstelling.
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b) Omstandigheden en gebeurtenissen na de onrechtmatige daad
Ook tijdens de onderzochte periode is bet bet Hof van Cassatie trouw
gebleven aan zijn vroegere rechtspraak (zie vorig overzicht, T.P.R., 1977,
456, nr. 9, en 495-496, nr. 24), volgens dewelke de rechter bij de beoordeling van de door een onrechtmatige daad veroorzaakte schade geen rekening
mag houden met na de onrechtmatige daad ingetreden gebeurtenissen die
de toestand van de schadelijder hebben verbeterd of verergerd, als die
gebeurtenissen aan de fout en aan de schade zelf vreemd zijn (Cass., 1 juni
1976, Arr. Cass., 1976, 1086; Pas., 1976, I, 1046; R. W., 1976-1977, 211,
met conclusie van advocaat-generaal H. Lenaerts; R.G.A.R., 1978,
nrs. 9874 en 9896; Cass., 20 juni 1977, Arr. Cass., 1977, 1079; Pas., 1977,
I, 1065; R. W., 1977-1978, 2713; J.T., 1978, 84; De Verz., 1977, 671;
R.G.A.R., 1978, nr. 9961, en 1980, nr. 10.157; Cass., 20 maart 1980, Arr.
Cass., 1979-1980, 909; Pas., 1980, I, 898; R. W., 1980-1981, 1067; De Verz.,
1980, 477; R.G.A.R., 1981, nr. 10.353; Cass., 15 december 1981, R. W.,
1982-1983, 1241).'
De stijging van bet indexcijfer van de consumptieprijzen verhoogt de aan
de weduwe toegekende arbeidsongevallenrente en verzwaart de overeenkomstige verplichting van de arbeidsongevallenverzekeraar, krachtens de
wettelijke reglementering van de arbeidsongevallen in de overheidssector,
namelijk artikel 13 van de wet van 3 juli 1967. Deze omstandigheid is
volgens bet Hof van Cassatie echter vreemd aan de fout en aan de daaruit
voortvloeiende schade van de weduwe, waaruit wordt afgeleid dat de
arbeidsongevallenverzekeraar bet bedrag van deze indexverhoging niet kan
terugvorderen van de derde aansprakelijke (Cass., 1 juni 1976, Arr. Cass.,
1976, 1086; Pas., 1976, I, 1046; R. W., 1976-1977, 211, met conclusie van
advocaat-generaal H. Lenaerts; R.G.A.R., 1978, nrs. 9874 en 9896). Met
R.O. Dalcq en F. Glansdorff kan men zich afvragen of het Hof hier niet
over het hoofd ziet dat de wijzigingen van bet indexcijfer van de consumptieprijzen wei in aanmerking dienen te worden genomen bij bet bepalen van
de volgens gemeen recht verschuldigde schadevergoeding (Dalcq, R.O., en
Glansdorff, F., ,Examen de jurisprudence (1973 a1979). La responsabilite
delictuelle et quasi delictuelle", R.C.J.B., 126, nr. 113, die voorts wijzen
op de eigenaardige consequenties van dit arrest; zie ook verder, nr. 21).
Ben gebeurtenis die vreemd is aan de daaruit voortvloeiende schade is
volgens het Hof van Cassatie eveneens bet hertrouwen van de weduwe van
het slachtoffer. Dit tweede huwelijk, aldus het Hof, heeft niets uitstaande
met de fout, noch met de ten gevolge daarvan geleden schade, zodat de
rechter hiermee geen rekening mag houden bij de beoordeling van de door
de weduwe geleden schade (Cass., 20 maart 1980, Arr. Cass., 1979-1980,
909; Pas., 1980, I, 898; R. W., 1980-1981, 1067; De Verz., 1980, 477;
R.G.A.R., 1981, nr. 10.353). Ook op dit punt handhaaft ons hoogste
rechtscollege zijn vroegere rechtspraak, die in de rechtsleer echter reeds
geruime tijd op scherpe kritiek wordt onthaald (zie o.m.: Dalcq, R.O.,
,Examen de jurisprudence (1963 a 1967). La responsabilite delictuelle et
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quasi delictuelle", R.C.J.B., 1968, 379-381, nr. 125; Dalcq, R.O., en
Glansdorff, F., ,Examen de jurisprudence (1973 a 1979). La responsabilite
delictuelle et quasi delictuelle", R. C.J.B., 1981, 125-126, nr. 112; vorig
overzicht, T.P.R., 1977, 495-496, nr. 24; zie ook verder, nr. 34.6).
Deze kritiek komt wezenlijk hierop neer dat de weigering om rekening te
houden met het feit dat de schadelijder - meestal schadelijdster - hertrouwd is op het ogenblik dat de rechter over zijn (haar) vordering tot
schadeloosstelling uitspraak doet, moelijk in overeenstemming te brengen
is met het beginsel dat de rechter de schade in concreto dient te begroten
op het ogenblik dat hij uitspraak doet, rekening houdende met al de
feitelijke gegevens waarover hij op dat ogenblik beschikt. Welnu, het kan
bezwaarlijk worden ontkend dat het hertrouwen van de schadelijd(st)er in
concreto meestal een invloed heeft op het inkomstenverlies waarvoor schadevergoeding wordt gevraagd. Zoals R. Dalcq en F. Glansdorff hebben
doen opmerken, zijn deze bezwaren enigszins te vergelijken met de kritiek
die tegen die andere, vaststaande rechtspraak van het Hof van Cassatie
wordt geformuleerd, luidens dewelke het aan de weduwe toekomende
overlevingspensioen niet in mindering mag worden gebracht van de gemeenrechtelijke schadeloosstelling die ze van de derde-aansprakelijke voor het
ongeval kan vorderen (Dalcq, R.O., en Glansdorff, F., ,Examen de
jurisprudence (1973 a 1979). La responsabilite delictuelle et quasi delictuelle", R.C.J.B., 1981, 126, nr. 112; betreffende deze rechtspraak en de
kritische bespreking ervan, zie verder nrs. 76 en 77).
In het meest recente arrest dienaangaande heeft het Hof van Cassatie op
deze kritiek geantwoord met de overweging dat , uit de omstandigheid dat
enkel het overlijden van het slachtoffer de weduwe in staat heeft gesteld bij
haar tweede echtgenoot steun te vinden, die kan worden vergeleken met de
steun die zij van het slachtoffer ontving, niet kan worden afgeleid dat het
hertrouwen van de eerste verweerster en de eventueel daaruit voortvloeiende
financiele voordelen een gevolg zouden zijn van de fout van de verzekerde
van eisers en een vaststaande invloed zouden hebben op de vergoedingen
die verweerster kan eisen van de veroorzaker van het ongeval of van diens
verzekeraar" (Cass., 20 maart1980, Arr. Cass., 1979-1980, 909; Pas., 1980,
I, 898; R. W., 1980-1981, 1067; De Verz., 1980, 477; R.G.A.R., 1981,
nr. 10.353).
In zijn algemeenheid beschouwd en in abstracto geformuleerd valt deze
redenering inderdaad te rechtvaardigen, maar hiermee is nog niet geantwoord op het - ten deze ook door de eiseres tot cassatie aangevoerde argument dat de schade in concreto moet worden begroot, en dat de rechter
daarbij rekening moet houden met alle feitelijke omstandigheden die de
omvang van de schade be'invloeden op het ogenblik dat hij daarover
uitspraak doet (zie Dalcq, R.O., en Glansdorff, F., ,Examen de jurisprudence (1973 a 1979). La responsabilite delictuelle et quasi delictuelle",
R.C.J.B., 1981, 126, nr. 112; vgl. met de hierna behandelde problematiek
van de toerekening van het overlevingspensioen op de gemeenrechtelijke
schadeloosstelling, nr. 77).
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In het licht van deze kritische bedenkingen hoeft het dan ook geen verwondering te wekken dat een aantal feitenrechters de rechtspraak van het Hof
van Cassatie niet getrouw hebben gevolgd (zie ook vorig overzicht, T.P.R.,
1977, 495, nr. 24). Zo besliste de correctionele rechtbank te Turnhout dat
het tweede huwelijk van de weduwe, een jaar na het overlijden van haar
eerste echtgenoot, een verworven feit is op de dag van de uitspraak,
waarmee de rechtbank rekening dient te houden. Om de economische
gevolgen van een onrechtmatige daad te beoordelen dient immers niet aileen
rekening te worden gehouden met het verlies aan inkomen, maar ook en
vooral met de wijziging die deze onrechtmatige daad in de feitelijke economische situatie van het getroffen individu tot gevolg heeft gehad. De
rechtbank dient dus een vergelijking te maken tussen de economische
situatie voor het overlijden van het slachtoffer en deze na het overlijden,
en dit met inachtneming van al de feitelijke gegevens waarover de rechtbank
op het ogenblik van haar vonnis kon beschikken (Corr. Turnhout, 13
oktober 1978, De Verz., 1978, 583, met noot R.B.; zie ook de onuitgegeven
rechtspraak vermeld onder nr. 34.6).
In het geval van een achttienjarige vrouw die, na een ongeval waarbij haar
echtgenoot om het Ieven kwam, in het huwelijk trad met de aansprakelijke
voor dit ongeval, besliste de Krijgsraad te Luik dat bij de waardering van
de materiele schade waarvoor de jonge weduwe vergoeding vorderde, geen
rekening mag worden gehouden met haar tweede huwelijk, daar dit een
latere gebeurtenis is die vreemd is aan het ongeval. Bij de begroting ex aequo
et bono van de door de weduwe geleden morele schade, meende de Rechtbank daarentegen dat wei rekening moets worden gehouden met het feit dat
zij reeds zes en een halve maand na het overlijden van haar eerste echtgenoot
een nieuw huwelijk aanging (Krijgsr. Luik, 27 januari 1975, R.G.A.R.,
1978, nr. 9897; dit vonnis wordt hierna ook nog besproken onder nr. 34.6).
Bij de beoordeing van de door een onrechtmatige daad veroorzaakte schade
dient de rechter echter wet rekening te houden met een latere gebeurtenis
die, hoewel zij vreemd is aan de onrechtmatige daad, de hierdoor veroorzaakte schade be'invloedt, zoals het overlijden, voor of in de loop van het
geding, van de weduwe van het slachtoffer. Met bevestiging van zijn
vroegere rechtspraak (Cass., 31 maart 1952, Pas., 1952, I, 489; R. W.,
1952-1953, 58 met noot; zie ook vorig overzicht, T.P.R., 1977, 496, nr. 24)
besliste het Hof van Cassatie dan ook dat wanneer het slachtoffer van een
blijvende arbeidsongeschiktheid in de loop van het geding overlijdt, de
rechter, voor de beoordeling van de uit de blijvende arbeidsongeschiktheid
voortvloeiende schade, rekening moet houden met de werkelijke datum van
dit overlijden en niet met de waarschijnlijke levensduur (Cass., 20 juni 1977,
Arr. Cass., 1977, 1079; Pas., 1977, I, 1065; R.W., 1977-1978, 2713; J.T.,
1978, 84; De Verz., 1977, 671; R.G.A.R., 1978, nr. 9961, en 1980,
nr. 10.157; Cass., 15 december 1981, R. W., 1982-1983, 1241, met noot).
In die zin oordeelde ook het Hof van Beroep te Luik in een geval waarin
de eigenaar van een beschadigd onroerend goed dit goed in die staat
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verkocht aan een koper die bet helemaal wenste af te breken, en dit tegen
een prijs die aantoont dat de partijen bij de koop-verkoop geen rekening
hebben gehouden met de waardevermindering die bet goed ten gevolge van
bet schadegeval heeft ondergaan. Nahet beginsel in herinnering te hebben
gebracht dat de rechter rekening dient te houden met dena de onrechtmatige
daad ingetreden gebeurtenissen die de toestand van de schadelijder kunnen
verbeteren of verslechteren, als die gebeurtenissen tenminste niet vreemd
zijn aan de fout of aan de schade zelf, beslist bet Hof dat voormelde
omstandigheid niet vreemd is aan de schade en dat hiermee derhalve
rekening dient te worden gehouden bij de begroting van de schade (Luik,
15 maart 1980, Jur. Liege, 1980, 81).
Deze rechtspraak is niet in contradictie met de hiervoor geciteerde rechtspraak van bet Hof van Cassatie, waarin wordt gesteld dat bij de beoordeling van de door een onrechtmatige daad veroorzaakte schade geen rekening
mag worden gehouden met na de onrechtmatige daad ingetreden gebeurtenissen, als die gebeurtenissen aan de fout en aan de schade zelf vreemd zijn,
zoals het hertrouwen van de weduwe van bet slachtoffer. Het onderscheid
is hierin gelegen dat in de eerstvermelde rechtspraak de latere gebeurtenis
volgens bet Hof van Cassatie niets te maken heeft met de fout en evenmin
met de schade, terwijl in de tweede serie arresten de latere gebeurtenis, zoals
bet overlijden, in de loop van bet geding, van bet slachtoffer dat blijvend
arbeidsongeschikt was, weliswaar geen verband houdt met de fout, maar
wel met de schade (zie de noot onder Cass., 20 juni 1977, Arr. Cass., 1977,
1079, i.h.b. 1080; zie ook C., noot onder Cass., 19 februari 1973, R. W.,
1973-1974, 194). Het is duidelijk dat wanneer bet slachtoffer van een
blijvende arbeidsongeschiktheid in de loop van bet geding overlijdt, deze
omstandigheid definitief een einde maakt aan deze ongeschiktheid. In
tegenstelling tot de eerstvermelde rechtspraak, kan de tweede wel worden
goedgekeurd. Het heeft inderdaad geen zin en bet is niet gerechtvaardigd
om bij de beoordeling van de schade rekening te houden met de waarschijnlijke levensduur, wanneer ten gevolge van bet intussen ingetreden overlijden
van de betrokkene deze levensduur met zekerheid kan worden vastgesteld.
c) Wijzigingen in de waardeuitdrukking van de schade - Indexering van
schadevergoedingen

Eveneens in verband met de regel dat de rechter de schade moet begrot(m
op de datum van zijn uitspraak, rijst de vraag of en in welke mate de rechter
bij deze beoordeling rekening dient te houden met de wijzigingen in de
waardeuitdrukking van de schade. Het gaat bier voornamelijk om de
schommelingen van prijzen en lonen, promoties en loonsverhogingen, en
de wijzigingen in de koopkracht van de munt, zoals dit tot uiting komt in
de stijging van het indexcijfer van de consumptieprijzen (zie Ronse, J.,
Schade en schadeloosstelling, in A.P.R., 317, nr. 401). Wegens bet grote
belang dat tijdens de besproken periode aan dit vraagstuk werd gehecht,
wordt bet hierna afzonderlijk behandeld (zie verder, nr. 21).
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INDEXE-

a) Algemeen
Tijdens de besproken periode werd niet aileen in de rechtspraak, maar ook
in de rechtsleer, ruime aandacht besteed aan de vraag of en in welke mate
de rechter bij de begroting van de schade rekening dient te houden met de
muntontwaarding. Meer bepaald rees het probleem te weten of de rechter,
die aan de benadeelde een integrale schadeloosstelling dient te verzekeren,
de door hem toegekende schadevergoeding mag indexeren of met een
bepaald bedrag of een bepaald percentage mag verhogen, teneinde de
voorbije of toekomstige muntontwaarding te ondervangen (zie over deze
problematiek: David-Constant, S., ,Erosion monetaire et droit prive",
Ann. Dr., 1977, 443-457; Van Mullen, J., ,L'incidence des variations
monetaires sur le droit beige des obligations", Ann. Fac. Dr. Liege, 1978,
57-149; Dubaere, J., ,Het principe van het monetair nominalisme", Jura
Fa/c., 1978-1979, 57-76; Schuermans, L., ,Inflatie en vergoeding",
R.G.A.R., 1979, nr. 10.090; Schryvers, J., noot onder Bergen, 30 juni
1978, De Verz., 1979, 221-231; Glansdorff, F., ,Les consequences de la
depreciation monetaire entre !'accident et le moment du jugement",
R.G.A.R., 1980, nr. 10.130; Dumon, F., conclusies voor Cass., 20 september 1979, Pas., 1980, I, 70-90; Suetens-Bourgeois, G., ,De onteigeningsvergoedingen en de feitelijke muntontwaarding" (noot onder Cass., 20 september 1979), R. W., 1979-1980, 1914-1918; Dalcq, R.O., en Glansdorff, F.,
,Examen de jurisprudence (1973 a 1979). La responsabilite delictuelle et
quasi delictuelle", R.C.J.B., 1981, 137-139, nrs.130-131; Maussion, F.,
,De !'incidence de la depreciation monetaire sur la fixation des indemnites,
specialement en matiere d'expropriation pour cause d'utilite publique"
(noot onder Cass., 20 september 1979), R.C.J.B., 1982, 106-137; George,
J., , ,La reparation du dommage materiel resultant d'une incapacite permanente. Analyse critique de Ia jurisprudence de 1970 a 1982", R.G.A.R.,
1982, nrs. 10.546, nrs. 36-38; Louis, J .-V., ,La valeur du franc belge",
J. T., 1982, 710-711).
De belangrijke mutaties die we de laatste jaren op sociaal-economisch en
financieel gebied hebben gekend en nog kennen, evenals de monetaire
instabiliteit en de economische onzekerheid, zijn zeker niet vreemd aan het
belang dat dit vraagstuk thans ook in de rechtspraktijk heeft gekregen. Deze
factoren vinden ook hun weerspiegeling in het recht, en zeker wanneer het
gaat om de toekenning van geldelijke schadeloosstelling.
Zoals in het vorig randnummer reeds werd aangestipt, dient deze problematiek in een' ruimer kader te worden geplaatst, namelijk dat van de wijzigingen in de waardeuitdrukking van de schade. Het gaat hier niet om wijzigingen in de intrinsieke bestanddelen van de schade (zie hoven, nr. 14), maar
wel om veranderingen in de maatstaven van waardering van de schade,
waardoor het in geld uitgedrukte bedrag van de schadeloosstelling zou
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kunnen worden bei:nvloed. Nauw verwant daarmee is de vraag of en in welke
mate de rechter bij de begroting van de schade loonsverhogingen en bevorderingskansen in rekening dient te brengen. Het vraagstuk van de indexering van de schadevergoeding is met andere woorden slechts een species van
het genus wijzigingen in de waardeuitdrukking van de schade (zie in dit
verband: Ronse, J., Schadeenschadeloosstelling, inA.P.R., 317, nr. 401,
en 337, nrs. 437-438).
Voor een duidelijk inzicht in deze problematiek dient een onderscheid te
worden gemaakt tussen enerzijds de reeds ingetreden wijzigingen, dit zijn
de wijzigingen die zich hebben voorgedaan tussen het tijdstip van de
onrechtmatige daad en het ogenblik waarop de rechter uitspraak doet, en
anderzijds de wijzigingen die zich eventueel in de toekomst, d. w.z. na de
uitspraak, nog zullen voordoen. Het is duidelijk dat, voornamelijk in het
tweede geval, ook het vraagstuk van de schadezekerheid om de hoek komt
kijken (zie ook verder, nr. 29).

b) Voorbije wijzigingen in de waardeuitdrukking van de schade
Dat de rechter bij de begroting van de schade rekening moet houden met
de voorbije wijzigingen in de waardeuitdrukking van de schade, kan op het
vlak van de theoretische principes niet worden betwist. Dit is immers het
logisch gevolg van de regel dat de rechter de schade moet begroten op de
datum van zijn uitspraak (zie, wat het principe betreft, Ronse, J., Schade
en schadeloosstelling, in :A.-P.R~~ 3l7e~v;;nrs~40l-e:v.-}.-Tijdens de bespro;;.
ken periode heeft het Hof van Cassatie dit uitdrukkelijk bevestigd, zowel
met betrekking tot de bevorderingskansen van het slachtoffer als met
betrekking tot de muntontwaarding.
In zijn arrest van 21 juni 1976 besliste het Hof dat de rechter die, voor de
vaststelling van het bedrag van de werkelijke schade ten gevolge van een
blijvende arbeidsongeschiktheid, rekening houdt, enerzijds met de door de
administratie der directe belastingen ambtshalve belaste inkomsten van het
slachtoffer, en anderzijds met de vermindering van de koopkracht van de
munt tussen het refertedienstjaar en het ogenblik van de uitspraak, de
wettelijke waarde van de munt niet miskent, zodat noch de muntwet van
12 april1957, noch de wet van 29 april1935 tot vaststelling van de gevolgen
van de muntwet betreffende de schatting van vergoedingen of van schadeloosstellingen, worden geschonden (Cass., 21 juni 1976, Arr. Cass., 1976,
1189; Pas., 1976, I, 1153; R.G.A.R., 1977, nr. 9747 en 1978, nr. 9898).
Voordien had het Hof reeds in dezelfde zin beslist inzake contractuele
aansprakelijkheid, met betrekking tot de schadevergoeding die door de
Staat was verschuldigd aan een aannemer van openbare werken (Cass., 27
juni 1974, Arr. Cass., 1974, 1222; Pas., 1974, I, 1128; R.G.A.R., 1974,
nr. 9412).
In zijn arrest van 20 juni 1977 is het Hof van Cassatie nog een stap verder
gegaan, door te beslissen dat het vonnis dat, ter beoordeling van de omvang
van de schade op de dag van de uitspraak en van het bedrag van de

570

vergoeding die het volledig herstel ervan moet verzekeren, zegt , ,dat de
rechtbank geen acht mag slaan op de muntontwaarding", artikel1382 B. W.
schendt, daar het ,aldus principieel de gevolgen van de effectieve koopkrachtvermindering van de munt uitsluit" (Cass., 20 juni 1977, Arr. Cass.,
1977, 1082;Pas., 1977, I, 1068; R.W., 1978-1979, 171; J.T., 1978, 83;
R.G.A.R., 1978, nr. 9919; Rev. Not. B., 1978, 289). Het onderscheid met
de arresten van 27 juni 1974 en 21 juni 1976 is hierin gelegen dat in deze
arresten het Hof zich ertoe beperkte de voorziening te verwerpen tegen
beslissingen die bij de beoordeling van de schade de vermindering van de
koopkracht van de muntin aanmerking hadden genomen, terwijl het arrest
van 20 juni 1977 aan de rechter de verplichting oplegt om in beginsel
rekening te houden met de muntontwaarding, indien de benadeelde dit
althans vraagt (Glansdorff, F., , ,Les consequences de la depreciation monetaire entre !'accident et le moment du jugement", R.G.A.R., 1980,
nr. 10.130, nr. 4; vgl. Schryvers, J., noot onder Bergen, 30 juni 1978, De
Verz., 1979, 213 e.v.).
Het Hof van Cassatie heeft dit standpunt in praktisch identieke bewoordingen bevestigd in zijn arrest van 9 mei 1979. In dit arrest ging het echter niet
alleen over de muntontwaarding, maar ook over de bevorderingskansen van
het slachtoffer van een dodelijk ongeval, in de periode tussen het ongeval
en de datum van de uitspraak. De rechter die principieel de gevolgen van
mogelijke bevorderingen van het slachtoffer uitsluit, schendt eveneens
artikel 1382 B.W. (Cass., 9 mei 1979, Arr. Cass., 1978-1979, 1072; Pas.,
1979, I, 1060; R. W., 1979-1980, 2508; De Verz., 1979, 481, met noot J.R.;
R.G.A.R., 1981, nr. 10.299).
Aan te stippen valt dat het Hof van Cassatie tijdens de besproken periode
geoordeeld heeft dat dezelfde beginselen door de rechter moeten worden
toegepast wanneer hij het bedrag van de billijke vergoeding (cfr. art. 11
G.W.) dient te ramen tot herstel van de schade door een onteigening
veroorzaakt. Ook hier dient de rechter zich op de dag van zijn uitspraak
te stellen en moet hij in voorkomend geval rekening houden met de
vermindering van de koopkracht van de munt (Cass., 20 september 1979,
Arr. Cass., 1979-1980, 73; Pas., 1980, I, 69, met conclusie van procureurgeneraal F. Dumon; R. W., 1979-1980, 1912, met noot G. Suetens-Bourgeois; J. T., 1980, 116, met conclusie; R.C.J.B., 1982, 100, met noot F.
Maussion; R.G.A.R., 1982, nr. 10.469; Cass., 24 april 1980, Arr. Cass.,
1979-1980, 1063; Pas., 1980, I, 1052; R. W., 1980-1981, 1399, met noot;
J.T., 1980, 533; zie ook: Rb. Luik, 30 maart 1981, Jur.Liege, 1981, 179).
De regels betreffende de schadeloosstelling bij onrechtmatige daad en die
met betrekking tot de schadevergoeding bij onteigening, worden aldus
nader tot mekaar gebracht (zie in dit verband: Suetens-Bourgeois, G., ,De
onteigeningsvergoedingen en de feitelijke muntontwaarding'' (noot onder
Cass., 20 september 1979), R. W., 1979-1980, 1914-1918; Maussion, F., ,De
!'incidence de Ia depreciation monetaire sur Ia fixation des indemnites,
specialement en matiere d'expropriation pour cause d'utilite publique"
(noot onder Cass., 20 september 1979), R.C.J.B., 1982, 106-137).
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De zojuist beschreven rechtspraak van het Hof van Cassatie, volgens
dewelke de rechter rekening dient te houden met de wijzigingen in de
waardeuitdrukking van de schade, die zich hebben voorgedaan tussen het
tijdstip van de onrechtmatige daad en het ogenblik waarop hij uitspraak
doet, heeft zich ook doorgezet in de rechtspraak van de feitenrechters.
Talrijk zijn inderdaad de beslissingen, zowel inzake vergoeding van lichamelijke schade als inzake vergoeding van zaakschade, die rekening houden
met de vermindering van de koopkracht van de munt tussen die beide data,
en die in functie daarvan de toegekende schadevergoeding aanpassen (zie
b.v. Luik, 20 maart 1975, R.G.A.R., 1977, nr. 9785; Brussel, 25 mei 1976,
R.G.A.R., 1977, nr. 9803; Brussel, 30 juni 1976, Pas., 1977, II, 118;
Brussel, 8 juni 1977, R.G.A.R., 1979, nrs. 9978 en 10.068; Bergen, 30 juni
1978, De Verz., 1979, 213, met noot J. Schryvers; R.G.A.R., 1979,
nrs. 10.033 en 10.036; Gent, 14 november 1978, R. W., 1978-1979, 2123;
Brussel, 6 december 1979, R.G.A.R., 1980, nr. 10.155; Brussel, 23 januari
1980, R.G.A.R., 1981, nrs. 10.300 en 10.408; Rb. Luik, 5 september 1978,
R.G.A.R., 1979, nr. 10.096; Kh. Charleroi, 7 februari 1979, Rev. Reg. Dr.,
1979, 826; Corr. Verviers, 13 december 1979, R.G.A.R., 1981, nr. 10.301;
Corr. Brussel, 5 december 1980, R.G.A.R., 1982, nr. 10.495; Vred. Berchem, 21 april1981, R. W., 1981-1982, 2905; R.G.A.R., 1982, nr. 10.540;
Vred. Antwerpen, 1° Kanton, 21 apri11982, onuitgegeven, inzake P. V.B.A.
Autobus Kruger t/Makovski, N.Y. Royale Belge en Boogaerts, A.R.,
nr. 679; Vred. Antwerpen, 6° Kanton, 14 juni 1982, onuitgegeven, inzake
Alenus t/N.V. J. Mertens International en N.Y. De Ster). Hetzelfde geldt
voor de loonsverhogingen en de aanpassingen van het loon aan het indexcijfer van de consumptieprijzen, in de periode tussen de datum van het
schadeverwekkend feit en de datum van de uitspraak (Antwerpen, 17 maart
1975, R. W., 1974-1975, 2349; R.G.A.R., 1978, nr. 9834; Antwerpen, 16
april1975, R.G.A.R., 1977, nr. 9749, met nootM. Mahieu; Bergen, 30 juni
1978, De Verz., 1979, 213, met noot J. Schryvers; R.G.A.R., 1979,
nrs. 10.033 en 10.036; Bergen, 3 oktober 1980, R.G.A.R., 1982, nr. 10.529,
met noot J. Schryvers).
In sommige uitspraken wordt evenwel een aanpassing van de schadevergoeding aan de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen geweigerd, omdat geoordeeld wordt dat deze verhoging doublure vormt met de
vergoedende en/of de gerechtelijke interesten, die juist tot doel hebben de
schade te vergoeden wegens het uitstel in de betaling van de oorspronkelijke
schadevergoeding (Brussel, 9e Kamer, 28 oktober 1980, onuitgegeven,
inzake Van Der Straeten en Slachmuylders tiDe Waele; Antwerpen, 6e
Kamer, 29 januari 1982, onuitgegeven, inzake Knuysen en Smulders t/Borgers; Pol. Antwerpen, 28 september 1982, onuitgegeven, nr. 15.755, inzake
Vermeiren t/Aernouts: in dit vonnis werd een aanpassing van de vergoeding
voor autoschade aan de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen geweigerd, om reden dat , ,de vervanging (van de auto) onmiddellijk kon
gebeuren en ook gebeurde, zodat er geen aanleiding toe kan bestaan
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muntontwaarding of koopkrachtvermindering in aanmerking te nemen").
Hiermee dient eeJ?. arrest van het Hof van Beroep te Bergen te worden
vergeleken, waarin wel rekening werd gehouden met de loonsverhogingen
en de aanpassingen van het loon aan de evolutie van het indexcijfer van de
consumptieprijzen, maar waarin een aanpassing van de schadevergoeding
ingevolge de vermindering van de koopkracht van de munt werd geweigerd,
omdat , ,dans la fixation des sommes aboutissant au calcul de son dommage,
il a deja ete tenu compte de la diminution du pouvoir d'achat, de !'indexation des salaires, et des programmations sociales intervenues au cours de
la periode envisagee" (Bergen, 3 oktober 1980, R.G.A.R., 1982,
nr. 10.529, met noot J. Schryvers).
Wanneer wel rekening wordt gehouden met de vermindering van de koopkracht van de munt tussen de datum van het ongeval en die van de uitspraak,
blijkt dat de rechtbanken in de praktijk wel enigszins verschillend te werk
gaan bij het berekenen van de impact van de voorbije muntontwaarding op
de toe te kennen schadeloosstelling. Zij kunnen hierbij gebruik maken van
het beschikbaar statistisch-economisch feitenmateriaal, door het bedrag
van de schadevergoeding aan te passen in verhouding tot de stijging van het
indexcijfer van de consumptieprijzen in de periode tussen het tijdstip van
het schadeverwekkend feit en de datum van de uitspraak (in die zin b.v.:
Luik, 20 maart 1975, R.G.A.R., 1977, nr. 9785; Brussel, 30 juni 1976,
Pas., 1977, II, 118; Brussel, 8 juni 1977, R.G.A.R., 1979, nrs. 9978 en
10.068; Bergen, 30 juni 1978, De Verz., 1979, 213, met noot J. Schryvers;
R.G.A.R., 1979, nrs. 10.033 en 10.036; Brussel, 6 december 1978,
R.G.A.R., 1980, nr. 10.155; Brussel, 22 mei 1979, R.G.A.R., 1980,
nr. 10.170; Corr. Verviers, 13 december 1979, R.G.A.R., 1981, nr. 10.301;
Vred. Berchem, 21 april 1981, R. W., 1981-1982, 2905; R.G.A.R., 1982,
nr. 10.540; Vred. Antwerpen, le Kanton, 21 april 1982, onuitgegeven,
inzake P. V .B.A. Auto bus Kruger t/Makovski, N. V. Royale Beige en Boogaerts, A.R. nr. 679; Vred. Antwerpen, 6e Kanton, 14 juni 1982, onuitgegeven inzake Alenus t/N.V. J. Mertens International en N.Y. De Ster).
Men stelt nochtans vast dat de rechtbanken vaak op forfaitaire, en soms
op arbitraire, wijze rekening houden met de reeds voorbije muntontwaarding, en/of met de loonverhogingen en de aanpassingen van het loon aan
het indexcijfer van de consumptieprijzen, in de periode tussen het ogenblik
van het ontstaan van de schade en het tijdstip van de uitspraak (in die zin
b.v. Antwerpen, 17 maart 1975, R. W., 1974-1975, 2349; R.G.A.R., 1978,
nr. 9834: verhoging van het nettobasisloon met 30 o/o, ex aequo et bono
bepaald, wegens de aanpassingen van het loon aan de stijging van het
indexcijfer van de consumptieprijzen tussen juli 1972 en januari 1975, en
de algemene loonstijgingen ingevolge de C.A.O. voor de betrokken periode;
Antwerpen, 16 april1975,R.G.A.R., 1977, nt. 9749, metnootM. Mahieu:
verhoging van het basisloon met 10 o/o per jaar wegens loonsverhoging;
Gent, 14 november 1978, R. W., 1978-1979, 2123: verhoging van het nettobasisloon met 6 o/o wegens indexaanpassingen; Kh. Charleroi, 7 februari
1979, Rev. Reg. Dr., 1979, 826: verhoging met 10 0/o).
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De rechter in graad van beroep kan de in eerste aanleg toegekende schadevergoeding aanpassen, rekening houdende met de intussen ingetreden muntontwaarding. Daartoe kunnen de partijen hun vordering uitbreiden, bij
toepassing van de artikelen 807 en 808 Ger. W., bijvoorbeeld door de
aanpassing van de schadevergoeding te vragen aan het laatst gekende
indexcijfer van de consumptieprijzen op de datum van de uitspraak in graad
van beroep (Brussel, 30 juni 1976, Pas., 1977, II, 118; Bergen, 30 juni 1978,
De Verz., 1979, 213, met noot J. Schryvers; R.G.A.R., 1979, nrs. 10.033
en 10.036; Brussel, 6 december 1978, R.G.A.R., 1980, nr. 10.155).
c) Aanpassing van de schadevergoeding aan de voorbije muntontwaarding

en toekenning van vergoedende interesten
Wanneer de rechter bij de begroting van de schade rekening houdt met de
vermindering van de koopkracht van de munt tussen de datum van het
schadeverwekkend feit en het tijdstip van zijn uitspraak, rijst de vraag of
hij daarna nog vergoedende interesten kan toekennen, en zo ja, op welk
bedrag deze interesten dan dienen te worden berekend. Zowel in rechtspraak als in rechtsleer lopen de meningen hierover uiteen.
Zoals bekend vormen de vergoedende interesten de vergoeding voor de
bijkomende schade door de benadeelde geleden wegens het uitstel in de
vergoeding van de oorspronkelijke schade door de aansprakelijke. Deze
interesten lopen vanaf het ontstaan van de schade tot op de dag van de
rechterlijke beslissing die de verschuldigde schadevergoeding vaststelt (zie
hoven, nr. 19).
Ben deel van de rechtspraak en de rechtsleer is van oordeel dat, wanneer
de rechter bij de begroting van de schade rekening houdt met de muntonwaarding tussen het ontstaan van de schade en de datum van de uitspraak,
er geen vergoedende interesten meer dienen te worden toegekend, daar er
dan geen bijkomende schade meer is, te wijten aan de vertraging in de
vergoeding van de oorspronkelijke schade. Deze vertraging heeft immers
tot hogere vergoedingen geleid dan degene die zouden toegekend geweest
zijn indien hierover uitspraak was gedaan op het tijdstip van het ontstaan
van de schade (Brussel, 24 november 1976, De Verz., 1978, 211; Brussel,
6 december 1978, R.G.A.R., 1980, nr. 10.155; Brussel, 9e Kamer, 7 april
1982 onuitgegeven, inzake Bernar en Van Gelder t/Everaerts: geen vergoedende interesten op de vergoeding voor morele schade, daar deze schade
ex aequo et bono werd geraamd op de datum van de uitspraak; Antwerpen,
8e Kamer, 14 oktober 1982, onuitgegeven, inzake Gonnissen t/Herberichts
en B.V. Gebroeders Aarts: geen vergoedende interesten op de vergoeding
voor morele schade wegens tijdelijke arbeidsongeschiktheid, daar voor deze
schade, die op de datum van het ongeval op 250 frank per dag kon worden
geraamd, thans een ,aangepaste" vergoeding van 400 frank per dag wordt
toegekend; Pol. Bergen, 8 maart 1977, R.G.A.R., 1979, nr. 10.086; zieook
in dezelfde zin: Schryvers, J., noot onder Bergen, 3 oktober 1980,
R.G.A.R., 1982, nr. 10.529; Schryvers, J., ,De lichamelijke schade in
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cijfers", R. W., 1982-1983, 673 e.v., i.h.b. 677-678, nr. 2). Zoals onder b)
van dit randnummer reeds werd aangestipt, wordt in sommige uitspraken
dezelfde redenering gevolgd, maar dan in omgekeerde richting: een aanpassing van de schadevergoeding aan de evolutie van het indexcijfer van de
consumptieprijzen wordt geweigerd, omdat geoordeeld wordt dat deze
verhoging doublure vormt met de vergoedende en/of gerechtelijke interesten, die juist tot doel hebben de schade te vergoeden wegens het uitstel in
de betaling van de oorspronkelijke schadevergoeding (Brussel, 9e Kamer,
28 oktober 1980, onuitgegeven, inzake VanDer Straeten en Slachmuylders
tiDe Waele; Antwerpen, 6e Kamer, 29 januari 1982, onuitgegeven, inzake
Knuysen en Smulders t/Borgers).
Ben ander deel van de rechtspraak en de rechtsleer is echter van oordeel dat
in de bier besproken hypothese wet vergoedende interesten dienen te worden
toegekend, daar hiermee een andere schade wordt vergoed. De aanpassing
van de schadevergoeding ingevolge de muntontwaarding heeft immers enkel
tot doel aan het slachtoffer een bedrag toe te kennen dat gelijkwaardig is
aan de vergoeding die het had moeten ontvangen op het ogenblik waarop
het recht daarop is ontstaan. Het slachtoffer ontvangt deze vergoeding
echter later, en deze vertraging is op zichzelf een schade die moet worden
vergoed en die overeenstemt met het voordeel dat de aansprakelijke heeft
kunnen halen uit het feit dat hij het bedrag van de schadevergoeding niet
heeft moeten uitgeven vanaf het ontstaan van de schade (Glansdorff, F.,
,Les consequences de la depreciation monetaire entre !'accident et le
moment du jugement", R.G.A.R., 1980, nr. 10.130/2 verso; zie in die zin:
Vred. Berchem, 21 april 1981, R. W., 1981-1982, 2905 R.G.A.R., 1982,
nr. 10.540; Vred. Antwerpen, 1e Kanton, 21 april 1982, onuitgegeven,
inzake P. V .B.A. Auto bus Kruger t/Makovski, N. V. Royale Beige en Boogaerts, A.R. nr. 679). Ben aantal uitspraken die in de besproken hypothese
eveneens vergoedende interesten toekennen, zijn op dit punt echter niet
gemotiveerd, vermoedelijk omdat hierover tussen partijen geen betwisting
is gerezen (Bergen, 30 juni 1978, De Verz., 1979, 213, met noot J. Schryvers; R.G.A.R., 1979, nr. 10.033; Corr. Luik, 5 september 1978,
R.G.A.R., 1979, nr. 10.096; Corr. Verviers, 13 december 1979, R.G.A.R.,
1981, nr. 10.301; Vred. Antwerpen, 14 juni 1982, onuitgegeven, inzake
Alenus t/N.V. J. Mertens International en N.V. De Ster).
Over deze strijdvraag heeft het Hof van Cassatie zich niet uitdrukkelijk
uitgesproken in zijn arrest van 20 februari 1980 (Arr. Cass., 1978-1980, 739;
Pas., 1980, I, 738; R.G.A.R., 1981, nr. 10.280). In de zaak die aanleiding
gaf tot dit arrest had het Hof van Beroep te Luik, na het door verweerder
tijdens de periode van 1971 tot 1976 geleden inkomstenverlies te hebben
berekend met inachtneming, doch enkel voor de jaren 1971 tot 1973, van
de waardevermindering van de munt, aan verweerder een bedrag van
772.796 fr. toegekend, dat overeenstemt met de totale hoofdsom van de
aldus geleden schade, zoals die geraamd werd op de dag van de uitspraak.
Het Hof van Beroep had dit bedrag verhoogd met de vergoedende en de
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moratoire interesten, omreden dat deze interesteD ,niet samenvallen met
de ten gevolge van de waardevermindering van de munt toegepaste verhoging ( ... )", maar integendeel ,een vergoeding zijn voor het derven van de
huurprijs van dit geld tijdens de gehele peri ode dat de vergoedingen nog niet
werden uitbetaald". Het Hof van Cassatie verwierp de voorziening tegen
dit arrest na overeenkomstig zijn constante rechtspraak (zie verder, nr. 26),
als principe te hebben gesteld ,dat de rechter, binnen de perken van de
conclusies van de partijen, de omvang van de door een misdrijf veroorzaakte schade vrij beoordeelt, beslist of compensatoire interest als aanvullende
vergoeding dient te worden toegekend en oordeelt van welk ogenblik af die
interest begint te !open". Toegepast op onderhavige betwisting overwoog
het Hof vervolgens dat voornoemd bedrag van 772.796 fr. ,slechts overeenkomt met de hoofdsom van de schade ten gevolge van het inkomstenverlies, zodat het (bestreden) arrest er benevens de moratoire interest wettig
ook compensatoire interest aan toevoegt met ingang van 1 juli 1974 als
gemiddelde datum, welke interest dient om de bijkomende schade te vergoeden welke verweerder geleden heeft ten gevolge van het feit dat die hoofdsom op de vervaldag niet werd uitbetaald".
Uit dit arrest kunnen twee besluiten worden gehaald. Vooreerst blijkt
hieruit dat de rechter die, na het bedrag van de schadevergoeding, zoals
geraamd op de dag van de uitspraak, aangepast te hebben wegens de
waardevermindering van de munt sinds de datum van de uitspraak, dit
bedrag verhoogt met de vergoedende interesten, zeker niet onwettelijk
handelt, geen tweemaal dezelfde schade vergoedt en ook geen vergoeding
voor onbestaande schade toekent. Vervolgens valt uit dit arrest - en vooral
uit de eerst geciteerde overweging - op te maken dat het Hof van Cassatie
de beslissing over de vraag of in de besproken hypothese vergoedende
interesten dienen te worden toegekend, aan de soevereine appreciatiemacht
van de jeitenrechter overlaat.
Dit laatste ligt inderdaad in de lijn van de rechtspraak van ons hoogste
rechtscollege inzake schade en schadeloosstelling, meer in het bijzonder
inzake de vraag of al dan niet vergoedende interesten dienen te worden
toegekend (zie nrs. 19 en 26). In het Iicht hiervan lijkt dit ook de meest
verdedigbare opvatting, die het voordeel biedt dat aan de rechter de nodige
beoordelingsruimte wordt gelaten om te zorgen voor een pas send schadeherstel, hetzij door de schadeloosstelling te splitsen in een hoofdsom en
interesteD, hetzij door slechts een enkele hoofdsom toe te kennen, mits hij
maar antwoordt op de conclusies van partijen en binnen de per ken van het
gevorderde bedrag blij ft (Ronse, J., Schade en schade/oosstelling, in
A.P.R., 278, nr. 332; Dalcq, R.O., Traiti, II, nr. 4246). Ben nadeel van
deze recbtspraak van bet Hof van Cassatie is dat zij aan de feitenrecbters
weinig bouvast biedt, maar mag dit met betrekking tot bet besproken
probleem wei van ons boogste recbtscollege worden verwacht ... ?
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d) Toekomstige wijzigingen in de waardeuitdrukking van de schade

Meer problematisch dan bet onder b) behandelde punt is de vraag of, en
zo ja in welke mate, de rechter bij de begroting van de schade rekening moet
houden met de toekomstige wijzigingen in de waardeuitdrukking van de
schade, meer in bet bijzonder met een toekomstige muntontwaarding, zoals
weerspiegeld in de stijging van bet indexcijfer van de consumptieprijzen,
en/of met toekomstige loonsverhogingen. Theoretisch is bet antwoord
hierop vrij duidelijk en gemakkelijk te geven. Toekomstige schade komt
voor vergoeding in aanmerking als bet bestaan ervan met voldoende zekerheid vaststaat (zie hoven, nr. 11). In de praktijk verschillen de rechtbanken
evenwel juist op dit punt van mening.
Grosso modo kunhen in de rechtspraak een viertal strekkingen worden
onderscheiden (vgl. Dalcq, R.O. en Glansdorff, F., "Examen de jurisprudence (1973 a 1979). La responsabilite delictuelle et quasi delictuelle",
R.C.J.B., 1981, 138-139, nr. 131; zie ook verder, nr. 29.1.). Als algemene
opmerking geldt daarbij dat niet steeds een duidelijk onderscheid wordt
gemaakt tussen enerzijds de eigenlijke loonsverhogingen en anderzijds de
aanpassingen van bet loon aan de stijging van bet indexcijfer van de
consumptieprijzen wegens de muntontwaarding (zie ook verder, nr. 29 .1.).
Vooreerst zijn er een aantal rechterlijke uitspraken waarin wordt gesteld dat
een toekomstige muntontwaarding en/ of toekomstige loonsverhoging in de
huidige economische toestand vrij a/eatoir zijn en dat dit element van de
schade niet voldoende zeker is om voor vergoeding in aanmerking te komen
(Mil. Ger., 29 oktober 1974, R.G.A.R., 1977, nr. 9758; Luik, 20 maart
1975, R.G.A.R., 1977, nr. 9715; Brussel, 30 november 1977, R.G.A.R.,
1979, nr. 10.014; Antwerpen, 2 april 1980, R.G.A.R., 1980, nr. 10.270;
Brussel, 17 september 1980, De Verz., 1981, 529; Luik, 6 november 1980,
Rev. Reg. Dr., 1981, 35; Corr. Brussel, 14 december 1976, De Verz., 1976,
831; Corr. Charleroi, 27 juni 1977, R.G.A.R., 1979, nr. 10.069; zie ook de
onuitgegeven rechtspraak vermeld en besproken onder nr. 29.1). Deze
opvatting is o.i. te ongenuanceerd want in een aantal gevallen is deze schade
wel voldoende zeker om voor vergoeding in aanmerking te komen; alleen
de begroting ervan is zeer moeilij k wegens de onzekere economische toekomst.
In een tweede reeks uitspraken wordt eveneens geweigerd rekening te
houden met toekomstige aanpassingen van het loon ingevolge de muntontwaarding, maar om een andere reden. In de hypothese dat bet als schadevergoeding toegekende kapitaal onmiddellijk wordt uitgekeerd, wordt geoordeeld dat een voorzichtige en beredeneerde be/egging ervan de gevolgen van
een eventuele muntontwaarding moet kunnen opvangen (Mil. Ger., 29 oktober 1974, R.G.A.R., 1977, nr. 9758; Antwerpen, 17 maart 1975, R. W.,
1974-1975, 2349; R.G.A.R., 1978, nr. 9834; Luik, 2 oktober 1980, Pas.,
1981, II, 7; Luik, 6 november 1980, Rev. Reg. Dr., 1981, 35; zie ook de
onuitgegeven rechtspraak vermeld en besproken onder nr. 29 .1.). Deze
zienswijze wordt ook gedeeld door R.O. Dalcq en F. Glansdorff, die stellen
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dat het verschil tussen de hoge reele interestvoet (10 a 12 o/o gedurende de
laatste jaren) en de door de rechtspraak gehanteerde kapitalisatierentevoet
(meestal 5 %) op economisch vlak reeds de muntontwaarding compenseert
(Dalcq, R.O., en Glansdorff, F., ,Examen de jurisprudence (1973 a1979).
La responsabilite delictuelle et quasi delictuelle",' R.C.J.B., 1981, 139,
nr. 131).
Gelet op de gebruikelijke kapitalisatierentevoeten die door de rechtspraak
worden gehanteerd, kan deze opvatting inderdaad worden onderschreven.
De kapitalisatietechniek op zich garandeert enkel een constante rente in de
komende jaren, maar in de mate dat de gebruikte kapitalisatierentevoet
merkelijk lager ligt dan de interestvoet bij beleggingen op lange termijn,
wordt rekening gehouden met een toekomstige muntontwaarding. Zo meent
C. Jaumain dat bij gebruik van een kapitalisatierentevoet van 4,5 of 5%
de rechter de toekomstige muntontwaarding reeds ruimschoots zou opvangen (Jaumain, C., De principes van de kapitalisatie van schadevergoedingen in gemeen recht, Brussel, Larder, 1982, 86; zie nochtans het meer
genuanceerde voorwoord van Dalcq, R.O.).
Ben derde strekking in de rechtspraak is van oordeel dat bij de begroting
van de schade wei rekening dient te worden gehouden met toekomstige
loonsverhogingen en/of toekomstige indexstijgingen. Deze schade wordt
dus als voldoende zeker beschouwd, maar dat, juist wegens de onzekere
economische toekomst, de begroting van deze schade niet zonder moeilijkheden verloopt, blijkt voldoende uit de grote verscheidenheid die men:-n:ierin
aantreft.
Sommige beslissingen verhogen het in aanmerking te nemen basisloon voor
de kapitalisatie met enkele tienduizenden franken, daarbij overwegende dat
in de huidige economische omstandigheden rekening moet worden gehouden met de eventualiteit van een tijdelijke werkloosheid en sociale onzekerheid (Bergen, 2 november 1978, R.G.A.R., 1979, nr. 10.106; Gent, 24 november 1978, R. W., 1978-1979, 2183; Brussel, 22 mei 1979, R.G.A.R.,
1980, nr. 10.170; Brussel, 5 maart 1980 en Corr. Leuven, 6 juni 1979, De
Verz., 1981, 507, met noot R.B.; Bergen, 18 apri11980, De Verz., 1981,
513, met noot R.B.). In andere uitspraken wordt dit basisinkomen met een
forfaitair percentage, schommelend tussen 10 en 20%, verhoogd, hetzij om
de toekomstige muntontwaarding op te vangen (Antwerpen, 30 juni 1977,
R.G.A.R., 1979, nr. 9976: verhoging van het gemiddeld toekomstig inkomen met 10% wegens toekomstige muntontwaarding; Corr. Doornik,
24 februari 1976, De Verz., 1978, 557, met noot B. Compagnion: verhoging
met 20 %; Bergen, 2 maart 1979, R.G.A.R., 1980, nr. 10.159: verhoging
met 10% wegens toekomstige muntontwaarding en wegens toekomstige
loonsverhogingen; Corr. Hoei, 3 november 1976, Jur. Liege, 1976-1977,
131: verhoging met 8% wegens toekomstige muntontwaarding en wegens
toekomstige loonsverhogingen; Corr. Charleroi, 10 oktober 1977,
R.G.A.R., 1979, nr. 10.082: verhoging met 10 %; Kh. Charleroi, 7 februari
1979, Rev. Reg. Dr., 1979, 826: verhoging met 10 %; Corr. Antwerpen,
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25 april 1979, De Verz., 1980, 153, met noot R.B.: verhoging met 10 OJo;
Carr. Nijvel, 26 juni 1980, R.G.A.R., 1982, nr. 10.440: verhoging met
15 %; zie ook de onuitgegeven rechtspraak vermeld en besproken onder
nr. 29.1), hetzij om toekomstige loonsverhogingen en/of promotiekansen
te vergoeden (Antwerpen, 17 maart 1975, R. W., 1974-1975, 2349;
R.G.A.R., nr. 9834: verhoging met 10 %; Bergen, 12 mei 1978, De Verz.,
1978, 557, met noot B. Compagnion: verhoging met 20 %; zie ook: Luik,
24 juni 1976, Jur. Liege, 1976-1977, 113: toekenning van een afzonderlijke
schadevergoeding van 200.800 frank, onder meer wegens verlies van kansen
op baremale verhogingen en promotiekansen). Het gebeurt ook dat de
voorbije en de toekomstige muntontwaarding onvoldoende worden onderscheiden en gelijktijdig worden vergoed (Gent, 10 december 1979, R. W.,
1980-1981, 1216; Carr. Mechelen, 25 april1977, R. W., 1977-1978, 1917).
Op basis van cijfermatige berekeningen van de stijging van het indexcijfer
van de consumptieprijzen tijdens de afgelopen jaren werd door J. Schryvers
duidelijk aangetoond dat het in rekening brengen van de toekomstige
muntontwaarding niet zelden meer schijn dan werkelijkheid is (Schryvers, J ., ,De lichamelijke schade in cijfers", R. W., 1979-1980, 2805-2806;
Schryvers, J., ,De lichamelijke schade in cijfers", R. W., 1980-1981, 25242526; zie ook verder, nr. 29.1.).
In een laatste reeks uitspraken, die slechts een kleine minderheid vormen,
wordt geoordeeld dat het fenomeen van de toekomstige muntontwaarding
het best kan worden ondervangen door de toekenning van een gei'ndexeerde,
of meer algemeen, een aanpasbare rente. Onder een afzonderlijke rubriek
worden deze beslissingen hierna nog uitvoerig toegelicht (zie verder, nr. 22).
Op te merken valt dat het hierbij nagenoeg steeds gaat om gevallen van
ernstige blijvende arbeidsongeschiktheid (zie ook: Dalcq, R.O., en Glausdorff, F., ,Examen de jurisprudence (1973 a 1979). La responsabilite
delictuelle et quasi delictuelle", R.C.J.B., 1981, 139, nr. 131, en 166-167,
nr. 162).
22. SCHADEHERSTEL DOOR TOEKENNING VAN RENTE - De bezorgdheid
van de rechter om aan de getroffene een volledige schadevergoeding te
verzekeren van de schade die hij geleden heeft en in de toekomst zallijden,
confronteert hem met het fenomeen van de muntontwaarding. Kan dit
fenomeen best worden tegengegaan door toekenning van een rente of van
een kapitaal?
De Rechtbank van Brussel heeft de voordelen van de toekenning van een
rente als volgt weergegeven:
, ... qu'en effet, dans le systeme de Ia capitalisation, le prejudice subi est
toujours determine par reference aune duree fixee forfaitairement (la survie
lucrative probable}, sans tenir compte des aleas de !'existence; que par
contre, !'allocation d'une rente se rapproche plus de la realite puisqu'elle
n'est payee qu'aussi longtemps que dure le prejudice".
,Attendu certes que !'octroi d'un capital forfaitaire comporte des risques
au meme titre qu'un capital travail et que sa conservation dans le temps
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depend d'une serie d'elements qui relevent a Ia fois de Ia personnalite de
Ia victime et des circonstances exterieures, telles que Ia situation economique
du moment, tandis que !'allocation d'une rente indexee met Ia victime
definitivement a l'abri de toutes les fluctuations economiques et monetaires" (Carr. Brussel, 5 december 1980, R.G.A.R., 1982, nr. 10.495).
De toekenning van gei:ndexeerde renten doet vooral moeilijkheden rijzen
van financiele en van actuariele aard in hoofde van de verzekeringsmaatschappijen. Hierop werd elders reeds uitgebreid ingegaan (zie: Schuermans, L., ,A propos des rentes indexees", R.G.A.R., 1977, nr. 9813;
vorig overzicht, T.P.R., 1977, biz. 484; Schuermans, L., Rente of kapitaal,
in Onrechtmatige daad, Actuele tendenzen, biz. 246).
Uit deze economische motieven kan evenwel in rechte geen argument
worden gehaald (Bergen, 6 januari 1978,R.G.A.R., 1979, nr. 10.016). De
rechter moet enkel kijken welke de meest adequate vorm is om een integrale
schadevergoeding te verzekeren (Carr. Brussel, 5 december 1980, gecit.).
In de betrokken periode werd in 8 door ons gekende gevallen een gei:ndexeerde rente toegekend. Vijf van deze uitspraken kunnen worden beschouwd
als ,klassieke" toepassingsgevallen van schadeherstel door toekenning van
een rente.
In het reeds geciteerde vonnis van de Correctionele Rechtbank te Brussel
werd een rente toegekend aan het volledig verlamd slachtoffer dat 18 jaar
was op het ogenblik van het ongeval. De rechtbank stipt hierbij aan dat de
fysische toestand van het slachtoffer en zijn geringe intellectuele mogelijkheden hem niet toelaten op een doeltreffende wijze een belangrijk kapitaal
te beheren. Hoewel de verweerder de toekenning van een kapitaal vroeg,
kende de rechter een aanpasbare rente toe. Vanaf de pensioenleeftijd zal
deze rente met een vierde worden verminderd. Daarnaast krijgt het slachtoffer een gei:ndexeerde maandelijkse rente van 24.000 fr. voor de hulp van
derden die in de toekomst noodzakelijk zal zijn. Deze bedragen worden
jaarlijks aangepast aan de stijging van het indexcijfer van de consumptieprijzen (Carr. Brussel, 5 december 1980, gecit.).
Ook het Hof van Beroep te Brussel kende tweemaal een rente toe. Het eerste
geval betrof een kind dat met hersenverlamming geboren was nadat zijn
zwangere moeder in een ongeval betrokken was geweest. Het Hof kent, met
instemming van verweerder, een gei:ndexeerde rente toe. Voor de periode
tot dat het kind 20 jaar zal zijn wordt een maandelijkse rente van 10.000 fr.
toegekend. Uitgaande van het loon dat een jonge vrouw, rekening houdend
met het sociaal niveau van haar familie, normaal zou hebben verdiend,
wordt voor de volgende periode een rente van 25.000 fr. per maand toegekend. Aangezien het slachtoffer steeds in een instelling zal dienen te
verblijven wordt voor hulp van derden een beperkte rente van 7.500 fr. per
maand toegekend. Ook in eerste aanleg was een gei:ndexeerde rente toegestaan (Brussel, 18 februari 1978, R.G.A.R., 1981, nr. 10.362; Carr. Brussel, 9 maart 1977, onuitg.).
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In het tweede geval ging het om een lerares die na een ongeval volledig
verlamd was gebleven. Het slachtoffer vroeg een rente omdat zij vreesde
gezien haar fysieke toestand, niet op efficiente wijze een kapitaal te kunnen
beheren. Het Hof kende dan ook een rente toe die maandelijks moet worden
aangepast aan de stijging van het indexcijfer van de kleinhandelsprijzen.
Het basisbedrag van de rente moet bovendien tweejaarlijks worden aangepast om aldus rekening te houden met de loonsverhogingen wegens ancienniteit. Deze basisbedragen zijn vastgelegd in het arrest. Voor de periode na
de pensioengerechtigde Ieeftijd wordt de rente teruggebracht tot drie vierde
van het laatste bedrag. Voor de noodzakelijk hulp van derden wordt
eveneens een rente toegekend van 30.000 fr. per maand (Brussel, 23 januari
1980, R.G.A.R., 1981, nr. 10.300; ook in eerste aanleg was een rente
toegekend: Rb. Brussel, 28 april 1979, onuitg.).
De Correctionele Rechtbank van Verviers kende een ge1ndexeerde rente toe
aan een man van 23 jaar die na een ongeval in een quasi-vegetatieve staat
voortleeft. Het hoofdmotief van de toekenning van de rente is hier dat de
reele overlevingsduur van het slachtoffer dermate verkort zal zijn dat een
kapitalisatieberekening op basis van statistische gegevens geen adequate
vorm van schadevergoeding oplevert. Het jaarlijks bedrag van de rente
wordt begroot rekening houdend met het geleden Ioonverlies (372.422fr.)
en met de ex aequo et bono bepaalde bedragem die jaarlijks nodig zijn voor
vervanging van prothesen (20.000 fr .) en voor medicamenten en verplaatsingen (20.000 fr.). Voor hulp van derden wordt een jaarlijks bedrag van
700.000 fr. toegekend, doch enkel voor de periodes waarin het slachtoffer
niet gehospitaliseerd zal zijn. AI deze bedragen zijn betaalbaar met maandelijkse twaalfden en ze moeten maandelijks worden ge1ndexeerd (Corr.
Verviers, 13 december 1979, R.G.A.R., 1981, nr. 10.301).
De Politierechtbank te Spa kende, in een gelijkaardig geval en op grond van
dezelfde motieven, een jaarrente toe van 1.467.824 fr., driemaandelijks
betaalbaar bij vierden telkens aangepast aan de indexstijgingen. De jaarrente bestond uit 350.000fr. wegens Ioonverlies, 37.824fr. voor prothesen en
medische kosten en 1.080.000 fr. voor hulp van derden. Dit Iaatste bedrag
moet evenwel enkel worden betaald als het slachtoffer niet is gehospitaliseerd (Pol. Spa, 5 december 1978, onuitg.).
De 3 overige gevallen betreffen telkens ,nieuwe" toepassingen van herstel
door toekenning van een rente.
De Rechtbank te Turnhout kende, voor de eerste ons bekende keer, een
ge1ndexeerde rente toe aan de rechthebbende van het slachtoffer. In een
ongeval verloor de 21 maanden oude Andy V.H. tegelijk zijn vader en
moeder. Het kind zelf werd zwaar gewond.
Voor toekomstige materiele schade wegens het verlies van onderhoud en
opvoeding door zijn ouders vorderen de wettelijke vertegenwoordigers de
toekenning van een rente. Zij voerden daartoe volgende argumenten aan:
- de zeer jeugdige Ieeftijd van het kind op het ogenblik van de beslissing
(2 jaar 9 maanden),
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de onmogelijkheid om exact de periode te bepalen gedurende dewelke
het kind ten laste van zijn ouders zou zijn gebleven,
- de onmogelijkheid de evolutie van de inkomsten van de ouders en het
deel dat ten voordele van het kind zou worden gebruikt te bepalen,
- de moeilijkheden inherent aan de plaatsing van een kapitaal en de
delicatie noodzaak voor de voogd om daarvoor rekening af te leggen.
De Rechtbank willigde deze vordering in op grond van volgende motieven:
,Overwegende dat, rekening houdend met de jeugdige leeftijd van Andy
V.H. en met de talrijke onzekerheden in het kader der schadebegroting, de
toekenning van een gei:ndexeerde rente voor de eerstvolgende vijf jaren
vanaf 1 mei 1977 als de meest aangewezen vorm van vergoeding voorkomt
voor bet materieel verlies van het slechts driejarig kind Andy V.H., te lijden
ingevolge het verlies van onderhoud en opvoeding door zijn ouders;
Dat beklaagde zich in besluiten niet verzet tegen bet principe van rentetoekenning tot 30 april1982. Dat beklaagde een rente van 1.000 fr. per maand
voorstelt;
Dat deze maandelijkse rente tot 30 april1982 billijkheidshalve dient bepaald
op 4.000 fr. per maand, ongeacht het toegekend wezengeld;
Overwegende dat deze toekenningen als provisie dienen te geschieden en met
voorbehoud, zoals door de burgerlijke partij gevorderd;"
Dit voorbehoud betrof alle in de toekomst te stellen eisen wegens materiele
schade ingevofge .liet ver1ies vim 6-eide- ouders,zo iri. rente als Iri -kapitaaf.
De toegekende rente moet jaarlijks worden aangepast aan de index der
consumptieprijzen (Corr. Turnhout, 17 juni 1977, Turnh. Rechtsl., 19771978, 16, met noot; R.G.A.R., 1977, 9821).
Deze uitspraak kan volledig worden goedgekeurd (zie ook: Fagnart, J.L.,
noot onder Parijs, 23 november 1973, R.G.A.R., 1975, nr. 9532 en
R.G.A.R., 1976, nr. 9650 en de reactie van Andre, R., R.G.A.R., 1975,
nr. 9650).
Ben tweede innoverende toepassing komt van het Hof van Beroep te Bergen.
Ben huishoudster was behept met een blijvende arbeidsongeschiktheid van
15 o/o. Zij vorderde het provisioneel herstel van haar materiele schade
wegens toekomstig loonverlies onder de vorm van een rente, iets waartegen
verweerder zich verzette.
In eerste aanleg wees de Rechtbank van Doornik deze vorm van schadeherstel af en paste de kapitalisatiemethode toe. De Rechtbank wijst vooral op
de moeilijkheden die de veralgemening van de rentetoekenning voor de
verzekeraars zou kunnen meebrengen. Ze stelt vast dat in casu aile elementen aanwezig zijn om op adequate wijze de kapitalisatiemethode toe te
passen. Zij voegt eraan toe: ,Attendu au surplus qu'une rente ne serait pas
necessairement favorable a toutle monde; qu'elle n'echapperait pas a coup
sur aux fluctuations monetaires; que, meme en excluant leur blocage en
periode d'austerite, une rente risquerait de perdre une partie de sa valeur,
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tandis qu'un capital bien gere peut y echapper et meme etre source de
profits" (Carr. Doornik, 28 mei 1976, onuitg.).
Dit vonnis werd hervormd door het Hof van Beroep te Bergen. Het Hof
argumenteert dat uit de economische problemen die de toekenning van een
gei'ndexeerde rente voor de verzekeraars met zich kan brengen, geen juridisch relevant motief kan worden gehaald. De enige taak van het Hof
bestaat er immers in de meest aangepaste vorm voor een integraal herstel
van de schade te bepalen. In casu kent het Hof een jaarlijkse rente toe van
17.250 fr., aangepast aan de index van de kleinhandelsprijzen (Bergen, 6
januari 1978, R.G.A.R., 1979, nr. 10.016).
Waar wij de beslissing van de Rechtbank te Turnhout volledig konden
bijtreden is dit niet het geval met de beslissing van het Hof te Bergen. De
toekenning van een gei'ndexeerde rente dient in elk geval een uitzonderlijke
wijze van schadeherstel te blijven. Indien, zoals in deze zaak, de schade
adequaat kan worden vergoed, zij het door kapitalisatie, zij het ex aequo
et bono, dan mag geen rente worden toegekend. Immers, ook de toekenning
van een kapitaal geeft bepaalde voordelen die vooral in gevallen als dit sterk
tot uiting komen. Door kapitaalstoekenning wordt op besliste wijze een
einde gesteld aan het geding en ,de partijen geraken van elkander". Ook
kunnen op die manier psychologische problemen die men kan omschrijven
als ,renteneurose" beter voorkomen of genezen worden (Ronse, J., Schade
en schadeloosstelling, nr. 316).
Een laatste nieuwigheid op het vlak van de toekenning van gei'ndexeerde
rente is terug te vinden in een uitspraak van de President van de Rechtbank
te Brussel, zetelend in kart geding (24 februari 1981, J. T., 1982, 429). De
President kent in zijn beschikking een provisionele schadevergoeding toe
onder de vorm van een gelndexeerde rente van 25.000fr. per maand.
In casu was een restauranthoudster het slachtoffer van een medische fout
tengevolge waarvan zij waarschijnlijk 100 OJo werkonbekwaam zou blijven,
met de noodzaak van hulp van derden. De Voorzitter stelt vast dat de
uitspraak ten grande nog een hele tijd op zich zou laten wachten en dat,
gezien de dramatische situatie waarin de vrouw en haar man verkeren, de
zaak ongetwijfeld dringend is. Verweerder verzette zich niet tegen het
principe van een rentetoekenning voor zover de Voorzitter een veroordeling
zou uitspreken. De Voorzitter kende als provisionele schadevergoeding een
som van 400.000fr. toe en een gei'ndexeerde rente van 25.000fr. per maand
die moet worden betaald tot op de dag van de uitspraak ten grande over
deze zaak. Deze beslissing is definitief en werd uitgevoerd door de verzekeraar. Recent kwam er in dit geval een tweede uitspraak in kart geding. De
vrouw werd uit de verplegingsinstelling ontslagen en op basis van het
deskundig verslag was gebleken dat ze inderdaad 100% arbeidsongeschikt
zou blijven met de noodzaak van hulp van derden. Om een verblijf bij haar
thuis mogelijk te maken zou bovendien haar huis moeten worden aangepast
en zou gespecialiseerd materiaal moeten worden aangekocht. Hiertoe keerde de verzekeringsmaatschappij reeds een provisie van 1 miljoen uit. De
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Voorzitter kende daarnaast (en met behoud van de eerste beslissing) een
provisie toe van 960.000 fr. voor betaling van de gedane verplegingskosten
en een rente van 200.000 fr. per maand voor hulp van derden. (Rb. Brussel,
Kart ged., 28 oktober 1982, onuitg.). Het principe van de rentetoekenning
in kart geding kan worden bijgetreden, met die restrictie dat de President
steeds met zeer grate omzichtigheid zal beslissen en zijn tussenkomst zal
beperkt zijn tot exceptionele en zeer duidelijke gevallen (zie verder nr. 23).
Als men de afgelopen periode bekijkt dan kan men niet zeggen dat de
rechtbanken op ruime schaal gebruik maken van de mogelijkheid een rente
toe te kennen.
Op de mogelijke juridische bezwaren tegen de indexatie van de toegekende
renten zijn we reeds eerder ingegaan (vorig overzicht, T.P.R., 1977, biz.
482). Mede gelet op de recente rechtspraak van ons Hof van Cassatie inzake
muntontwaarding en schadevergoeding (besproken in nr. 20), zullen beslissingen houdende toekenning van een rente, wellicht steeds souvereine
appreciaties blijven (in dezelfde zin: Dalcq, R.O., ,Examen de jurisprudence", R.C.J.B., 1981, 167).
Kan de rechtbank de verzekeraars verplichten, als zekerheid voor de betaling van een rente, een kapitaal te plaatsen bij een financiele instelling?
Terugkomend op zijn vroegere rechtspraak terzake heeft het Hof van
Beroep te Brussel zich onbevoegd verklaard om uitspraak te doen over de
aanleg van een wiskundige reserve. Het Hof stelt vast dat aileen gedwongen
uitvoering binnen het kader van de wettelijke bepalingen in het Gerechtelijk
wetboek mogelijk is, en dat een studieopdracht ter begroting van de
samenstelling van een wiskundige reserve niet kan worden toevertrouwd aan
een financieel organisme dat niet in zake is (Brussel, 16 februari 1978,
R.G.A.R., 1981, nr. 10.362). Gezien de Wet van 9 juli 1975 betreffende de
controle der verzekeringsondernemingen en de erin opgenomen maatregelen van toezicht over het financieel beheer van de verzekeraars lijkt de
verplichte plaatsing van het kapitaal nog minder opportuun.
Reeds vroeger is erop gewezen dat in andere Ianden, waaronder Frankrijk,
de vergoeding van een bestendige werkonbekwaamheid, binnen zekere
grenzen, door een gei:ndexeerde rente wettelijk verplicht is gesteld (vorig
overzicht, T.P.R., 1977, 485; zie ook: ,Condamnation en France, d'un
assureur etranger au payment d'une rente indexee soumise au regime de la
loi du 27 decembre 1974", R.G.A.R., 1980, nr.10.240).
23.

PROVISIONELE SCHADEVERGOEDING IN KORT GEDING

a) Een nieuwe tendens in de rechtspraak
Ben van de meest merkwaardige trends van de rechtspraak inzake schade
en schadeloosstelling tijdens de besproken periode is wei dat een aantal
voorzitters van de rechtbanken van eerste aanleg of van koophandel,
zetelende in kart geding, zich bevoegd hebben verklaard om, in geval van
hoogdringendheid, aan de benadeelde een provisionele schadevergoeding
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toe te kennen in afwachting van de uitspraak over het bodemgeschil door
de rechter ten grande (Trib. gr. inst. Parijs (Kort ged.), 8 maart 1974, J. T.,
1974, 517, met noot J.E.; Trib. gr. inst. Parijs (Kort ged.), 23 mei 1980,
J. T., 1980,440, met noot J.E.; Kh. Brussel (Kort ged.), 30 september 1975,
J. T., 1976, 97; Kh. Brussel (Kort ged.), 20 maart 1979, B.R.H., 1979, 333;
Rb. Luik (Kort ged.), 2 apri11980, R.G.A.R., 1981, nr. 10.281; J. T., 1982,
430; Rb. Brussel (Kort ged.), 24 februari 1981, R.G.A.R., 1982, nr. 10.443;
J.T., 1982, 429; Rb. Doornik (Kort ged.), 10 april1981, J.T., 1982, 429;
R.G.A.R., 1982, nr. 10.451; Rb. Mechelen (Kort ged.), 28 juni 1982,
onuitgegeven, inzake Neefs t/N.V. De Belgische Verdediging, A.R.K.
nr. 4593; Rb. Brussel (Kort ged.), 28 oktober 1982, onuitgegeven, inzake
Bridoux t/Capouet e.a., A.R.K., nrs. 26.895 en 27.592; zie ook: Rb.
Antwerpen (Kort ged.), 8 juli 1981, R. W., 1981-1982, 1690, met noot J.
Laenens (provisionele uitkering van een extra-legaal pensioen); anders: Rb.
Antwerpen (Kort ged.), 13 april1979, R. W., 1978-1979, 2824, met noot J.
De Meyer; betreffende deze problematiek raadplege men: De Leval, G.,
,L'examen du fond des affaires par le juge des r6feres", J. T., 1982,
421-427; Van Oevelen, A., ,Schade en schadeloosstelling bij de schending
van grondrechten door private personen", in De toepasse/ijkheid van de
grondrechten in private verhoudingen, Rimanque, K. (ed.), Antwerpen,
Kluwer, 1982, 442-443, nr. 25).
Deze nieuwe trend in de rechtspraak van de voorzitters in kort geding houdt
ongetwijfeld verband met de steeds toenemende en verergerende vertraging
in de rechtsbedeling, waardoor de slachtoffers van schadegevallen soms in
een benarde financiele situatie komen te staan (De Leval, G., o.c., J. T.,
1982,421, nr. 1, en 426, nrs. 23-25; Van Oevelen, A., o.c., De toepasselijkheid van de grondrechten in private verhoudingen, 443, nr. 25; zie ook:
Storme, M., ,Pleidooi voor een procesnoodrecht", T.P.R., 1980, 504-513,
i.h.b. 508, nr. 9).
Opdat de voorzitter in kort geding zich bevoegd zou kunnen verklaren om
een provisionele schadevergoeding toe te kennen, moet de zaak hoogdringend zijn, moet er met andere woorden urgentie aanwezig zijn. Traditioneel
werd aangenomen dat een zaak spoedeisend is wanneer het minste uitstel
tot onherstelbare schade zou leiden, maar in de recente rechtspraak en
rechtsleer wordt het urgentievereiste soepeler opgevat, in die zin dat er
hoogdringendheid bestaat van zodra de vrees voor ernstige schade een
onmiddellijke beslissing wenselijk maakt (zie b.v. Bergen, 6 september
1978, Rev. Reg. Dr., 1979, 839; Fettweis, A., Kohl, A ..• en De Leva!, G.,
Droit judiciaire prive, I, Luik, Presses Universitaires de Liege, 1980, 127,
nr. 136; Lemmens, P., ,De aanstelling van een sekwester in kort geding",
noot onder Kh. Brussel (Kort ged.), 8 december 1981, R. W., 1982-1983,
1146-1149, i.h.b. 1147, nr. 2). Zelfs de vrees dat de schade tijdens het
hoofdgeding zou toenemen lijkt voldoende om een maatregel in kort geding
te rechtvaardigen (Verougstraete, I., ,Het kort geding. Recente trends",
T.P.R., 1980, 258-279, i.h.b. 262, nr. 9; Lemmens, P., ibid.; Kh. Brussel
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(Kort ged.), 8 december 1981, R. W., 1982-1983, 1139, met noot P. Lemmens).
In de lijn van de zojuist geciteerde rechtspraak en rechtsleer werd beslist dat
de vereiste hoogdringendheid onder meer kan voortvloeien uit het feit dat
de benadeelde zich in een financieel dramatische situatie bevindt en niet de
mogelijkheid heeft om binnen een relatief korte termijn een beslissing ten
gronde te bekomen over zijn vordering tot schadevergoeding (Rb. Brussel
(Kort ged.), 24 februari 1981, R.G.A.R., 1982, nr. 10.443; J. T., 1982, 429;
Rb. Doornik (Kort ged.), 10 april1981, R.G.A.R., 1982, nr. 10.451; J.T.,
1982, 429; in dezelfde zin: De Leval, G., o.c., J.T., 1982, 424, nr. 18).
Voorts mag de voorzitter, zetelende in kort geding, slechts uitspraak doen
bij voorraad (zie art. 584, lid 1, Ger.W.). Zijn beschikking mag luidens
artikel 1039 Ger.W. geen nadeel toebrengen aan de zaak zelf. Om de
bevoegdheid van de voorzitter in kort geding uit te sluiten is echter niet
maatgevend dat het geschil de grond van de zaak zou raken, maar wel dat
de voorzitter in kort geding de zaak ten gronde, met andere woorden het
bodemgeschil zou beoordelen (Fettweis, A., Handboek voor gerechtelijk
recht, II, Bevoegdheid, Antwerpen, S.W.U., 1971, 258, nr. 472). De enige
grens die aan de bevoegdheid van de voorzitter in kort geding gesteld wordt
is dat hij zich ervan moet onthouden een beslissing te vellen over de
rechtspositie van partijen (Verougstraete, I., o.c., T.P.R., 1980, 269,
nr. 18). De enige draagwijdte die aanartikell039Ger.W. dient-teworden
toegekend- en dit blijkt onder meer uit de geschiedenis van het kort geding
-is dat de rechter ten gronde zijn volledige beoordelingsbevoegdheid moet
behouden en in geen enkel opzicht gebonden mag zijn door hetgeen de
voorzitter in kort geding heeft beslist (Verougstraete, I, o.c., T.P.R., 1980,
266-267, nr. 17; Lindemans, D., , Geschiedenis van het kort geding ter
verklaring van het woordgebruik in de artikelen 584 en 1039 van het
Gerechtelijk Wetboek", R. W., 1980-1981, 2777-2810; Lemmens, P., o.c.,
R. W., 1982-1983, 1148, nr. 4; zie ook: Cass., 6 februari 1930, Pas., 1930,
I, 87, met conclusie van procureur-generaal P. Leclercq; Cass., 6 maart
1930, Pas., 1930, I, 143, met conclusie van procureur-generaal P. Leclercq;
Cass., 14 mei 1965, Pas., 1965, I, 989; Cass., 9 september 1982, J. T., 1982,
729; Van Reepinghen, C., Verslag over de gerechtelijke hervorming, I,
Brussel, Belgisch Staatsblad, 1964, 236).
De aan de voorzitter in kort geding opgelegde verplichting om in zijn
beschikking geen nadeel toe te brengen aan de zaak zelf, houdt in casu in
dat de eiser in kort geding de provisionele schadevergoeding die hem werd
toegekend, nadien eventueel zal moeten terugbetalen, na de uitspraak ten
gronde (Rb. Luik, (Kort ged.), 2 april 1980, J. T., 1982, 430; R.G.A.R.,
1981, nr. 10.281; Rb. Brussel, 24 februari 1981, R.G.A.R., 1982,
nr. 10.443; J.T., 1982, 429; zie ook: De Leval, G., o.c., J.T., 1982,425,
nr. 21, en 427, nr. 28).
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b) Beoordeling van deze rechtspraak
In de rechtsleer wordt verdeeld gereageerd op deze nieuwe tendens in de
rechtspraak van sommige voorzitters in kart geding (pro de toekenning van
een provisionele schadevergoeding in kort geding: (Verougstraete, I., o.c.,
T.P.R., 1980, 267, nr. 17; Dalcq, R.O., en Glansdorff, F., ,Examen de
jurisprudence (1973 a 1979). La responsabilite delictuelle et quasi delictuelle", R.C.J.B., 1981, 166, nr. 160; De Leval, G., o.c., J.T., 1982,423-427,
nrs. 13-29; contra: Fettweis, A., De Bevoegdheid, 258, nr. 472; Fettweis,
A., Kohl, A., en De Leval, G., Droit judiciaire prive, I, 129, nr. 137, en
131, nr. 138; Cambier, C., Droit judiciaire civil, II, La Competence,
Brussel, Larder, 1981, 335-336 en 348).
In een recente bijdrage heeft G. De Leval op een naar ons oordeel overtuigende wijze aangetoond dat deze rechtspraak positiefrechtelijk te funderen
valt, voor zover althans het vereiste van hoogdringendheid en het verbod
voor de voorzitter om het bodemgeschil te beoordelen, op een correcte wijze
worden gei:nterpreteerd, in de zin zoals hiervoor aangegeven (De Leval, G.,
o.c., J. T., 1982, 423-426, nrs. 13-22). Tegelijkertijd heeft deze auteur
nochtans in deze aangelegenheid voor een grate omzichtigheid gepleit, daar
de voorzitter in kart geding en de rechter ten grande hier, zij het gedeeltelijk,
over hetzelfde uitspraak doen (De Leval, G., o.c., J.T., 1982, nr. 21; zie
oak: Rb. Luik, (Kort ged.), 2 april1980, R.G.A.R., 1981, nr. 10.281; J. T.,
1982, 430; Rb. Brussel (Kart ged.), 24 februari 1981, R.G.A.R., 1982,
nr. 10.433; J. T., 1982, 429).
Ofhet Hofvan Cassatie deze nieuwe tendens in de rechtspraak van sommige
voorzitters in kart geding zal honoreren, blijft intussen nog een open vraag,
daar hierover nag geen gepubliceerde rechtspraak van ons hoogste rechtscollege bekend is. De motivering van een recent arrest van het Hof bevat
evenwel elementen die zouden kunnen wijzen op een bevestigend antwoord.
In een arrest van 9 september 1982 besliste het Hof namelijk- in een heel
ander verband- dat de bepaling van artikel1039 Ger.W. volgens dewelke
de beschikking van de voorzitter in kart geding geen nadeel mag toebrengen
aan de zaak zelf, voor de rechter in kart geding evenwe! geen verbod inhoudt
om de rechten van de partijen te onderzoeken, onder het voorbehoud
nochtans dat hij geen maatregelen mag bevelen die aan de partijen een
definitieve en onherstelbare schade zouden berokkenen(Cass., 9 september
1982, J. T., 1982, 727).
Ondanks de principiele goedkeuring die aan deze rechtspraak dient te
worden gehecht, moet met G. De Leva! worden beklemtoond dat de
voorzitters in kart geding hier zeer voorzichtig dienen te werk te gaan. Om
te vermijden namelijk dat het vereiste van hoogdringendheid en het verbod
door de voorzitter om het bodemgeschil te beoordelen grotendeels of
helemaal zouden worden uitgehold, komt het ons voor dat de voorzitter in
kart geding slechts een provisionele schadevergoeding zou mogen toekennen indien aan de drie volgende voorwaarden is voldaan.
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Op de eerste plaats dient aan het vereiste van hoogdringendheid voldaan
te zijn. Met betrekking tot deze aangelegenheid zal de urgentie vooral
voortvloeien uit het feit dat de benadeelde zich in een benarde financiele
situatie bevindt en niet de mogelijkheid heeft om binnen een relatief korte
termijn een beslissing ten grande te bekomen over zijn vordering tot
schadevergoeding (De Leval, G., o.c., J. T., 1982, 424, nr. 18). Vervolgens
mag er geen redelijke twijfel of geen betwisting bestaan over de quasi-delictuele fout ofhet schadeverwekkend feit dat tot aansprakelijkheid aanleiding
geeft, noch over het oorzakelijk verband met de schade. Tenslotte dient de
schade of een gedeelte ervan, met zekerheid vast te staan, niet ernstig betwist
en bepaalbaar te zijn (Verougstraete, I., o.c., T.P.R., 1980, 267, nr. 17;
Dalcq, R.O., en Glansdorff, F., ,Examen de jurisprudence (1973 a 1979).
La responsabilite delictuelle et quasi delictuelle", R.C.J.B., 1981, 166,
nr.160; De Leval, G., o.c., J.T., 1982, 424-426, nrs.18-22; Van Oevelen,
A., o.c., De toepasselijkheid van de grondrechten in private verhoudingen,
443, nr. 25). In de meeste uitspraken waarbij de voorzitters in kort geding
een provisionele schadevergoeding toekenden werd uitdrukkelijk vastgesteld dat aan deze vereisten voldaan was, of kon dit althans uit de omstandigheden van de zaak en de context van de beslissing worden opgemaakt
(zie: Rb. Luik (Kort ged.), 2 april1980, R.G.A.R., 1981, nr. 10.281; J. T.,
1982, 430; Rb. Brussel (Kort ged.), 24 februari 1981, R.G.A.R., nr. 10.443;
J. T., 1982, 429; Rb. Doornik (Kort ged.), 10 april1981, J. T., 1982, 429;
R.G.A.R.,l982, nr. 10.451; Mechelen(Kortged.), 28juni 1982, onuitgegeven, inzake Neefs t!N.V. De Belgische Verdediging, A.R.K. nr. 4593; Rb.
Brussel (Kort ged.), 28 oktober 1982, onuitgegeven, inzake Bridoux t/Caponet, e.a., A.R.K. nrs. 26.895 en 27.592).
Wat de gegrondheid van de vordering tot toekenning van een provisionele
schadevergoeding in kort geding betreft, dient hieraan te worden toegevoegd dat de voorzitter geen hager provisioneel bedrag mag toekennen dan
datgene wat niet ernstig betwistbaar is (De Leva!, G., o. c., J. T., 1982, 425,
nr. 21; zie b.v. Rb. Brussel (Kort ged.), 24 februari 1981, R.G.A.R., 1982,
nr. 10.443; J. T., 1982, 429; Rb. Doornik (Kort ged.), 10 april 1981,
R.G.A.R., 1982, nr. 10.451; J. T., 1982, 429).
Tenslotte dient te worden aangestipt dat in Frankrijk artikel 809, tweede
lid, van de Nouveau Code de procedure civile aan de voorzitter in kort
geding uitdrukkelijk de bevoegdheid toekent om aan de schuldeiser een
provisionele schadevergoeding toe te kennen in de gevallen waarin het
bestaan van de verbintenis niet ernstig betwistbaar is: ,Dans les cas oil
!'existence de !'obligation n'est pas serieusement contestable, le president
du tribunal peut accorder (en refere) une provision au creancier" (zie b.v.
Trib. gr. inst. Parijs (Kort ged.), 8 maart 1974, J.T., 1974, 517, met noot
J.E.; Trib. gr. inst. Parijs (Kort ged.), 23 mei 1980, J.T., 1980, 440, met
noot J.E.).
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24. DE OPLEGGING VAN BEN DWANGSOM - Zoals bekend werd door de wet
van 31 januari 1980 , ,houdende goedkeuring van de Benelux-Overeenkomst
houdende eenvormige wet betreffende de dwangsom, en van de Bijlage
(eenvormige wet betreffende de dwangsom), ondertekend te 's-Gravenhage
op 26 november 1973" (B.S., 20 februari 1980) de dwangsom in ons recht
gei:ntroduceerd (zie art. 1385bis tot art. I385nonies Ger. W .). Thans kan de
rechter, op vordering van de benadeelde, de aansprakelijke veroordelen tot
betaling van een geldsom, dwangsom genaamd, voor het geval dat aan de
hoofdveroordeling geen gevolg wordt gegeven, op voorwaarde dat de
hoofdveroordeling zelf niet strekt tot betaling van een geldsom (zie
art. 1385bis, lid 1, Ger. W.). (Betreffende de dwangsom raadplege men:
Balian, G.L., Dwangsom, in A.P.R., Gent-Leuven, Story Scientia, 1980;
Balian, G.L., ,De nieuwe wet op de dwangsom", R. W., 1979-1980,
2017-2036; Glansdorff, F., ,La ll!gislation de l'astreinte en droit beige: la
loi du 31 janvier 1980 portant approbation de Ia Convention Benelux du
26 novembre 1973", J. T., 1980, 312-313; Guldix, E., ,De dwangsom
eindelijk legaal", T. Vred., 1980, 222-240; Storme, M., ,Ben revolutionaire hervorming; de dwangsom", T.P.R., 1980, 222-240; De Leval, G.,
,Observations sur l'astreinte", noot onder Rb. Luik (Kart ged.), 2 juli
1980, Jur. Liege, 1980, 242-245; Malengreau, X., ,L'introduction de
l'astreinte en droit beige", R.G.A.R., 1981, nr. 10.348; Dhoore, A.-M.,
,Ben jaar toepassing van de dwangsom. Ben onderzoek van de rechtspraak", R. W., 1981-1982, 289-304; Moreau-Margreve, I., ,L'astreinte",
Ann. Fac. Dr. Liege, 1982, 11-92).
Er zij aan herinnerd dat voor de wet van 31 januari 1980 de rechter enkel
de bevoegdheid bezat om als schadevergoeding een veroordeling tot betaling
van een sam geld uit te spreken, die werd berekend per tijdseenheid of per
overtreding van het door de rechter opgelegde gebod of verbod, voor het
geval aan de hoofdveroordeling geen gevolg werd gegeven, op voorwaarde
evenwel dat dit bedrag met de werkelijke schade overeenstemde (Ronse, J.,
Schade en schadeloosstelling, 263, nr. 308; Ronse, J., ,De dwangsom in
het Belgische recht", in Vereniging voor de vergelijkende studie van het
recht van Belgie en Nederland, Jaarboek VIII, 1961-1962, 107 e.v., i.h.b.
116; Storme, M., ,De dwangsom", 1962-1963, 1321-1338, i.h.b. 1328; zie
b.v. Cass., 10 april1975, Arr. Cass., 1975, 873; R. W., 1975-1976,413, met
noot). De dwangsom daarentegen is een drukkingsmiddel, bestemd om de
schuldenaar ertoe te dwingen de tegen hem uitgesproken hoofdveroordeling
na te komen, en beoogt geenszins een wijze van schadeloosstelling. Het
bedrag ervan wordt door de rechter dan oak vrij bepaald, zonder inachtneming van de mogelijke schade (zie a.m. Bailon, G.L., o.c., A.P.R., 26,
nrs. 62 e.v.).
Inzake vorderingen tot schadeloosstelling uit onrechtmatige daad zijn in de
rechtspraak nag maar weinig toepassingen van de dwangsom bekend, en het
ziet er niet naar uit dat hierin in de toekomst verandering zal komen. De
reden hiervoor is nogal voor de hand liggend. De meeste rechterlijke
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uitspraken waarbij een vordering tot schadeloosstelling gegrond wordt
verklaard, houden een veroordeling in tot betaling van een geldsom, zodat
niet voldaan is aan een van de toepassingsvoorwaarden om een dwangsom
op te leggen. Het dient nochtans te worden beklemtoond dat het BeneluxGerechtshof de uitdrukking ,betaling van een geldsom" in artikel1385bis
Ger. W. restrictief interpreteert. In antwoord op een prejudiciele vraag van
het Gerechtshof te Amsterdam besliste dit Hof dat onder deze termen niet
is te verstaan de betaling van een geldsom aan een ander dan degene die
veroordeling van zijn wederpartij tot die betaling vordert (BeneluxGerechtshof, 9 juli 1981, R. W., 1981-1982, 303, met goedkeurende noot
van M. Storme, ,Interpretatie van de Benvormige Wet op de dwangsom").
Ben extensieve interpretatie van het toepassingsgebied van de dwangsom,
en derhalve een restrictieve interpretatie van de uitzonderingen hierop, werd
voordien reeds door M. Storme bepleit (o.c., T.P.R., 1980, 230-231).
Inzake schade en schadeloosstelling bij onrechtmatige daad is de oplegging
van een dwangsom nochtans niet helemaal uitgesloten. Wanneer de rechter
namelijk niet een veroordeling tot betaling van een geldsom uitspreekt,
maar de verweerder integendeel veroordeelt tot herstel in specifieke vorm,
ook wei schadeherstel in natura genoemd, kan deze veroordeling kracht
worden bijgezet door de oplegging van een dwangsom, bijvoorbeeld bij de
veroordeling tot afbraak van onrechtmatig opgerichte bouwwerken.
Dit zou ook het geval kunnen zijn wanneer de rechter, bij wijze van specifiek
schadeherstel de publikatie van zijn vonnis beveelt op kosten van de
schadeverwekker, bijvoorbeeld bij aantasting van de eer en de goede naam,
voor het geval de publikatie niet binnen de voorgeschreven termijn plaatsheeft. Aldus werd door de Vrederechter te Brussel aan een gemeente, die
wegens een onrechtmatige publikatie veroordeeld werd om het tussengekomen vonnis binnen de maand na de betekening ervan in het gemeentelijk
informatieblad te publiceren, een dwangsom van 10.000 F opgelegd, die
verbeurd zou worden indien de voor publikatie voorgeschreven termijn zou
worden overschreden (Vred. Brussel, 20 mei 1981, R. W., 1981-1982, 696,
met noot M. S(torme), die van oordeel is dat, om een zo efficient mogelijke
uitvoering van de rechterlijke beslissing te bekomen, het in casu wellicht
meer adequaat zou geweest zijn de dwangsom per dag vertraging in de
publikatie vast te stellen dan op een bedrag ineens). Ben dwangsom zou ook
kunnen worden opgelegd om andere maatregelen van specifiek schadeherstel kracht bij te zetten, zoals een door de rechter uitgevaardigd gebod of
verbod om reeds ingetreden voortdurende schade te doen ophouden of om
toekomstige schade te voorkomen, bijvoorbeeld bij onrechtmatige openbaarmaking van gegeveils, foto's of afbeeldingen uit het prive-leven of bij
eerrovende publikaties (zie Van Oevelen, A., , ,Schade en schadeloosstelling
bij de schending van grondrechten door private personen'', in De toepasselljkheid van de grondrechten in private verhoudingen, Rimanque, K. (ed.),
Antwerpen, Kluwer, 1982, 437-438, nr. 18, en 443-446, nrs. 26-28).
In die zin werd bijvoorbeeld geoordeeld door de correctionele rechtbank te
Luik die, op rechtstreekse dagvaarding van de R.T.B.F., een strafrechtelij-
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ke veroordeling uitsprak wegens overtredfng van het verbod om op de locale
radio's reclameboodschappen uit te zenden. Op burgerlijk gebied veroordeelde de rechtbank de zes beklaagden en de burgerlijk aansprakelijke tot
betaling van een frank provisionele schadevergoeding, maar legde hen
tevens het verbod op om nog enige reclameboodschap uit te zenden vanaf
de dag van de uitspraak van het vonnis, en dit onder verbeurte van een
dwangsom van 100.000 frank per dag tot op de dag van uitzending van de
Iaatste reclameboodschap, indien aan dit verbod geen integraal gevolg werd
gegeven (Corr., Luik, 27 september 1982, Jur. Liege, 1982, 382). Aan te
stippen valt dat volgens de noot onder dit vonnis hiertegen hoger beroep
werd ingesteld.
W anneer aan de hoofdveroordeling geen gevolg wordt gegeven kan de
benadeelde, naast de betaling van de dwangsom, ook schadevergoeding
vorderen. Dit blijkt niet alleen uit de expliciete tekst van artikel 1385bis,
eerste lid, Ger. W. (, ... onverminderd het recht op schadevergoeding indien
daartoe gronden zijn"), maar volgt ook uit het specifiek karakter van de
dwangsom als pressiemiddel, om de schuldenaar ertoe te dwingen de
hoofdveroordeling na te komen (Ballon, G.L., o.c.. , 23-24, nrs. 55-56;
Bailon, G.L., o.c., R. W., 1979-1980, 2020-2021, nrs. 3.3. en 3.4.; Storme, M., o.c., T.P.R., 1980, 226, nr. 9, en 230, nr. 13; Moreau-Margreve, I., o.c., Ann. Fac. Dr. Liege, 1982, 69-70).
25.

SCHADEVERGOEDING NAAR BELGISCH INTERNATIONAAL PRIVAAT-

In de beschouwde periode werd heel wat aandacht besteed aan
het I.P .R. met betrekking tot de schadeloosstelling (zie: Schuermans, L.,
,Verzekering en I.P.R.", R. W., 1979-1980, 2209; -, Internationaal
privaatrecht en E.E.G. recht, in Onrechtmatige daad, Actuele tendenzen,
biz. 235; De Ceuster, J. en Reich, S., ,Kroniek van het I.P.R.", 19751978,-R. W., 1978-1979, 2563; ID., 1978-1979, R. W., 1980-1981, 2099; De
Ceuster, J., noot onder Antwerpen, 21 mei 1979, R. W., 1979-1980, 2705;
Erauw, J., ,Hoofdlijnen van de argumentatie voor een betere verwijzingsregel inzake de internationale gevallen van aansprakelijkheid", R. W.,
1981-1982, 2219; Erauw, J., ,Artikel 1384 B.W. en een voorvraag in het
I.P.R.", R. W., 1977-1978, 1607; Rigaux, F., Droit international prive,
Larder, Brussel, II, nr. 1330 e.v.; Van Heeke, G. en Rigaux, F., ,Examen
de Jurisprudence, Droit international prive", R.C.J.B., 1982, 385;
Erauw, J., De onrechtmatige daad in het internationaal privaatrecht).
RECHT -

Het Hof van Cassatie bevestigde dat de wetten die bepalen of een feit een
onrechtmatige daad uitmaakt en aanleiding geeft tot burgerlijke aansprakeIijkheid, evenals de wetten die de wijze en de omvang van de schadevergoeding bepalen, wetten van politie zijn (art. 3 B. W.) en dus een territoriale
werking hebben. Andersluidende verdragsbepalingen en de regels van internationale openbare orde kunnen evenwel de toepassing van de lex loci delicti
verhinderen (Cass., 10 december 1976, Pas., 1977, I, 413; Arr. Cass., 1977,
408; Cass., 24 januari 1977, Pas., 1977, I, 553; Arr. Cass., 1977, 573; J. T.,
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1977, 410; Cass., 30 oktober 1981, R. W., 1981-1982, 2120; J. T., 1982, 649;
R.G.A.R., 1983, nr. 10.567; Luik, 21 februari 1978, Jur. Liege, 1978-1979,
161; Bergen, 15 december 1976, Pas., 1977, II, 147; R.G.A.R., 1978,
nr. 9860, voor een ongeval gebeurd aan boord van een schip zie: Kh.
Antwerpen, 6 september 1982, B.R.H., 1983, 102; Rb. Mecbelen, 2 februari 1982, R. W., 1983-1984, 597).
In bet arrest van 30 oktober 1981 betrof bet een ongeval in Duitsland dat
was gebeurd v66r de inwerkingtreding van de Haagse Conventie. Zowel
dader als getroffene waren Belgen en de wagen waarmee bet ongeval werd
veroorzaakt was in Belgie ingescbreven en verzekerd. Het Hof van Beroep
te Brussel had, in afwijking van de lex loci regel, aan het slachtoffer morele
scbadevergoeding toegekend op grond van de Belgische wet. Deze afwijking
kon volgens bet Hof van Cassatie niet worden verantwoord door de
omstandigheid dat de Duitse rechtbanken de Duitse wet zouden toepassen
in het overeenkomstig geval (Cass., 30 oktober 1981, gecit.).
Aangezien bet onrechtmatig verbreken van een verloving een quasi delict
is moet bij de beoordeling van de fout en de scbade de wet van bet land
van de plaats waar het feit zicb beeft voorgedaan worden toegepast (Rb.
Gent, 15 februari 1982, R. W., 1982-1983, 2770; Erauw, J., ,De verloving
in bet I.P .R. met enkele bescbouwingen over het concubinaat", R. W.,
1982-1983, 2721).
Andersluidende verdragsbepalingen kunnen dus een afwijking van de lex
loci regel billijken. Dergelijke andersluidende bepalingen komen voor in bet
Verdrag inzake de wet welke van toepassing is op verkeersongevallen op de
weg, opgemaakt te 's Gravenbage op 4 mei 1971, dat in Belgie in werking
getreden is op 3 juni 1975 (Wet 10 februari 1975; B.S., 7 mei 1975; zie over
dit verdrag: De Roey, G., ,De wet toepasselijk op verkeersongevallen", in:
De W.A.M. in de Benelux, C.E.D. Samsom, Brussel, 1979, nr. 283 e.v.;
Rigaux, o.c., II, nr. 1345 e.v.; Pype, P., ,Wetskeuze inzake de internationale verkeersongevallen op de weg", Jura Fate., 1979-1980, 497; PerinLovens, C., ,Le droit international prive de la responsabilite et les recentes
conventions de Ia Haye", Ann. Fac. Dr. Liege, 1980, 374).
Dit verdrag is bet Belgiscb I.P .R. geworden inzake verkeersongevallen
ongeacht de plaats waar bet ongeval is gebeurd en ongeacht de vraag of het
land waar bet ongeval is gescbied ook de Haagse Conventie beeft bekracbtigd. Wederkerigheid is terzake niet vereist (Gent, 19 november 1982,
R. W., 1982-1983, 1932, met noot J. Erauw).
Het verdrag bevestigt bet principe van de lex loci regel (art. 3) maar voorziet
ook in een aantal afwijkingen van deze regel (art. 4 en 5).
Het Hof van Beroep te Gent paste het verdrag toe in volgende situatie.
Bij een in Belgie voorgevallen ongeval was een van de slacbtoffers en de
bestuurder van het enig betrokken voertuig van Franse nationaliteit. Het
voertuig was in Frankrijk ingescbreven.
Overeenkomstig artikel 4a van bet verdrag past het Hof, ten aanzien van
bet Franse slachtoffer, het Franse recbt toe. Het Hof ging biermede niet in
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op de stelling van de burgerlijke partij dat, aangezien bij de behandeling
op strafgebied toepassing werd gemaakt van het Belgisch Strafrecht, ook
bij de behandeling van de burgerlijke belangen voortvloeiend uit het misdrijf, Belgisch recht moest worden toegepast. Het territorialiteitsprincipe
geponeerd in artikel 3 Sw. geldt inderdaad niet voor de bepalingen van
toepassing op de burgerlijke vordering.
Ook het feit dat ten aanzien van andere vorderingen uit het misdrijf wel de
Belgische wetgeving werd toegepast, wijzigt aan de zaak niets, aangezien dit
geval expliciet is voorzien in artikel 4a in fine van het verdrag. Dat de
Belgische wetgeving voor het slachtoffer voordeliger uitvalt, werd evenmin
als argument weerhouden.
De opzet van het verdrag van Den Haag is immers niet steeds de meest
voordelige wetgeving te doen toepassen, maar wel de lex loci delicti regel
ter zijde te schuiven in situaties waar de toepassing ervan artificieel lijkt
(Gent, 19 november 1982, R. W., 1982-1983, 1935 met noot J. Erauw).
De Rechtbank Turnhout was ook in de gelegenheid het verdrag toe te
passen. Een ongeval gebeurde in 1976 in Belgie. Aansprakelijke en slachtoffer waren Nederlanders en hun voertuigen waren in Nederland ingeschreven. Overeenkomstig artikel4 van het Verdrag paste de Rechtbank Nederlands recht toe, zijnde het recht van de staat van inschrijving van de
voertuigen. De Nederlandse wet (in casu art. 1406 N.B.W.), bepaalt dan
ook o .a. de voorwaarden en de omvang van de schade alsook de vraag welke
personen recht hebben op vergoeding van door hen geleden schade (art. 8
Verdrag). Alzo werd de aanspraak van een Nederlandse concubine en van
haar kinderen algeheel afgewezen (Rb. Turnhout, 14 november 1980,
onuitg., bevestigd door Antwerpen, 8 oktober 1982, 6e Kamer, onuitg.).
Artikel 4a van het Verdrag werd toegepast op een ongeval in Belgie waarbij
enkel een in Nederland ingeschreven voertuig was betrokken. Overeenkomstig dat artikel werd Nederlands recht toegepast om de aanspraken van de
naastbestaanden van een overleden Britse passagier te beoordelen. Terecht
onderzocht de Rechtbank voorafgaand of er tussen de beklaagde en het
slachtoffer geen vervoerskontrakt bestond. Het verdrag is immers enkel van
toepassing bij schade uit onrechtmatige daad (Corr. Antwerpen, 14 mei
1982, onuitg.).
Het Verdrag werkt niet retroactief (Cass. Fr., 12 mei 1981, Rev. Dr. Int.
Comp., 1981, 138; Hoge Raad, 18 december 1981, N.J., 1982, nr. 263;
Antwerpen, 21 mei 1979, R. W., 1979-1980, 2705; Rb. Mechelen, 2 februari
1982, R. W., 1983-1982, 597). Dit verklaart waarom een aantal recente
uitspraken inzake verkeersongevallen nog steeds de algemene I.P .R. regels
inzake onrechtmatige daad ,toepassen. In deze mate blijven ze dan ook van
belang voor de toekomst met betrekking tot onrechtmatige daad en schadeloosstelling buiten het verkeersrecht.
Een ander verdrag waarin van de lex loci regel wordt afgeweken is het
NAVO-statusverdrag van 19 juni 1951 (Wet 9 januari 1953, B.S., 15 maart
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1953) met bet aanvullend akkoord van Bonn van 3 augustus 1959 (Wet
6 mei 1963, B.S., 22 juni 1963).
Indien een lid van de Belgische strijdkrachten in Duitsland een onrechtmatige daad begaat waarbij schade wordt berokkend aan een ander lid van de
strijdkrachten, wordt de aansprakelijkheid beoordeeld volgens Belgisch
recht op voorwaarde dat de vordering wordt ingesteld voor een Belgisch
straf- of burgerlijk gerecht (Rigaux, o.c., II, 1380). Dit verdrag is evenwel
niet van toepassing als een milicien in Duitsland een verkeersongeval
veroorzaakt waarbij aan particulieren schade wordt toegebracht. In dergelijk geval waarvan de onderliggende feiten dagtekenen van v66r de inwerkingtreding van de Haagse Conventie is de lex loci regel van toepassing
(Gent, 20 november 1978, R. W., 1978-1979, 2377).
Traditioneel wordt aangenomen dat de regeling van artikel 1382 B.W. de
internationale openbare orde niet raakt (Cass., 30 oktober 1981, gecit.;
Rigaux, o.c., II, nr. 1374).
De Burgerlijke Rechtbank te Brussel diende zich op 16 september 1977 uit
te spreken over bet verhaal van een Nederlandse arbeidsongevallenverzekeraar die bet slachtoffer van Nederlandse nationaliteit had vergoed ingevolge
een verkeersongeval in Belgie, waarvoor een Belg aansprakelijk wordt
gesteld.
De Nederlandse wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering erkent enerzijds het bestaan van een rechtstreeks verhaal van bet verzekeringsorganisme tegen de aansprakelijke en huldigt anderzijds de beperking van de
bedragen tot de schade is vastgesteld in gemeen recht.
De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt in Belgie is bepaald door
de Belgische wet terwijl bet rechtstreeks verhaalsrecht van bet Nederlands
verzekeringsorganisme geregeld wordt door de Nederlandse wet uit kracht
waarvan dit organisme betaald heeft.
Deze beginselen worden, in geval van sociale prestaties betreffende twee
lidstaten van de E.E.G., bevestigd door artikel 93 van bet reglement van
de Raad 1408/71 van 14 juli 1971, in uitvoering van artikel 51 van bet
Verdrag van Rome.
Als gesubrogeerde in de rechten van de getroffene, die hij heeft vergoed,
kan de Nederlandse arbeidsongevallenverzekeraar in Belgie een rechtstreeks
verhaal uitoefenen tegen de verzekeraar W.A.M. van de aansprakelijke op
grond van artikel 6 van de wet van 1 juli 1956 (R.G.A.R., 1978, nr. 9920).
Het Hof van Beroep te Brussel moest de aansprakelijkheid bepalen voor
de diefstal van een postpakket met diamanten dat was verstuurd van New
York naar Brussel, zonder dat het mogelijk was vast te stellen waar de
diefstal precies was gebeurd. Aangezien in casu de locus van de onrechtmatige daad niet kan worden bepaald, moest bet Hof een andere verwijzingsregel toepassen, nl. the proper law of the tort. Het Hof paste Amerikaans
recht toe aangezien zowel bet slachtoffer als de aansprakelijke Amerikanen
waren. Wel wijst bet Hof er uitdrukkelijk op dat de wet waarmee de
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onrechtmatige daad en de eruit voortvloeiende schade het nauwst verband
houdt, enkel kan worden toegepast als de locus delicti door de. omstandigheden onmogelijk kan worden vastgesteld (Brussel, 9 mei 1978, J. T., 1979,
143; R.G.A.R., 1979, nr. 10.098).
In de lagere rechtsmachten wordt deze regel (rechtssfeertheorie) evenwel
soms gehanteerd om de onbillijk geachte gevolgen van een toepassing van
de lex loci regel te vermijden. Een Belg veroorzaakte in Nederland een
ongeval waarvan een andere Belg het slachtoffer werd. Het betrokken
voertuig was in Belgie ingeschreven en verzekerd. Volgens de Rechtbank te
Turnhout moet in dergelijk geval waarbij aile aanknopingsfactoren, uitgezonderd de plaats van het ongeval, verwijzen naar het Belgisch recht, om
redenen van billijkheid het Belgisch recht toegepast worden (Rb. Turnhout,
2 maart 1976, R. W., 1979-1980, 2726). Dezeuitspraakwerdhervormddoor
het Hof van Beroep te Antwerpen dat de lex loci regel toepaste (Antwerpen,
21 mei 1979, gecit., met noot De Ceuster, J.). Aangezien het ongeval
dagtekende van 1971 was het verdrag van Den Haag niet van toepassing.
Zo dit wei het geval was geweest zou de oplossing anders zijn. Overeenkomstig artikel 4 had de rechtbank dan het Belgisch recht moeten toepassen.
Toepassing van vreemd recht kan soms ook vermeden worden door herverwijzing. Herverwijzing impliceert dat men aanvaardt dat bij verwijzing n&ar
de lex loci, niet aileen verwezen wordt naar het intern recht van de plaats
waar de onrechtmatige handeling is gesteld, maar ook naar de daar geldende
verwij zingsregels.
In een ongeval dat gebeurde in Duitsland verwezen aile andere aanknopingsfactoren naar het Belgisch recht. Overeenkomstig de lex loci regel moet
evenwel Duits recht worden toegepast. De Rechtbank nu stelt vast dat, in
dergelijk geval, het Duitse I.P .R. verwijst naar het Belgisch recht. Ze
aanvaardt die herverwijzing en past de Belgische regels toe (Rb. Antwerpen,
4 november 1976, R. W., 1976-1977, 2088).
Het principe van de herverwijzing werd ook aanvaard maar niet toegepast
door het Hof van Beroep te Antwerpen, omdat partijen de Nederlandse
I.P .R. regels inzake onrechtmatige daad onvoldoende hadden bewezen
(21 mei 1979, gecit.). Deze uitspraak is voor kritiek vatbaar wanneer men
ze plaatst in het Iicht van de recente cassatierechtspraak die aanneemt dat
de rechters ambtshalve het vreemde recht toepassen (Cass., 9 oktober 1980,
J.T., 1981, 70 met conclusieAdv. Gen. Krings en noot Vander Elst; R. W.,
1981-1982, 1471; Erauw, J., ,De ambtshalve toepassing van vreemd recht
en de cassatiecontrole op die toepassing", R. W., 1981-1982, 1458). Het Hof
van Beroep had dan ook ambtshalve het vreemde I.P .R. moeten toepassen.
Partijen kunnen de toepassing van vreemd recht aangewezen door de lex
loci regel niet ontwijken door de internationale aspecten van de onrechtmatige daad te verdoezelen. Algemeen wordt immers aanvaard dat de rechters
ambtshalve de Belgische I.P .R. regels moeten toepassen (Brussel, 9 mei
1978, gecit.).
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Ben recente tendens in de rechtspraak die duidelijk ingang heeft gevonden,
maakt een onderscheid tussen de voor vergoeding in aanmerking komende
schadeposten en de begroting van zelfde schadeposten. Welke soorten
schade voor vergoeding in aanmerking komen en de eventuele begrenzing
van de vergoeding, wordt bepaald door de lex loci. De vaststelling van de
omvang van de werkelijk geleden schade is evenwel een feitenkwestie die
in concreto door de rechter moet worden bepaald, rekening houdend met
de socio-economische situatie van de betrokkene.
Dit onderscheid kwam voor het eerst naar voor in een arrest van het Hof
van Beroep te Brussel. Ben Belg die tijdelijk in Libanon verbleef, werd daar
het slachtoffer van een ongeval. Het Hof paste volgens de lex loci regel het
Libanees recht toe. Voor de bepaling van het quantum van de schadevergoeding werd evenwel rekening gehouden met de bedragen normaal door de
Belgische rechtspraak toegekend. Het slachtoffer moest hier immers verder
leven, zodat een vergoeding overeenkomstig de Libanese levensstandaard
onvoldoende zou zijn (Brussel, 13 mei 1973, Pas., 1973, II, 155).
Omgekeerd houdt dit in dat het quantum van de schadeloosstelling waarop
een in Marokko levende weduwe recht heeft volgens de Belgische wet,
bepaald wordt in functie van de sociaal-economische toestand in Marokko.
Rekening houdend met dat principe kende het Hof van Beroep te Antwerpen aan een in Marokko levende weduwe 100.000 fr. morele schadevergoeding toe, met als motivering dat dit bedrag voor haar niet minder betekent
dan de gebruikelijke vergoeding van 150.000 fr. toegekend aan een Belgische weduwe in Belgie (Antwerpen, 17 juni 1976, R. W., 1977-1978, 2538).
In een aantal uitspraken wordt nog een stap verder gezet. Men gaat bij de
begroting van de schadevergoeding wegens overlijden van een gastarbeider
in Belgie, wiens weduwe eveneens in Belgie woont, rekening houden met
een mogelijke terugkeer naar zijn vaderland.
De lucratieve levensduur wordt dan ook in twee delen gesplitst. Voor de
eerste periode wordt de schadeloosstelling in functie van de Belgische
levensstandaard berekend, voor de tweede in functie van de (meestallagere)
levensstandaard van het land van herkomst (Gent, 14 november 1978,
R. W., 1978-1979, 2123; Gent, 10 december 1979, R. W., 1980-1981, 1216;
R.G.A.R., 1981, nr. 10.334; zie met betrekking tot een aanpassing van de
vergoeding in plus: Rb. Brussel, 15 maart 1977, R.G.A.R., 1978, nr. 8954;
zie ook: Corr. Leuven, 18 april1980, onuitg., de beslissende motieven van
deze uitspraak zijn aangehaald door Schryvers, J., R. W., 1980-1981, 2528).
Andere uitspraken houden met de herkomst van het slachtoffer geen
rekening (Bergen, 3 oktober 1980, R.G.A.R., 1982, nr. 10.529; Rb. Mechelen, 7 februari 1978, onuitg., geciteerd door Schryvers, J ., R. W., 19801981, 2528).
Over de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken bij de beoordeling van
een onrechtmatige daad met internationale aspecten, zie: Schuermans, L.,
o.c., R. W., 1979-1980, 2225; Rigaux, F., o.c., II, nr. 729 e.v.; Watte, N.,
, ,Les regles belges de conflits de juridictions en matiere de reparation des
accidents de la circulation routiere", R.G.A.R., 1976, nr. 9613).
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26.

SOEVEREINE BEOORDELINGSMACHT VAN DE FEITENRECHTER EN TOE-

ZICHT VAN RET HOF VAN CASSATIE.

A. Het beginsel van de soevereine beoordelingsmacht van de feitenrechter.
Indien men de morele of extrapatrimoniale schade buiten beschouwing laat,
kan men met J. Ronse de schade ontleden als het resultaat van een vergelijking tussen de huidige actuele toestand van de benadeelde, zoals hij door
de onrechtmatige daad is veroorzaakt, en de hypothetische toestand waarin
hij verder zou gebleven zijn indien het schadegeval zich niet had voorgedaan
(Ronse, J., Schadeenschadeloosstelling, inA.P.R., Brussel, Larder, 1957,
59 nr. 5). In de artikelen 1382 en 1383 B.W. wordt met andere woorden een
feitelijk schadebegrip gehanteerd, in die zin dat voor het voorhanden zijn
van dit bestanddeel van de onrechtmatige daad geen krenking van een recht
vereist is. Dit blijkt zeer duidelijk uit de rechtspraak van het Hof van
Cassatie, waarin sedert 1939 de opvatting wordt gehuldigd dat de krenking
van een rechtmatig belang noodzakelijk doch voldoende is als ontvankelijkheidsvereiste voor de vordering tot schadeloosstelling uit onrechtmatige
daad (zie hoven, nr. 2; zie oak vorig overzicht, T.P.R., 1977, 440-442,
nr. 2, en de aldaar geciteerde rechtspraak). Volgens ons Hof van Cassatie
is het begrip schade in de artikelen 1382 en volgende B. W. een zuiver
feitelijk gegeven, bestaande in het geheel of gedeeltelijk verlies van een goed
dat men bezit of het ontnemen van een voordeel dat men mocht verwachten
(Cass., 2 mei 1955, Arr. Verbr., 1955, 725; Pas., 1855, I, 950; R. W.,
1955-1956, 935; J. T., 1955, 695, met noot C. Gregoire; R.G.A.R., 1956,
nr. 5677, met noot J. Fonteyne; R.C.J.B., 1957, 99, met noot J. Ronse;
Cass., 31 maart 1969, Arr. Cass., 1969, 717; Pas., 1969, I, 676; Cass.,
4 maart 1975, Arr. Cass., 1975, 753; Pas., 1975, I, 681).
Nadat hij het bestaan en de aard van de schade heeft vastgesteld, dient de
rechter de vorm van het schadeherstel te bepalen. Met inachtneming van
de eerbied voor de persoonlijke vrijheid, althans wat de gedwongen tenuitvoerlegging betreft, oordeelt de feitenrechter volledig soeverein over de
meest aangepaste vorm van schadeherstel (Ronse, J., Schade en schadeloosstelling, inA.P.R., 256, nr. 294; vgl. Cass., 15 mei 1950, Pas., 1950, I, 652;
Cass., 16 januari 1979, R. W., 1979-1980, 443, met noot). De rechter zal
daarbij rekening houden met de rechtmatige belangen van de partijen, maar
volgens J. Ronse (ibid.), met de voorkeur voor dat van de benadeelde.
Eenmaal de rechter het bestaan van de schade met voldoende zekerheid
heeft vastgesteld en de vorm van de geldelijke schadeloosstelling heeft
gekozen, dient hij de omvang van de schade te waarderen en het bedrag van
de schadeloosstelling te begroten. Deze twee waarborgen, de waardering en
de omvang van de schade en de begroting van de geldelijke schadeloosstelling vallen naar Belgisch recht volledig sam en (Ronse, J., Schade en schadeloosstelling, in A.P.R., 287, nr. 350), daar de enige maatstaf voor de
schadeloosstelling de schade is: de schadeloosstelling dient immers en
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volledig en juist passend te zijn (Ronse, J., Schade en schadeloosstelling,
in A.P.R., 210-121, nrs. 230-233; Dalcq, R.O., Traite de Ia responsabilite
civile, in Les Nouvelles, Droit Civil, V-2, Le lien de causalite, le dommage
et sa reparation, Brussel, Larcier, 1962, 741-742, nrs. 4139-4140; Cass.,
30 november 1981, R. W., 1982-1983, 1600).
Schadeloosstelling betekent immers niets anders dan de benadeelde zo goed
mogelijk in de toestand brengen waarin hij zou gebleven of gekomen zijn
indien de onrechtmatige daad niet zou hebben plaatsgehad, en dit ten laste
van de aansprakelijke of voor diens rekening (Ronse, J., Schade en schadeloosstelling, in A.P.R., 201, nr. 220; Dalcq, R.O., Traite, II, 741,
nr. 4139). Dit beginsel houdt in dat het schadeherstel zo nauwkeurig mogelijk aan de schade dient te worden gemeten, hetgeenimpliceert dat de schade
in concreto dient te worden gewaardeerd, rekening houdende met de
omstandigheden van de zaak (Ronse, J., Schade en schadeloosstelling, in
A.P.R., 210-211, nr. 230, en vooral 216-232, nrs. 238-261; Dalcq, R.O.,
Traite, II, 742-743, nrs. 4140-4243; De Page, H., Traite elementaire de
droit civil beige, II, Brussel, Bruylant, 1964, 970, nr. 961; Mazeaud, H.,
L., en J., en Chabas, F., Traite theorique etpratique de Ia responsabilite
civile delictuelle et contractuelle, III, Parijs, Montchrestien, 1978, 747,
nr. 2393). De verplichting om de schade zo nauwkeurig mogelijk te begroten betekent vervolgens dat de rechter zo weinig mogelijk zijn toevlucht mag
nemen tot een schadebegroting ex aequo et bono (Ronse, J., Schade en
schadeloosstelling, in-A.-P.R., 21'"1,- n-r. 239, en-291, nr._356). Dit beginsel
werd hiervoor reeds afzonderlijk besproken (zie boven, nr. 18).
Bij de begroting van de schade heeft de rechter voorts de verplichting om
zich zo dicht mogelijk te plaatsen bij het tijdstip van de vergoeding, d.w.z.
op het ogenblik van zijn beslissing (Ronse J., Schade en schadeloosstelling,
in A.P.R., 297, nrs. 367-368; De Page, H., Traite, II, 1067, nr. 1025bis;
Dalcq, R.O., Traite, II, nrs. 4049 e.v.). Op dit beginsel, evenals op de
belangrijke consequenties die daaraan zijn verbonden, werd hiervoor reeds
uitvoerig ingegaan (zie boven, nr. 20).
Uit wat voorafgaat dient te worden besloten dat niet alleen de vraag of er
aldan niet schade is en waaruit deze bestaat een feitenkwestie is, maar dat
ook de waardering van de omvang van de schade en de begroting van de
geldelijke schadeloosstelling feitelijke bewerkingen zijn die behoren tot de
soevereine appreciatiemacht van de rechter ten gronde (Ronse, J., Schade
en schadeloosstelling, inA.P.R., 117-118, nrs. 85-86, en 288-291, nrs. 351355). Ben vaststaande rechtspraak van het Hof van Cassatie leert dan ook
dat de feitenrechter op onaantastbare wijze in feite oordeelt over het bestaan
en de omvang van de schade die uit een onrechtmatige daad voortvloeit,
alsmede, binnen de grenzen van de conclusies van de partijen, over het
bedrag van de schadevergoeding die het volledig herstel ervan moet verzekeren (Cass., 1 juni 1976, Arr. Cass., 1976, 1086; Pas., 1976, I, 1046; R. W.,
1976-1977, 115; Cass., 17 januari 1977, Arr. Cass., 1977, 549; Pas., 1977,
I, 529; Cass., 14 juni 1977, Arr. Cass., 1977, 1053; Pas., 1977, I, 1045;
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Cass., 20 juni 1977, Arr. Cass., 1977, 1082; Pas., 1977, I, 1068; R. W.,
1978-1979, 171; J.T., 1978, 83; Rev. Not. B., 1978, 289; R.G.A.R., 1978,
nr. 9917; Cass., 7 september 1977, Arr. Cass., 1978, 28; Pas., 1978, I, 23;
Cass., 4 april1978,Arr. Cass., 1978, 882; Pas., 1978, I, 856; Cass., 19 april
1978, Arr. Cass., 1978, 952; Pas., 1978, I, 934; Cass., 16 januari 1979,
R. W., 1979-1980, 443; Cass., 24 januari 1980, Arr. Cass., 1979-1980, 597;
Pas., 1980, I, 586; Cass., 20 februari 1980, Arr. Cass., 1979-1980, 739;
Pas., 1980, I, 736; Cass., 23 juni 1981, R. W., 1982-1983, 87, met noot;
Cass., 8 september 1981, R. W., 1982-1983,22, metnoot). Ookineenaantal
beslissingen van de rechters ten gronde wordt dit beginsel uitdrukkelijk in
herinnering gebracht (zie b.v. Bergen, 6 januari 1978, R.G.A.R., 1979,
nr. 10.016; Luik, 17 mei 1978, R.G.A.R., 1979, nr. 10.107; Luik, 14 januari 1982, Jur. Liege, 1982, 153; Corr. Luik, 24 april1979, R.G.A.R., 1980,
nr. 10.117, hierna besproken in nr. 77; Rb. Hoei, 7 juni 1982, Jur. Liege,
1982, 351).
In verscheidene arresten heeft het Hof van Cassatie toepassing gemaakt van
dit beginsel, en dit met betrekking tot diverse problemen betreffende de
schade en de schadeloosstelling uit onrechtmatige daad. Enkele daarvan
worden hieronder nader toegelicht.
B. Toepassingen van het beginsel van de soevereine beoordelingsmacht van de feitenrechter
Vooreerst beoordeelt de feitenrechter op soevereine wijze of er al dan niet
schade is en waaruit deze bestaat. Zo beoordeelt hij op soevereine wijze het
werkelijk bestaan van de schade ten gevolge van een onrechtmatige daad,
en met name de werkelijkheid van het verlies van een kans en van het nadeel
dat eruit kan voortvloeien (Cass., 4 maart1975,Arr. Cass., 1975, 753; Pas.,
1975, I, 682; R.G.A.R., 1976, nr. 9651; Cass., 7 april 1978, Arr. Cass.,
1978, 910; Pas., 1978, I, 884; zie ook: Rb. Hoei, 3 november 1980, Jur.
Liege, 1981, 122). Aldus besliste het Hof van Cassatie dat de feitenrechter
op grond van de gegevens betreffende de bestaande feitelijke scheiding
tussen het overleden slachtoffer en haar wettige echtgenoot, in feite en op
onaantastbare wijze heeft kunnen beslissen dat er, naar redelijke verwachting, geen kans bestond dat de echtgenoot zijn echtgenote in de toekomst
ooit zou hebben kunnen dwingen bij te dragen in zijn onderhoud en dat er
geen aanwijzingen zijn om aan te nemen dat de echtgenoten zich in de
toekomst zouden hebben verzoend. Uit deze vaststellingen heeft de feitenrechter, eveneens in feite en op onaantastbare wijze, kunnen afleiden dat
de echtgenoot geen schade heeft geleden door inkomstenverlies ten gevolge
van het overlijden van zijn echtgenote bij een ongeval (Cass., 30 november
1976, Arr. Cass., 1977, 367; Pas., 1977, I, 363; R. W., 1977-1978, 474; zie
ook: Cass., 26 oktober 1976, De Verz., 1977, 633; J. T., 1977, 226; Rev.
Not. B., 1977, 368; betreffende de problematiek van de schade en de
schadeloosstelling bij feitelijke scheiding der echtgenoten, zie hoven, nr. 9,
en de aldaar geciteerde rechtspraak en rechtsleer).
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Een ander toepassingsgeval van het beginsel van de soevereine beoordelingsmacht van de feitenrechter is dat waarbij de benadeelde zelf of met behulp
van zijn personeel de schade herstelt. Een onuitgegeven vonnis van de
correctionele rechtbank van Antwerpen van 10 oktober 1979 had de eiser
in cassatie veroordeeld om aan de stad Antwerpen de lonen te betalen van
de werklieden die de door eiser beschadigde verlichtingspaal hadden hersteld, op grond van de overweging dat de uitbetaalde lonen een element zijn
van de kosten en dat, indien de stad de werken aan een derde zou hebben
toevertrouwd, eiser deze kosten had moeten betalen. Voor het Hof van
Cassatie liet eiser echter gelden dat deze beslissing de artikelen 1382 en 1383
B.W. schendt, omdat de uitbetaling van de lonen door de stad Antwerpen
aan haar werklieden of aangestelden tijdens de tijd nodig voor de herstefling
van de verlichtingspaal, niet het gevolg is van een schade veroorzaalt door
bet ongeval, maar wel van de arbeidsovereenkomst tussen de stad en haar
werklieden. Het Hof van Cassatie verwierp dit middel op grond van de
overweging dat bet bestreden vonnis "op in cassatie onaantastbare wijze in
feite'' vaststelt dat de schade niet bestaat in de lonen die de stad aan haar
personeel heeft uitbetaald, maar wel, enerzijds in de beschadiging van een
voorwerp dat eigendom is van de stad, en anderzijds in het feit dat de stad
gedurende de tijd die voor de herstelling nodig was de prestatie van haar
arbeiders had moeten derven (Cass., 22 april1980, R. W., 1980-1981, 1801;
vgl. hiermee: Cass., 1 juni 1976,Arr. Cass., 1976, 1086; Pas., 1976, I, 1046;
R. W., 1976-1977, 115; Cass., 26 september 1979, Arr. Cass., 1979-1980,
106; Pas., 1980, I, 119; Cass., 30 apri11980, Arr. Cass., 1979-1980, 1087,
Pas., 1980, I, 1078; R. W., 1981-1982, 26, met noot; Gent, 25 september
1981, R. W., 1982-1983, 512; Corr. Kortrijk, 25 juni 1976, De Verz., 1977,
443, met noot S.; betreffende deze problematiek, zie ook hoven, nr. 15, en
verder, nr. 85c).
Voorts beoordeelt de feitenrechter ook op onaantastbare wijze, binnen de
per ken van de conclusies van partijen, welke de omvang is van de door een
onrechtmatige daad toegebrachte schade, en onder meer of er als bijkomende vergoeding vergoedende interesten moeten worden toegekend en vanaf
wanneer die interesten beginnen te lopen (Cass., 7 oktober 1976, Arr. Cass.,
1977, 148; Pas., 1977, I, 150; R. W., 1976-1977, 1569; Cass., 19 april1978,
Arr. Cass., 1978, 952; Pas., 1978, I, 934; Cass., 24 januari 1980, Arr. Cass.,
1979-1980, 597; Pas., 1980, I, 586; Cass., 20 februari 1980, Arr. Cass.,
1979-1980, 739; Pas., 1980, I, 736; Cass., 23 juni 1981, R. W., 1982-1983,
87, met noot; Cass., 8 september 1981, R. W., 1982-1983,22, met noot; Mil.
Ger., 29 oktober 1974, R.G.A.R., 1977, nr. 9758; Brussel, 24 november
1976, De Verz., 1978, 211; Brussel, 7 november 1978, R.G.A.R., 1980,
nr. 10.142; Luik, 14 januari 1982, Jur. Liege, 1982, 153; Corr. Brussel, 6
december 1977, R.G.A.R., 1979, nr. 10.097; betreffende deze problematiek, zie ook hoven, nr. 19). De feitenrechter oordeelt ook soeverein over
de rentevoet van de vergoedende interesten, zonder dat hij hierbij gebonden
is door de wettelijke interestvoet (Luik, 14 januari 1982, Jur. Liege, 1982,
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153; Corr. Brussel, 6 december 1977, R.G.A.R., 1979, nr. 10.097; Pol.
Charleroi, 10 januari 1975, T. Vred., 1977, 83; zie ook: Cass., 8 januari
1973, Arr. Cass., 1973, 470; Pas., 1973, I, 450; R. W., 1972-1973, 1951; zie
ook boven, nr. 19). Bij toepassing van hetzelfde beginsel werd aangenomen
dat, nu de feitenrechter op onaantastbare wijze in feite de schade begroot,
hij eveneens de voor die begroting in aanmerking komende kapitalisatierentevoet bepaalt (Cass., 8 september 1981, R. W., 1982-1983, 22, met noot;
betreffende de kapitalisatierentevoeten die door de rechtspraak in aanmerking worden genomen, zie verder, nr. 31b).
Op grond van het beginsel dat de feitenrechter op onaantastbare wijze in
feite de schade begroot, werd voorts beslist dat de rechter die aan het
slachtoffer van een ongeval schadevergoeding toekent wegens het gedeeltelijk verlies van zijn economische waarde op de arbeidsmarkt, door een
onaantastbare beoordeling van de gegevens der zaak, het bedrag ervan kan
berekenen op basis van het brutoloon (Cass., 28 februari 1977, Arr. Cass.,
1977, 699; Pas., I, 680; betreffende deze problematiek, zie verder, nr. 46).
In dezelfde lijn ligt ook het arrest waarin werd beslist dat de rechter, bij
de beoordeling van tweeerlei schade, enerzijds de materiele schade ter zake
van de tijdelijke gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, en anderzijds de matedele schade ter zake van de blijvende arbeidsongeschiktheid, niet verplicht
is voor beide gevallen dezelfde criteria toe te passen en derhalve de eerstgenoemde schade ex aequo et bono kan begroten en de tweede bij wege van
kapitalisatie (Cass., 22 februari 1978, Arr. Cass., 1978, 736; Pas., 1978, I,
716; R. W., 1978-1979, 1273).
Ret beginsel van de soevereine beoordelingsmacht van de feitenrechter kent
ook toepassingen op het vlak van de begroting van de zaakschade. De
feitenrechter beslist inderdaad op onaantastbare wijze in feite welke vergoeding aan de benadeelde dient te worden toegekend om hem te herstellen in
dezelfde vermogenstoestand als v66r het misdrijf. Nate hebben vastgesteld
dat de eventuele minderwaarde, ontvangen bij de verkoop van het beschadigde voertuig, niet determinerend is voor het bepalen van de schade geleden
ten gevolge van het ongeval, mag de rechter, zonder de artikelen 1382 en
1383 B.W. te schenden, de schade bepalen op het bedrag van de herstellingskosten (Cass., 16 januari 1979, R. W., 1979-1980, 443, met noot). Op het
probleem te weten welke waarde in aanmerking dient te worden genomen
als maatstaf voor de schadevergoeding, wordt nog uitvoeriger ingegaan in
het laatste hoofdstuk over de zaakschade (zie verder, nr. 86B).
C. Ret toezicht van het Rof van Cassatie: algemene beginselen
Ofschoon de vraag of er al dan niet schade is en waaruit deze bestaat een
feitenkwestie is waarover de feitenrechter op soevereine wijze oordeelt, is
het schadebegrip niettemin een rechtsbegrip waarvan de interpretatie door
de rechterlijke beslissingen, door het Hof van Cassatie wordt getoetst
(Dumon, F., ,Over de Rechtsstaat", R. W., 1979-1980, 337 e.v., i.h.b.
353-354, nr. 19). Van zodra immers aan een begrip een bepaling wordt
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gegeven of moet worden gegeven, ontstaat een rechtsvraag, en het Hof van
Cassatie oefent toezicht uit op de wijze waarop de feitenrechter het al dan
niet bestaan van een schade heeft bepaald, in die zin dat het Hof nagaat
of de feitenrechter, bij gebrek aan enige wettelijk bepaling, dit begrip heeft
omschreven in de gebruikelijke betekenis van het woord (Ronse, J., Schade
en schadeloosstelling, A.P.R., 59, nr. 6). De feitenrechter stelt weliswaar
op onaantastbate wijze de feiten vast, onder meer welke beschadigingen of
vernielingen een goed heeft ondergaan, welke letsels iemand heeft opgelopen, maar het Hof van Cassatie gaat na of de rechter van daaruit op wettige
wijze heeft kunnen beslissen of er aldan niet schade is, waaruit deze bestaat
en welke de aard ervan is. Het betreft dus het toezicht op hetgeen naar recht
werd afgeleid uit de vastgestelde feiten of het toezicht op de juridische
kwaliteiten (Dumon, F., o.c., R. W., 1979-1980, 351-354, nrs. 18-19; betreffende deze problematiek raadplege men eveneens: Rigaux, F., La nature du
controle de Ia Cour de cassation, Brussel, Bruylant, 1966, o.m. 222-224,
nr. 142, en 262-265, nrs. 163-164).
Het voorgaande geldt eveneens voor de waardering van de omvang van de
schade en de begroting van de geldelijke schadeloosstelling. Hier zal het Hof
van Cassatie in het bijzonder nagaan of het bedrag van de schadevergoeding
dat door de feitenrechter werd toegekend wel beantwoordt aan de regel van
de volledige schadeloosstelling dan wel of geen vergoeding werd toegekend
voor onbestaande schade, en of geen tweemaal vergoeding werd toegekend
voor dezelfde schade.
Dit toezicht wordt jurfdisch-technisch vastgeknoopt
de arii:kelen1382
en 1383 B.W ., maar in feite gaat het Hof van Cassatie na of de feitenrechter
met betrekking tot de schade en de schadeloosstelling deze bepalingen heeft
toegepast, zoals die door de rechtspraak van het Hof werden gei:nterpreteerd
en aangevuld. De mogelijkheden om een rechterlijke uitspraak aan het
oordeel van het hoogste rechtscollege voor te leggen zijn hierdoor dan ook
verruimd (Ronse, J., Schade en schadeloosstelling, in A.P.R., 288-289,
nr. 351).
Het wettigheidstoezicht van het Hof van Cassatie wordt daarnaast in
belangrijke mate uitgeoefend door de controle op de motieven van de
beslissingen van de feitenrechters (art. 97 G.W.). Dit toezicht zal nog
worden verscherpt wanneer de partijen of een van hen conclusies hebben
genomen omtrent de schade en de schadeloosstelling, want dan rust op de
rechter een zwaardere motiveringsverplichting, daar hij ertoe gehouden is
deze conclusies te beantwoorden (zie hierover: Dumon, F., ,De motivering
van de vonnissen en arresten en de bewijskracht van de akten", R. W.,
1978-1979, 257-326, i.h.b. 260-275, nrs. 2-13; zie in het bijzonder m.b.t. de
schade en de schadeloosstelling: Ronse, J., Schade en schadeloosstelling,
in A.P.R., 117-118, nrs. 85-86, en 288-291, nrs. 351-355).
Tijdens de besproken periode heeft het Hof van Cassatie in verscheidene
arresten toepassing gemaakt van de algemene beginselen die hiervoor summier zijn weergegeven. De daarop betrekking hebbende arresten worden
hierna kort besproken.
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D. Het toezicht van het Hof van Cassatie: toepassingen

a) Het schadebegrip
Op de eerste plaats gaat het Hof van Cassatie na of de interpretatie die de
feitenrechter aan het schadebegrip heeft gegeven, wettelijk verantwoord is.
Aldus besliste het Hof dat de noodzaak voor het slachtoffer van een ongeval
om een beroep te doen op de hulp van een derde, op zichzelf een materiele
schade oplevert. De hulp die door de echtgenote van het slachtoffer wordt
verleend stoelt op een oorzaak die zonder enig verband is met de fout van
de dader van het ongeval, en kan bijgevolg niet in aanmerking worden
genomen bij de beoordeling van de vergoeding waartoe laatstgenoemde
gehouden is (Cass., 30 november 1977, Arr. Cass., 1978, 368; Pas., 1978,
I, 351; R. W., 1978-1979, 1159; zie in dezelfde zin: Cass., 8 maart 1976, Arr.
Cass., 1976, 776; Pas., 1976, I, 740; Bergen, 12 mei 1978, De Verz., 1978,
557, met noot B. Compagnion; Rev. Reg. Dr., 1979, 901; Corr. Doornik,
24 februari 1976, De Verz., 1978, 557, met noot B. Compagnion; Luik, 24
juni 1976, Jur. Liege, 1976-1977, 113; De Page, H., Traite, II, 1093,
nr. 1033bis, F.; Dalcq, R.O., Traite, II, 449, nr. 3408; Dalcq, R.O., en
Glansdorff, F., ,Examen de jurisprudence (1973 a1979). La responsabilite
delictuelle et quasi delictuelle", R.C.J.B., 1981, 87-172, i.h.b. 160-161,
nr. 155). In de zaak die aanleiding gaf tot het arrest van 19 oktober 1977
betoogde eiser in zijn conclusie dat de hulp die het slachtoffer hem verschafte bij zijn handelsbezigheden en door de vervulling van haar taken als
huisvrouw, belast met het onderhoud en de opvoeding van twee jonge
kinderen, een natuurlijk voordeel was dat de echtgenote deed ten goede
komen aan het gezin en dat redelijkerwijze op 30.000 BF per maand kon
worden geschat. Voorts liet hij gelden dat het verlies van dit bedrag,
gekapitaliseerd op basis van de overlevingsduur van het slachtoffer en na
aftrek van 30 o/o voor het persoonlijk onderhoud van het slachtoffer, zijn
materiele schade uitmaakte. Naar het oordeel van het Hof van Cassatie is
niet wettelijk verantwoord de uitspraak van de feitenrechters die zich ertoe
hadden beperkt te beslissen dat eiser tot cassatie niet het bewijs Ievert dat
het verongelukken van zijn echtgenote hem een materiele schade berokkent
die hoger ligt dan de kosten voor het onderhoud van het slachtoffer, terwijl
het bedrag van die materiele schade niet werd bepaald (Cass., 19 oktober
1977, Arr. Cass., 1978, 230; Pas., 1978, I, 218; R. W., 1977-1978, 2452).
De vraag of de feitenrechter op wettige wijze heeft kunnen beslissen of er
al dan niet schade is, werd tijdens de besproken periode enkele malen aan
het oordeel van het Hof van Cassatie voorgelegd in voorzieningen waarbij
de problematiek van de samenloop van de gemeenrechtelijker schade/oosstelling met sociale zekerheidsuitkeringen aan de orde kwam. In een arrest
dat thans, ten gevolge van een wetswijziging aan belang heeft ingeboet,
besliste het Hof aldus dat de betaling door de werkgever van R.S.Z.-bijdragen ingeval van arbeidsongeschiktheid van een van zijn werknemers, voor
de werkgever geen schade uitmaakt die de voor het ongeval aansprakelijke
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dient te vergoeden. Het bestaan van een arbeidsovereenkomst tussen werknemer en werkgever, verplicht deze laatste immers tot het betalen van deze
bijdragen, en deze verplichting vindt haar grondslag in wettelijke en reglementaire bepalingen (Cass., 12 oktober 1977, Arr. Cass., 1978, 123; Pas.,
1978, I, 190; R. W., 1978-1979, 205, met noot; J. T., 1978, 100; zie in
dezelfde zin: Cass., 5 december 1978, Arr. Cass., 1978-1979, 400; Pas.,
1979, I, 402, R.G.A.R., 1980, nr. 10.131, met noot J. Libouton; Cass., 20
maart 1981, R.G.A.R., 1982, nr. 10.506, waarbij wordt vernietigd: Brussel,
30 mei 1979, R. W., 1980-1981, 2402, en waarin wordt gesteld dat de
bepalingen van de artikelen 54, § 4, en 75 van de wet van 3 juli 1978
betreffende de arbeidsovereenkomsten niet van toepassing zijn op de ongevallen die zich v66r 1 september 1978 hebben voorgedaan, datum van
inwerkingtreding van deze wet, niettegenstaande in artikel 133 wordt bepaald dat de bepalingen van deze wet van toepassing zijn op de lopende
overeenkomsten. Zoals bekend heeft deze rechtspraak zijn actualiteitswaarde verloren sinds de inwerkingtreding van de wet van 3 juli 1978 betreffende
de arbeidsovereenkomsten, waarin uitdrukkelijk wordt bepaald dat het
recht van de werkgever op terugbetaling niet alleen betrekking heeft op het
loon dat aan het slachtoffer werd betaald maar ook op ,de sociale bijdragen
waartoe de werkgever dqor de wet of door een individuele of collectieve
arbeidsovereenkomst is gehouden" (art. 52, § 4, en 54, § 4, voor werklieden,
en 75 voor bedienden). Op deze problematiek wordt hierna nog uitvoerig
ingegaan (zie nr. 75). Ten aanzien van de samenloop van de
gemeenrechtelijke schadeloosstelling met het vakantiegeld besliste het Hof
van Cassatie dat de werknemer die zijn arbeid onderbreekt wegens een
ongeval dat geen arbeidsongeval is, geen recht op schadevergoeding heeft
wegens verlies van vakantiegeld gedurende de eerste twaalf maanden van
de arbeidsonderbreking, in de mate waarin hij zijn aanspraak op vakantiegeld behoudt ingevolge de gelijkstelling van die dagen van inactiviteit met
arbeidsdagen (Cass., 5 december 1978, Arr. Cass., 1978-1979, 401; Pas.,
1979, I, 400; zie de artikelen 9 tot 11 van de gecoordineerde wetten op de
jaarlijke vakantie (K~B. van 28 juni 1971) en de artikelen 16, 2°, 18, 2°, 41,
2° en 43, 2° van het K.B. van 30 maart 1967; voor een kritische bespreking
van dit arrest, zie: Schryvers, J., ,De lichamelijke schade in cijfers", R. W.,
1978-1980, 2803 e.v., i.h.b. 2815-2828, waarin de auteur ook toelichting
verstrekt bij de gewijzigde reglementering terzake (K.B. 8 januari 1980,
B.S., 1 februari 1980) en tevens nagaat welke de invloed daarvan is op de
gemeenrechtelijke schadeloosstelling; zie in dezelfde zin als het besproken
cassatiearrest: Mil. Ger., 21 juni 1979, R.G.A.R., 1982, nr. 10.514; anders,
doch ten onrechte: Corr. Brussel, 23 januari 1980, R.G.A.R., 1981, nr.
10.258, met noot J. Schryvers).

b) De ontvankelijkheids- en de gegrondheidsvereisten van de aanspraak op
schadeloosstelling
Op de tweede plaats strekt het wettigheidstoezicht van het Hof van Cassatie
zich uit tot de ontvankelijkheids- en de gegrondheidsvereisten waaraan de
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schade moet voldoen om aanleiding te kunnen geven tot een aanspraak op
schadeloosstelling. Dit is zeer duidelijk ten aanzien van het vereiste dat voor
de ontvankelijkheid van de vordering tot schadeloosstelling uit onrechtmatige daad, de schade niet mag bestaan in het verlies van een onrechtmatig
voordeel. Deze constante rechtspraak werd tijdens de besproken periode
door het Hof van Cassatie nog toegepast op het geval van een overspelig
concubinaat. Het feit dat een gehuwde vrouw, eiseres in de vordering tot
schadeloosstelling, sinds een tiental jaren met het bij een ongeval overleden
slachtoffer in concubinaat samenleefde, zonder echtscheiding te hebben
verkregen of gevorderd, sluit volgens het Hof noodzakelijk in dat haar
betrekkingen met het slachtoffer in strijd waren met haar verplichtingen uit
een bestaand huwelijk en derhalve met wetsbepalingen van openbare orde.
De feitenrechter heeft derhalve niet wettig kunnen beslissen dat het verlies
van die betrekkingen een niet onrechtmatig voordeel uitmaakte en overeenkomstig de artikelen 1382 en 1383 B.W. moest worden vergoed (Cass., 19
december 1978, Arr. Cass., 1978-1979, 466; Pas., 1979, I, 472; R. W.,
1978-1979, 1709; De Verz., 1979, 237; Rev. Trim. Dr. Fam., 1979, 373;
R.G.A.R., 1981, nr. 10.421; Rev. Not. B., 1980, 47; zie over dit arrest: De
Wilde, L., ,Concubinaat en rechtmatig belang", R. W., 1978-1979, 16811696; Verheyden-Jeanmart, N., ,Le droit a reparation de la concubine en
cas de deces accidentel de son compagnon. A propos de !'arret de la Cour
de Cassation du 19 decembre 1978", R.G.A.R., 1981, nr. 10.412; zie ook:
Cass., 30 november 1981, R. W., 1982-1983, 1688; R.G.A.R., 1982,
nr. 10.548; voor een nadere bespreking van deze rechtspraak, zie hoven,
nrs. 2 en 6).
Ben van de gegrondheidsvereisten waaraan de schade moet beantwoorden
om aanleiding te kunnen geven tot een aanspraak op schadeloosstelling, is
dat de schade persoonlijk moet geleden zijn, hetgeen betekent dat aileen
degene die de schade heeft geleden, hiervoor vergoeding kan vorderen
(Dalcq, R.O., Traite, II, 295, nr. 2943; Mazeaud, H., en L., en Tunc, A.,
Traite, I, 359, nr. 272). In twee arresten heeft het Hof van Cassatie dit
vereiste in herinnering gebracht en de beslissingen van de feitenrechters op
dit punt op hun wettigheid getoetst.
Overeenkomstig zijn vroegere rechtspraak terzake besliste het Hof in het
eerste arrest dat de artikelen 203 en 337, tweede lid, B. W., krachtens
dewelke de verplichting tot onderhoud en opvoeding van de minderjarige
kinderen op de ouders, en in geval van overlijden van een van hen, op de
overlevende ouder rust, niet uitsluiten dat de kinderen ten gevolge van het
overlijden van hun moeder, persoonlijk materiele schade kunnen lijden
door het derven van het deel van de door haar verworven inkomsten en van
de door haar verrichte huishoudelijke arbeid, die aan hun onderhoud en
opvoeding werden besteed. Niet wettelijk verantwoord is derhalve het
bestreden arrest dat beslist dat de kinderen ten gevolge van het overlijden
van hun moeder geen materiele schade hebben geleden, op grond van de
overweging aileen dat zodanige verplichting tot levensonderhoud ten deze
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nog op de overlevende vader rust (Cass., I november 1978, Arr. Cass.,
1978-1979, 275; Pas., 1979, I, 288; R. W., 1978-1979, 2875; zie in dezelfde
zin: Cass., 26 januari 1973, Arr. Cass., 1973, 539; Pas., 1973, I, 515; Cass.,
6 september 1977, Arr. Cass., 1978, 17; Pas., 1978, I, 17; R.G.A.R., 1980,
nr. 10.207; Bergen, 18 apri11980, De Verz., 1981, met noot R.B.; zie ook:
Cass., 10 mei 1972, Arr. Cass., 1972, 842; Pas., 1972, I, 834; betreffende
deze problematiek raadplege men: Fagnart, J.-L., noot onder Parijs, 23
november 1973, R.G.A.R., 1975, nr. 9532; zie ook vorig overzicht, T.P.R.,
1977, 442-443, nr. 3).
In de zaak die aanleiding gaf tot het tweede arrest had een werkgever aan
zijn bediende, die het slachtoffer van een verkeersongeval was geworden,
tijdens diens arbeidsongeschiktheid een loon uitbetaald waartoe hij wettelijk niet verplicht was. Die bediende nu vorderde van de aansprakelijke voor
het ongeval vergoeding voor de materiele schade wegens aantasting van zijn
lichamelijke integriteit, maar liet zijn eis tot schadevergoeding slechts in
subsidiaire orde gelden, met name in het gev~l niet zou worden ingegaan
op de vordering van zijn werkgever met betrekking tot de bedragen die deze
hem bij wijze van loon had uitgekeerd. Naar het oordeel van het Hof van
Cassatie is wettelijk verantwoord de beslissing van de feitenrechter die de
vordering van deze bediende afwees op grand van de overweging dat de
betrokkene vergoeding vorderde van de door anderen geleden schade en niet
bewees dat hij een zekere, dadelijke en reeds ontstane schade heeft geleden
(Cass., 30 november 1978, Arr. Cass., 1978-1979, 372; Pas., 1979, I, 376).

c) Het beginsel van de integrate schadeloosstelling
Vervolgens wordt door het Hof van Cassatie nagegaan of de feitenrechter,
bij het toekennen van een geldelijke schadevergoeding, het beginsel van de
integrale schadeloosstelling wel heeft geerbiedigd. Om die reden werden
tijdens de besproken periode verscheidene beslissingen door het Hof vernietigd, hetzij omdat een vergoeding werd toegekend voor een onbestaande
schade, hetzij omdat een vergoeding werd toegekend die grater of kleiner
is dan de door het slachtoffer geleden schade.
Omdat het bedrag van de toegekende vergoeding aan eiseres, het slachtoffer, geen volledige schadeloosstelling bezorgt, werd een onuitgegeven arrest
van het Hof van Beroep te Bergen van 30 juni 1981 door het Hof van
Cassatie vernietigd (Cass., 30 november 1981, R. W., 1982-1983, 1600). Het
bestreden arrest had de blijvende arbeidsongeschiktheid van eiseres op 50 OJo
vastgesteld en de waarde van haar huishoudelijke arbeid op 250 frank per
dag geraamd, wat overeenkwam met een jaarlijks bedrag van 91.250 frank.
Bij de berekening van de materiele schade van eiseres ten gevolge van de
vermindering van haar geschiktheid voor huishoudelijk werk, gaat het
arrest evenwel uit van een jaarlijks bedrag van 45.625 frank of de helft van
91.250 frank, maar dit bedrag wordt dan opnieuw door twee gedeeld. Door
aldus te beslissen heeft het bestreden arrest volgens het Hof van Cassatie
niet de volledige schade van eiseres vergoed en bijgevolg de artikelen 1382
en 1383 B.W. geschonden.
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Omgekeerd dient de rechter te vermijden dat hij dezelfde schade tweemaal
vergoedt (Cass., 14 februari 1979, Arr. Cass., 1978-1979, 697; Pas., 1979,
I, 699). De Correctionele Rechtbank te Bergen meende, zonderling genoeg,
dat zulks het geval zou zijn als schadevergoeding zou worden toegekend
voor de geneeskundige kosten na de consolidatie. Deze kosten zouden,
steeds volgens deze uitspraak, erop gericht zijn de ongemakken die het
gevolg zijn van de arbeidsongeschiktheid te verzachten, terwijl die ongeschiktheid reeds aanleiding gaf tot vergoeding (Corr. Bergen, 14 september
1979, De Verz., 1979, 517; zie terecht in andere zin: Pol. Hasselt, 16 januari
1978, R.G.A.R., 1978, nr. 9916; Limb. Rechtsl., 1978, 50).
Integrale schadeloosstelling impliceert ook dat de rechter geen hogere
vergoeding mag toekennen dan het bedrag van de schade. Zo mag hij geen
veroordeling tot een volledige schadevergoeding meer uitspreken als het
slachtoffer reeds gedeeltelijk schadeherstel had bekomen door de provisies
die hem waren gestort (Cass., 17 mei 1978, Arr. Cass., 1978, 1102; Pas.,
1978, I, 1063).
Wegens miskenning van de regel van een juist en volledig schadeherstel
vernietigde het Hof van Cassatie de beslissingen waarin werd geoordeeld
dat, om de omvang van de werkelijke schade te ramen en om het bedrag
van de vergoeding te bepalen die het volledig herstel ervan moet verzekeren,
in beginsel geen rekening mag worden gehouden met de eventuele promotiekansen van het slachtoffer, noch met de vermindering van de koopkracht
van de munt (Cass., 20 juni 1977, Arr. Cass., 1977, 1082; Pas., 1977, I,
1068; R. W., 1978-1979, 171; J.T., 1978, 83; R.G.A.R., 1978, nr. 9919;
Rev. Not. B., 1978, 289; Cass., 9 mei 1979, Arr. Cass., 1978-1979, 1072;
Pas., 1979, I, 1060; R. W., 1979-1980, 2508; De Verz., 1979, 481; R.G.A.R.,
1981, nr. 10.299). Dat de rechter, bij het ramen van de omvang van de
schade en het bepalen van het bedrag van de vergoeding, met deze factoren
rekening dient te houden, is een gevolg van de regel dat hij, om de door
de onrechtmatige daad veroorzaakte schade te schatten, zich op de dag van
zijn beslissing moet plaatsen. Dit beginsel werd hiervoor reeds uitvoerig
besproken (zie boven, nr. 20).
Onwettig is eveneens de beslissing die aan de benadeelde een vergoeding
wegens onbestaande schade toekent. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer
de rechter aan een weduwe schadevergoeding toekent wegens het verlies van
kinderbijslag, terwijl deze uitkering door een kinderbijslag voor wezen werd
vervangen (Cass., 19 januari 1976, Arr. Cass., 1976, 585; Pas., 1976, I, 562;
R. W., 1975-1976, 2517).
Om dezelfde reden vernietigde het Hof van Cassatie beslissingen die de
aftrek wegens eigen onderhoudskosten van het overleden slachtoffer niet
op correcte wijze hadden toegepast. Het is bekend dat, volgens de rechtspraak van het Hof van Cassatie, wanneer beide echtgenoten over een
beroepsinkomen beschikken, de eigen onderhoudskosten dienen te worden
berekend op het globale gezinsinkomen (Cass., 18 februari 1975, Arr.
Cass., 1975, 682; Pas., 1975, I, 620; R. W., 1974-1975, 2591; Cass., 19
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januari 1976, Arr. Cass., 1976, 585; Pas., 1976, I, 562; R. W., 1975-1976,
2517; Cass., 19 december 1979, Arr. Cass., 1979-1980, 486; Pas., 1980, I,
485; R. W., 1980-1981, 313; Cass., 4 maart 1980, Arr. Cass., 1979-1980,
826; Pas., 1980, I, 817; zie hierover verder, nr. 33.1b). Dit beginsel wordt
op foutieve wijze toegepast door het arrest dat de kosten voor eigen
onderhoud van het slachtoffer vaststelt op de helft van de inkomsten van
het gezin en daarna dit bedrag aftrekt, niet van de inkomsten van het
slachtoffer, maar van het globale gezinsinkomen. Ret Hof van Cassatie
verbrak dit arrest, daar aldus aan de weduwe een vergoeding wordt toegekend voor een schade die zij niet werkelijk heeft geleden (Cass., 31 oktober
1978, Arr. Cass., 1978-1979, 253; Pas., 1979, I, 270; zie ook: Cass., 4 maart
1980, Arr. Cass., 1979-1980, 826; Pas., 1980, I, 817; Cass., 20 mei 1981,
J. T., 1982, 636; Jur. Liege, 1982, 37, waarbij enigszins verschillende, maar
eveneens foutieve berekeningen van de aftrek voor eigen onderhoudskosten
worden gesanctioneerd; zie ook: Dalcq, R.O., en Glansdorff, F., ,Examen
de jurisprudence (1973 a 1979). La responsabilite delictuelle et quasi delictuelle", R.C.J.B., 1981, 142-143, nr. 134).
De mogelijkheden van de rechter om de schade integraal te vergoeden
kunnen evenwel worden beperkt door bewijsregels. Aldus bepaalt artikel
239, eerste lid, W.I.B. dat wie schadevergoeding vordert van de Staat,
provincies, gemeenten en andere Belgische openbare inrichtingen of instellingen, gebonden is aan zijn belastingaangifte, als het bedrag van de
schadevergoeding afhangt van zijn winsten of inkomsten. De schadelijder
is niet ontvankelijk om aan te tonen dat zijn werkelijke inkomsten, en dus
ook zijn werkelijke schade, groter zijn dan die welke uit zijn aangifte
blijken. Deze wetsbepaling maakt overigens geen onderscheid naargelang
van de erin vermelde inrichtingen schadevergoedingen worden gevorderd op
grond van artikell382, dan wei op grond van artikel1384, derde lid B.W.
(Cass., 27 september 1979, Arr. Cass., 1979-1980, 114; Pas., 1980, I, 127;
R. W., 1980-1981, 101; R.G.A.R., 1981, nr. 10.335).

d) Verbod om ,,ultra petita, te oordelen
Bij de beoordeling van een vordering tot schadeloosstelling uit onrechtmatige daad is de rechter gebonden door de vordering van partijen, zoals die
blijkt uit de stukken van de rechtspleging (dagvaarding, akte van burgerlijke
partijstelling, conclusies ... ). Krachtens artikell138, 2°, Ger.W. is het hem
inderdaad verboden om ultra petita te beslissen: hij mag geen hogere
vergoeding toekennen dan hetgeen door de partijen werd gevorderd (Cass.,
30 maart 1978, Arr. Cass., 1978, 857; Pas., 1978, I, 825; Cass., 25 maart
1980, Arr. Cass., 1979-1980, 922; Pas., 1980, I, 910; Cass., 17 april1980,
Arr. Cass., 1979-1980, 1035; Pas., 1980, I, 1027; Luik, 24 oktober 1979,
R.G.A.R., 1981, nr. 10.424; dit beginsel geldt ook inzake contractuele
aansprakelijkheid: Cass., 28 september 1979, Arr. Cass., 1979-1980, 124;
Pas., 1980, I, 137: schadevergoeding verschuldigd wegens miskenning van
het recht van voorkoop van de pachter).
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Dit principe wordt ook verwoord in de hiervoor geciteerde rechtspraak van
het Hof van Cassatie, waarin wordt gesteld dat de feitenrechter op onaantastbare wijze in feite oordeelt over het bestaan en de omvang van de schade
die uit een onrechtmatige daad voortvloeit, alsmede over het bedrag van de
schadevergoeding die het volledig herstel ervan moet verzekeren, maar dat
dit dient te gebeuren ,binnen de grenzen van de conclusies van de partijen"
(zie de hiervoor onder A van dit nummer geciteerde rechtspraak). Tijdens
de onderzochte periode werd aan het Hof van Cassatie verscheidene malen
de vraag ter beoordeling voorgelegd of de feitenrechter zich al dan niet had
gehouden aan het verbod om ultra petita te oordelen.

Er mag geen hogere schadevergoeding worden toegekend, rekening houdende met de stijging van de prijzen in de bouwsector tussen het opstellen van
het deskundigenverslag en de uitspraak, indien de eiser zijn eis heeft beperkt
tot het bedrag vastgesteld in dat verslag (Cass., 23 november 1976, Arr.
Cass., 1977, 326; Pas., 1977, I, 323). Wanneer de burgerlijkepartij ingraad
van beroep ter terechtzitting verklaart dat haar stelling zonder voorwerp is
geworden, en de rechters in beroep de beslissing van de eerste rechter, die
de dader tot de betaling van schadevergoeding had veroordeeld, bevestigen,
doen zij uitspraak over niet gevorderde zaken (Cass., 25 oktober 1976, Arr.
Cass., 1977, 234; Pas., 1977, I, 233). De feitenrechter kan ook niet wettelijk
vergoedende en gerechtelijke interesten toekennen als die noch in de dagvaarding, noch in de conclusies werden gevraagd (Cass., 21 juni 1978, Arr.
Cass., 1978, 1231;Pas., 1978, I, 1197; Cass., 5 september 1980,Arr. Cass.,
1980-1981, 14; Pas., 1981, I, 18). Het is de rechter evenmin toegelaten om,
in verband met de omvang van de regresvordering van de verzekeraar, een
betwisting op te werpen die niet van openbare orde is en die door de
conclusies van de partijen wordt uitgesloten (Cass., 8 december 1977, Arr.
Cass., 1978, 424; Pas., 1978, I, 405; R.G.A.R., 1980, nr. 10.118).
De vraag of de feitenrechter al dan niet uitspraak heeft gedaan over niet
gevorderde zaken, wordt door het Hof van Cassatie blijkbaar per schadepost beoordeeld. Aldus besliste het Hof dat wanneer de burgerlijke partij
afzonderlijk vergoedingen heeft gevraagd voor elk bestanddeel van haar
schade, de feitenrechter de beklaagde niet wettelijk kan veroordelen om aan
deze partij, ter vergoeding van een bestanddeel van de Schade, een bedrag
te betalen dat de gevraagde som te hoven gaat, ook al was het totaal van
de voor de diverse schadeposten toegekende vergoedingen kleiner dan het
totaal van de gevraagde sommen (Cass., 23 mei 1977,Arr. Cass., 1977, 965;
Pas., 1977, I, 963). In een ander arrest echter werd geoordeeld dat wanneer
de door een onrechtmatige daad benadeelde partij een bepaald bedrag als
schadevergoeding vordert, vermeerderd met de vergoedende en de gerechtelijke interesten, de rechter een boger bedrag dan het primair gevraagde
zonder interest mag toekennen, indien het toegekende bedrag, waarop
slechts gerechtelijke interesten vanaf de dag van de uitspraak worden
toegestaan, niet meer bedraagt dan de som van het gevraagde bedrag en de
interesten, berekend tot op de dag van de uitspraak (Cass., 4 mei 1977, Arr.
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Cass., 1977, 908; Pas., 1977, I, 900; R. W., 1977-1978, 570; De Verz., 1977,
659). Tussen deze beide arresten bestaat evenwel slechts een schijnbare
tegenstrijdigheid, daar het Hof in het tweede arrest toepassing maa~t van
de traditionele leer dat, nu de rechter de door een onrechtmatige daad
veroorzaakte schade moet beoordelen op de dag van zijn beslissing, de
vergoedende interesten integrerend deel uitmaken van de schadeloosstelling
(zie hoven, nrs. 19 en 20). De Iezing van dit tweede arrest wordt wei
bemoeilijkt door het feit dat het Hof van Cassatie een aantal mathematische
berekeningen dient uit te voeren om na te gaan of de feitenrechter ai dan
niet ultra petita heeft geoordeeld.
De rechter doet geen uitspraak over niet gevorderde zaken wanneer hij op
een vordering die op de artikelen 1382 en 1383 B.W. is gebaseerd, in
algemene bewoordingen beslist dat de aansprakelijkheid moet worden
verdeeld tussen de beklaagde en het slachtoffer, en aan het slachtoffer of
aan diens verzekeraar akte verleent van het voor de toekomst gemaakte
voorbehoud. De gevolgen van de beslissing tot verdeling van aansprakelijkheid strekken zich immers noodzakelijk uit tot de toekomstige uitgaven van
het slachtoffer of van diens verzekeraar (Cass., 16 mei 1977, Arr. Cass.,
1977, 945; Pas., 1977, I, 944).
Wanneer een vordering strekt tot betaling van een schadevergoeding wegens
de gedeeltelijke blijvende arbeidsongeschiktheid van het slachtoffer en de
partijen weliswaar niet betwisten dat de interest had moeten beginnen te
lopen op de dag van- de consolidatie, indien- de schadevergoeding werd
geraamd met inachtneming van die datum, maar niet uitsluiten dat een
geschil kon ontstaan omtrent de vaststelling van de schadevergoeding met
een andere datum als aanvangspunt, spreekt de rechter zich niet uit over
niet gevorderde zaken, maar verwerpt hij een deel van de vordering als hij
beslist dat de interest begint te lopen op de dag van de beslissing, omdat
het kapitaal op die dag is vastgesteld (Cass., 24 januari 1980, Arr. Cass.,
1979-1980, 597; Pas., 1980, I, 586). De rechter doet evenmin uitspraak over
niet gevorderde zaken door overwegingen te geven tot staving van zijn
beslissing, die binnen de grenzen van de vordering valt (Cass., 22 februari
1978, Arr. Cass., 1978, 736; Pas., 1978, I, 716; R. W., 1978-1979, 1273).

e) Toezicht op de motiveringsverplichting
Zoals hiervoor vermeld, wordt het wettigheidstoezicht van het Hof van
Cassatie in belangrijke mate uitgeoefend door de controle van het Hof op
de motieven van de beslissingen van de feitenrechters, vooral wanneer de
partijen of een van hen conclusies hebben genomen nopens het bestaan en
de omvang van de schade en/of nopens het bedrag van de schadeloosstelling. Ook wanneer er dienaangaande geen conclusies zijn genomen gaat het
Hof van Cassatie na of de beslissing door de motieven ervan kan worden
gedragen. Zoals bekend is een vonnis dat op tegenstrijdige of dubbelzinnige
motieven is gesteund, gelijk te stellen met een helemaal niet gemotiveerd
vonnis (zie daarover o.m.: Duman, F., ,De motivering van de vonnissen
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en arresten en de bewijskracht van de akten", R. W., 1978-1979, 257-326,
i.h.b. 260-275, nrs. 2-13).
Tegenstrijdig is bijvoorbeeld het vonnis waarin de rechter, om de schade
ten gevolge van de blijvende arbeidsongeschiktheid van het slachtoffer te
ramen, enerzijds overweegt dat hij de datum van de uitspraak in acht neemt
en als basis voor de berekening van de schade de wedde van het slachtoffer
op deze dag in aanmerking neemt, en anderzijds toepassing maakt van de
kapitalisatiecoefficient overeenstemmend met de leeftijd van het slachtoffer
bij de consolidatie (Cass., 22 april1976, Arr. Cass., 1976, 952; Pas., 1976,
I, 917; R.G.A.R., 1977, nr. 9789). Het is eveneens tegenstrijdig de dag van
de gerechtelijke beslissing in aanmerking te nemen om het kapitaal vast te
stellen dat de schade moet vergoeden ten gevolge van de derving van het
gedeelte van de bedrijfsinkomsten van het slachtoffer waaruit zijn rechtverkrijgenden een persoonlijk voordeel haalden en daartoe als ramingsgrondslag van dat kapitaal enerzijds het jaarloon in aanmerking te nemen dat het
slachtoffer zou hebben verdiend op de dag van de uitspraak, en anderzijds
als ramingsgrondslag de kapitalisatiecoefficient te nemen zoals vastgesteld
in de kapitalisatietabellen betreffende de tijdelijke levensannui"teiten die per
maand kunnen worden uitgekeerd aan een persoon die de leeftijd van het
slachtoffer heeft op de datum van diens overlijden (Cass., 21 maart 1979,
Arr. Cass., 1978-1979, 847; Pas., 1979, 851; De Verz., 1979, 255; R. W.,
1980-1981, 377, met noot). Op te merken valt dat soortgelijke beslissingen,
waartegen in cassatie meestal de schending van de artikelen 1382 en 1383
B.W., eventueel samen met artikel 97 G.W., werd aangevoerd, tijdens de
besproken periode systematisch door het Hof van Cassatie vernietigd zijn
geworden. Deze rechtspraak werd hiervoor reeds uitvoerig besproken (zie
hoven, nr. 20b).
Eveneens tegenstrijdig en derhalve niet regelmatig gemotiveerd is het vonnis
dat enerzijds vaststelt dat de blijvende arbeidsongeschiktheid van het slachtoffer voortaan zijn toestand op de ·arbeidsmarkt in het algemeen in het
gedrang kan brengen, maar anderzijds beslist dat aileen de schade wegens
aantasting van de lichamelijke integriteit dient te worden vergoed (Cass.,
20 juni 1977, Arr. Cass., 1977, 1082; Pas., 1977, I, 1068; R. W., 1978-1979,
171; J.T., 1978, 83; R.G.A.R., 1978, nr. 9919; Rev. Not. B., 1978, 289).
Wegens tegenstrijdigheid in de motieven werd ook een arrest van het Hof
van Beroep te Luik van 6 januari 1981 (Jur. Liege, 1982, 39) vernietigd,
waarin voor de vaststelling van de aan de weduwe toekomende schadevergoeding wegens het inkomstenverlies voortvloeiende uit het overlijden van
haar echtgenoot, enerzijds het jaarlijks brutoloon van het slachtoffer als
basisinkomen in aanmerking werd genomen, maar waarin anderzijds van
dit bruto-inkomen een percentage voor eigen onderhoudskosten van het
slachtoffer werd afgetrokken, berekend op de netto-inkomsten van beide
echtgenoten (Cass., 20 mei 1981, J.T., 1982, 636; Jur. Liege, 1982, 37;
betreffende deze problematiek, zie ook de hiervoor onder D,c) besproken
rechtspraak van het Hof van Cassatie).
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Het is niet tegenstrijdig in verband met de materiele schade wegens de
tijdelijke gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid vast te stellen dat de door het
slachtoffer ondergane lichamelijk handicap een verstoring van zijn beroepsleven tot gevolg heeft, en in verband met de materiele schade wegens
blijvende arbeidsongeschiktheid, dat bij die verstoring nog bijkomt dat de
kansen van het slachtoffer op tewerkstelling daardoor in het gedrang komen
mocht het bedrijf waaraan hij thans verbonden is, ontmanteld worden, en
vervolgens te beslissen dat eerstgenoemde schade ex aequo et bono en de
tweede bij wege van kapitalisatie dient te worden geraamd. Het gaat hier
immers om twee verschillende schaden en de rechter was dus niet verplicht
voor beide dezelfde maatstaven te hanteren (Cass., 22 februari 1978, Arr.
Cass., 1978, 736; Pas., 1978, I, 716; R. W., 1978-1979, 1273).
Ben vaststaande rechtspraak van het Hof van Cassatie leert voorts dat niet
(regelmatig) gemotiveerd is de beslissing waarbij een vordering van de
benadeelde (voor de burgerlijke rechter) of van de burgerlijke partij (voor
de strafrechter) wordt afgewezen, zonder te antwoorden op de conclusie
waarop deze vordering is gegrond (Cass., 22 december 1975, Arr. Cass.,
1976, 498; Pas., 1976, I, 490; Cass., 12 april 1976, Arr. Cass., 1976, 928;
Pas., 1976, I, 893; R.G.A.R., 1977, nr. 9748). Door hetzelfde motiveringsgebrek zijn de beslissingen aangetast waarbij de vordering tot schadevergoeding wordt toegewezen, zonder dat wordt geantwoord op het regelmatig bij
conclusie voorgedragen verweer van de aansprakelijke (in burgerlijke zaken) of van de beklaagde met betrekking tot de· tegen hem ingestelde
burgerlijke rechtsvordering (in strafzaken) (Cass., 22 april1976, Arr. Cass.,
1976, 952; Pas., 1976, I, 917; Cass., 26 oktober 1976, J. T., 1977, 239; Pas.,
1977, I, 239; Cass., 23 mei 1977, Arr. Cass., 1977, 965; Pas., 1977, I, 963;
Cass., 7 september 1977, Arr. Cass., 1978, 28; Pas., 1978, I, 23; Cass., 21
oktober 1980, Arr. Cass., 1980-1981, 185; Pas., 1981, I, 217). Om te
voldoen aan het voorschrift van artikel 97 G. W. volstaat het ook niet dat
de rechter zich in zijn beslissing ertoe beperkt een bij conclusie gevoerd
verweer met betrekking tot de berekening van de schadeloosstelling, eenvoudig te weerleggen, zonder te antwoorden op de redenen waarop de
conclusienemer zijn verweer heeft gegrond (Cass., 22 februari 1978, Arr.
Cass., 1978, 736; Pas., 1978, I, 716; R. W., 1978-1979, 1273).
Ben bijzonder aspect van het motiveringsvereiste in beslissingen waarin over
de vergoeding van de uit een onrechtmatige daad voortvloeiende schade
uitspraak wordt gedaan, is de verplichting voor de rechter om de vergoeding
voor de materiele en de morele schade ajzonderlijk te begroten, indien dit
althans door de partijen of een van hen bij conclusies wordt gevraagd.
Volgens het Hofvan Cassatie vormen de materiele en de morele schade voor
het slachtoffer van een onrechtmatige daad immers afzonderlijke schaden,
zodat de rechter die de redenen niet opgeeft waarom hij afwijzend beschikt
op de conclusies waarin de to<;:kenning van een afzonderlijke vergoeding
voor de morele schade wordt gevraagd, zijn beslissing niet regelmatig
motiveert (Cass., 12 april1976, Arr. Cass., 1976, 928; Pas., 1976, I, 893;
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R.G.A.R., 1977, nr. 9748; Cass., 29 november 1977, R. W., 1977-1978,
2059; Cass., 11 september 1979, Arr. Cass., 1979-1980, 34; Pas., 1980, I,
32; Cass., 27 november 1980, Arr. Cass., 1980-1981, 342; Pas., 1981, I, 360;
Cass., 13 januari 1982, R. W., 1982-1983, 1311, met noot; zie ook de
conclusie van eerste advocaat-generaal P. Mahaux voor Cass., 21 juni 1971,
Pas., 1971, I, 1001 e.v. i.h.b. 1004). Door een zorgvuldige libellering van
haar conclusies kan een procespartij dus onrechtstreeks de rechter ertoe
verplichten de materiele en de morele schade afzonderlijk te begroten, wat
vooral van belang is wanneer de gesubrogeerde arbeidsongevallenverzekeraar aanspraak maakt op de terugbetaling van de vergoeding die voor de
materiele schade werd uitgekeerd.
Ben laatste bijzonder aspect van de motiveringsverplichting betreft de
redenen die de rechter in zijn vonnis moet opgeven om wettelijk te kunnen
overgaan tot een raming ex aequo et bono van de door een onrechtmatige
daad veroorzaakte schade. Deze rechtspraak van het Hof van Cassatie werd
hiervoor reeds afzonderlijk besproken (zie hoven, nr. 18).
27.

DE BETALING VAN DE SCHADEVERGOEDING- VERGOEDINGSKWIJTING

A. Algemeen beginsel
Wanneer de ingevolge een onrechtmatige daad verschuldigde schadevergoeding uitbetaald wordt door een verzekeringsmaatschappij - het quod
plerumquejit- is in de meeste Westeuropese landen het gebruik ontstaan
dat de verzekeringsmaatschappijen de betaling van de schadeloosstelling
afhankelijk stellen van de (voorafgaandelijke) ondertekening door de vergoedingsgerechtigde van een verklaring, waarin hij erkent volledig vergoed
te zijn voor de door hem geleden schade, geen andere schade te hebben
geleden en geen verdere aanspraken op schadevergoeding te zullen laten
gelden. Dit document noemt men vergoedingskwijting, vergoedingskwitantie of vergoedingskwijtschrift, soms ook wei, maar zoals verder zal blijken
vaak ten onrechte ,transactionele vergoedingskwijting" (zie hierover:
Thys, H., ,De vergoedingskwijting in de verzekeringspraktijk", in Recht
in Beweging. Opstellen aangeboden aan Prof Mr. Ridder R. Victor, II,
Deurne, Kluwer, 1973, 1007-1019; Glansdorff, F., ,La transaction et les
vices de consentement" (noot onder Brussel, afd. Bergen, 18 oktober 1974),
R.G.A.R., 1976, nr. 9667; vorig overzicht, T.P.R.,1977, 487-489, nr. 20,
en 603-504, nr. 95; Sace, J., noot onder Bergen 19 maart 1980, Rev. Not.
B., 1980, 264-273; Dirix, E., ,,De kwijting 'voor saldo vanrekening' '' (noot
onder Arbrb. Brussel, 12 maart 1981), R. W., 1981-1982, 190-200; Van den
Burg, V.A.M., ,Over kwitanties, in het bijzonder schadekwitanties",
W.P.N.R., 1975, 273-280, nr. 5303; Sturm, G., ,La quittance transactionnelle vue par les juges francais et allemands", Rev. Trim. Dr. Civ., 1974,
347-360).
De vergoedingskwijting is een document dat thans tot de dagelijkse verzekeringspraktijk behoort. Men kan stellen dat praktisch geen enkele schadever-
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goeding wordt uitgekeerd of bij de betaling - en meestal zelfs voordien wordt aan de vergoedingsgerechtigde zulke kwitantie ter ondertekening
voorgelegd. Het gaat bier om een algemeen verspreid gebruik bij de afhandeling van schadedossiers, zowel inzake persoon- als inzake zaakschade.
Dat zulke werkwijze onmiskenbare voordelen biedt, zowel voor de verzekeraar als voor de schadelijders, hoeft geen nader betoog. Niet alleen wordt
de rechtszekerheid erdoor bevorderd, want de rechtsverhouding tussen
partijen met betrekking tot bet schadegeval wordt duidelijk vastgelegd,
maar bet is ook gemakkelijker om hiermee te komen tot een vlugge en
minnelijke afhandeling van een aantal schadedossiers, waarmee beide partijen ongetwijfeld gebaat zijn (Thys, H., o.c., Recht in Beweging. Opstellen
aangeboden aan Prof. Mr. Mr. Ridder R. Victor, II, 1016).
De praktijk van de vergoedingskwijting houdt echter ook een aantal gevaren
en misbruiken in zich. Uit de rechtspraak blijkt immers dat bepaalde
verzekeringsmaatschappijen, maar eigenlijk eerder bepaalde verzekeringstussenpersonen, soms met minder fraaie middelen of met weinig geoorloofde methoden trachten te bekomen dat de slachtoffers van verkeers- en
andere ongevallen afzien van een rechtsvordering tot schadevergoeding,
mits zij onmiddellijk worden vergoed. Het hoeft nauwelijks gezegd dat
zulke minnelijke regelingen, waarbij de benadeelden dadelijk over een vaak
belangrijke geldsom kunnen beschikken, op deze laatsten een aanzienlijke
aantrekkingskracht kunnen uitoefenen, maar_ook oogYexblinden~ .kull~!l
werken (Glansdorff, F., o.c., R.G.A.R., 1976, nr. 9667/2). Meer dan eens
blijkt namelijk dat de onmiddellijk uitgekeerde schadevergoeding heel wat
lager ligt dan de werkelijk geleden schade (Simont, L., en De Gavre, J.,
,Examen de jurisprudence (1969 a 1975). Les contrats speciaux",
R.C.J.B., 1976, 492, nr. 106). Dat deze misbruiken niet helemaan denkbeeldig zijn, kan worden opgemaakt uit de gevallen in de rechtspraak
waarbij de benadeelden achteraf de nietigverklaring van zulke overeenkomst vorderen wegens een gebrek in de toestemming (zie hierover verder
onder D).
Ofschoon de vergoedingskwijtingen thans dus tot de courante verzekeringspraktijk behoren, blijkt er af en toe toch nog enige betwisting te bestaan
en nog enige onzekerheid te heersen over de juridische gevolgen die hieraan
moeten worden verbonden. De betwistingen hierover in de rechtspraak zijn
hoofdzakelijk geconcentreerd rond vier reeksen problemen, met name: de
juridische aard, de kwalificatie van de vergoedingskwijting en de daaruit
voortvloeiende gevolgen (hierna onder B en C); de vraag naar de geldige
totstandkoming en bet probleem van de nietigverklaring (hierna onder D);
de omvang en de draagwijdte van de vergoedingskwijting wanneer de
toestand van de benadeelde nadien verergert (hierna onder E) of wanneer
de benadeelde achteraf zelf geheel of gedeeltelijk voor bet schadegeval
aansprakelijk wordt gesteld (hierna onder F).
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B. Juridische aard van de vergoedingskwijting
De betwistingen in de rechtspraak betreffende de juridische aard, de kwalificatie van een vergoedingskwijting, komen er meestal op neer te weten of
zulk geschrift als een dading in de zin van artikel 2044 B.W. kan worden
beschouwd.
Ben dading is, zoals bekend, een wederkerige overeenkomst waarbij de
partijen een bestaand geschil beeindigen of een toekomstig geschil voorkomen door wederzijdse toegevingen (De Page, H., en Dekkers, R., Traite
elimentaire de droit civil beige, V, Brussel, Bruylant, 1975, 480, nr. 482;
Gheysen, G., Dading, A.P.R., Brussel, Larder, 1966,27, nr. 13; De Gavre,

J., Le contrat de transaction en droit civil et en droit judiciaire prive, I,
Brussel, Larder, 1967, 21-22, nrs. 1-2; Simont, L., en De Gavre, J.,
,Examen de jurisprudence (1965 a 1968) - Les contrats spedaux",
R.C.J.B., 1970, 174, nr. 153; Herbots, J.H., en Stubbe-Pauwels, A.-M.,
,Overzicht van rechtspraak (1969-1974) - Bijzondere contracten".
T.P.R., 1975, 1150, nr. 362; Cass., 26 september 1974, Arr. Cass., 1975,
122; Pas., 1975, I, 111; R. W., 1974-1975, 1125; R.G.A.R., 1975, nr. 9386;
J.T., 1975, 278; Cass., 15 oktober 1979, Arr. Cass., 1979-1980, 197; Pas.,
1980, I, 210). Vooral dit laatste element, ofschoon niet vermeld in de
definitie van artikel 2044 B.W., is essentieel om van een dading te kunnen
gewagen. Daardoor onderscheidt dit contract zich van andere rechtshandelingen die aan een betwisting een einde kunnen stellen, zoals de kwijtschelding van schuld, de afstand van het recht een vordering in te stellen, de
berusting in een vonnis (De Page, H., en Dekkers, R., Traite, V, 480,
nr. 482; Herbots, J., en Herten, P., ,Overzicht van rechtspraak (19611969)- Bijzondere overeenkomsten", T.P.R., 1973, 887, nr. 13; zie b.v.
met betrekking tot de kwijtschelding van schuld: Kh. Nijvel, 30 oktober
1975, R.G.A.R., 1977, nr. 9737).
Het voorgaande brengt dan ook met zich dat, wegens het ontbreken van
het essentieel element van de wederzijdse toegevingen, een vergoedingskwijting in de regel niet als een dading kan worden gekwalificeerd. In enkele
uitspraken werd uitdrukkelijk in die zin beslist (Gent, 19 september 1980,
R. W., 1982-1983, 725, met noot; Pol. Brussel, 28 oktober 1980, R.G.A.R.,
1981, nr. 10.373, met noot F. Glansdorff, ofschoon de recbtbank in dit
geval, na de kwalificatie ,dading" te hebben verworpen, toch nog beslist
,qu'il y a lieu de declarer que Ia transaction est resdndee ... "). Na een
zorgvuldig onderzoek van de litigieuze schaderegelingsovereenkomst komt
bet Gentse Hoftot bet besluit dat in casu, in een geval waarbij de burgerlijke
partij in een verkeersongeval gewond werd en waarbij ook aan haar wagen
schade werd toegebracht, deze overeenkomst te bescbouwen is ,als een
kwijting vanwege de burgerlijke partij voor de ontvangen vergoeding voor
de wagenscbade en een afzien van elle verdere aanspraken in verband met
die schade" (Gent, 19 september 1980, R. W., 1982-1983, 725, met noot).
Om aile verwarring te vermijden verdient bet dan ook aanbeveling om af
te zien van de onjuiste, docb nog vaak gebruikte benaming , ,transactionele
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vergoedingskwijting" (Fonteyne, J., nootonderRb. Brussel, 2 maart 1965,
R.G.A.R., 1965, nr. 7502; R.P., noot onder Rb. Brussel, 2 maart 1965,
Bull. Ass., 1966, 349; R.P., noot onder Corr. Hoei, 16 juni 1965, Bull.
Ass., 1966, 359; Thys, H., o.c., Recht in Beweging. Opstellen aangeboden
aan Prof. Mr. Ridder R. Victor, II, 1015).
Men stelt evenwel vast dat in een deel van de rechtspraak bij een vergoedingskwijting vrij snel tot het bestaan van een dading wordt besloten,
zonder dat in de motivering de nodige elementen worden aangegeven die
zulke kwalificatie rechtvaardigen (Bergen, 14 januari 1981, J. T., 1981, 384;
Corr. Dinant, 12 mei 1980, De Verz., 1981, 779, met noot R.B.; Rb. Luik,
29 oktober 1980, De Verz., 1982, 303, met noot J.R.; Arbrb. Dinant,
5 januari 1981, R.G.A.R., 1982, nr. 10.518 met noot J.L. Fagnart; Vred.
Hannut, 25 november 1980, R.G.A.R., 1981, nr. 10.442, met noot G.G.;
vgl. Pol Hasselt, afd. Beringen, 3 april 1979, Limb. Rechtsl., 1979, 159;
R.G.A.R., 1980, nr. 10.229, met noot, dat iets meer genuanceerd stelt dat
het om een dading gaat, maar er onmiddellijk aan toevoegt dat, zo dit niet
het geval zou zijn, de Iitigieuze rechtshandeling toch nog vernietigbaar is
wegens substantiele dwaling).
lets subtieler is de opvatting van het Hof van Beroep te Bergen dat stelde
dat een vergoedingskwijting waarin de wederzijdse toegevingen van partijen
niet zijn uitgedrukt, op zichzelf geen dading uitmaakt, maar wei de uitvoering van een vroeger overeengekomen dading vaststelt (Bergen, 19 maart
1980, Rev. Not. B., 1980, 257, met noot J. Sace; zie in dezelfde zin: Rb.
Brussel, 2 maart 1965, R.G.A.R., 1965, nr. 7502, met noot J. Fonteyne;
Bull. Ass., 1966, 342, met noot R.P .). Deze zienswijze biedt vooral voordelen op het bewijsrechtelijke vlak. Zoals bekend vereist artikel 2044, tweede
lid, B.W. dat de overeenkomst van dading, zij het enkel ad probationem,
schriftelijk wordt opgemaakt. Aangenomen wordt dat de voorschriften van
artikell325 B.W. daarbij dienen te worden in acht genomen (zie daarover:
Gheysen, G., o.c., 48-49, nr. 74, en 75, nr. 180; De Gavre, J., o.c., 365369, nrs. 290-294, en 385-389, nrs. 309-310; De Page, H., en Dekkers, R.,
Traite, V. 494-497, nrs. 498-499). Door nu te stellen dat een geschrift, in
casu een vergoedingskwijting, de uitvoering van een vroeger overeengekomen dading vaststelt, ontsnapt men aan de vereisten van artikel1325 B.W.,
daar degene die vrijwillig, zij het maar gedeeltelijk, de uit een wederkerige
overeenkomst voortvloeiende verbintenissen heeft uitgevoerd, zich niet op
de niet-naleving van deze bewijsregels kan beroepen om de nietigverklaring
te bekomen van de akte die deze overeenkomst vaststelt. In casu werd
geoordeeld dat de uitvoering van de uit de overeenkomst voortvloeiende
verbintenissen kan worden afgeleid uit de aanvaarding van een betaling
(Bergen, 19 maart 1980, Rev. Not. B., 1980, 257, met noot J. Sace; zie
daarover: Gheysen, G., o.c., 49, nr. 75; De Gavre, J., o.c., 386-388,
nr. 309; Simont, L., en De Gavre, J., o.c., R.C.J.B., 1970, 179, nr. 158;
Herbots, J., en Herten, P., o.c., T.P.R., 1973, 895, nr. 25; Herbots, J.,
Delwiche, F., en Lamine, L., ,Overzicht van rechtspraak (1975-1977).
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Bijzondere contracten", T.P.R., 1980, 685, nr. 295; Dirix, E., o.c., R. W.,
1981-1982, 191, nr. 2).
Uit het voorgaande mag echter niet worden afgeleid dat, in concreto
beschouwd, een vergoedingskwijting nooit als een dading zou kunnen
worden beschouwd. Wanneer uit de elementen van het dossier blijkt dat
partijen, ter afwikkeling van een schadegeval, wederzijdse toegevingen
hebben gedaan om een daarover bestaand geschil te beeindigen of een
toekomstig geschil te voorkomen, staat niets een dergelijke kwalificatie in
de weg (voor wat het principe betreft, zie: Cass., 26 september 1974, Arr.
Cass., 1975, 122; Pas., 1975, I, 111; R. W., 1974-1975, 1125; R.G.A.R.,
1975, nr. 9386; J. T., 1975, 278; voor de bespreking van dit arrest, zie vorig
overzicht, T.P.R., 1977, 487, nr. 20, en 603-604, nr. 95).
Aldus werd tot het bestaan van een dading besloten in een geval waarin een
fietser, die in een verkeersongeval was betrokken, een overeenkomst ondertekende waarbij de partijen erkenden dat de toegekende som van 10.250 F.
op absolute en definitieve wijze al de gevolgen van het ongeval regelde,
daarin begrepen de materiele en de morele schade, de bekende en onbekende, actuele en toekomstige, voorziene en niet voorziene schade. De benadeelde deed in deze overeenkomst bovendien afstand van iedere actuele of
toekomstige vordering tot schadevergoeding, zelfs indien zijn gezondheidstoestand zou verslechteren en dit op wetenschappelijke gronden niet kon
worden voorzien. In acht genomen het feit dat deze overeenkomst drie
maanden na het ongeval werd afgesloten en dat de benadeelde op dat
ogenblik reeds wist dat hij nog niet hersteld was van de afgelopen verwondingen en dat volledig herstel nog wei enige tijd zou uitblijven, werd
geoordeeld dat de benadeelde zich voldoende kon vergewissen van de
draagwijdte van de door hem afgesloten overeenkomst, en dat zijn eis tot
het bekomen van een bijkomende schadevergoeding dient te worden afgewezen (Luik, 15 januari 1981, Jur. Liege, 1981, 287, met noot J.-F. Jeunehomme, in welk arrest uitvoerig wordt verwezen naar de termen van de
vergoedingskwijting, maar waaruit niet met zoveel woorden kan worden
opgemaakt waaruit de toegevingen van de zijde van de verzekeraar bestaan). In gelijkaardige feitelijke omstandigheden werd door het Hof van
Beroep te Gent eveneens geoordeeld dat een vergoedingskwijting als een
dading diende te worden beschouwd (Gent, 22 maart 1976 en Carr. Gent,
14 november 1975, De Verz., 1976, 489, met noot R.B.; R.G.A.R., 1977,
nr. 9823, reeds besproken in vorig overzicht, T.P.R., 1977,488-489, nr. 20,
en 604, nr. 95).
Tot het bestaan van een dading werd eveneens besloten in een geval waarin
de benadeelde door de verzekeraar werd vergoed, na een overeenkomst te
hebben ondertekend waarbij de verzekeraar er enerzijds van afzag het
oorzakelijk verband te betwisten tussen het ongeval en de verlenging van
de beweerde arbeidsongeschiktheid van de benadeelde, en waarbij deze
laatste anderzijds afstand deed van iedere rechtsvordering betreffende de
actuele of toekomstige, voorzienbare of onvoorzienbare schade met betrekking tot dat ongeval (Rb. Luik, 28 juni 1982, Jur. Liege, 1982, 354).
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Tot dezelfde conclusie komt het Hof van Beroep te Bergen in een geval
waarbij uit de tussen de burgerlijke partij en de W.A.M.-verzekeraar
gevoerde correspondentie blijkt dat deze partijen een einde hebben willen
maken aan de tussen hen gerezen betwisting betreffende de aan de burgerlijke partij toekomende schadevergoeding, en dat ze te dien einde wederzijdse
toegevingen hebben gedaan. De burgerlijke partij zag er immers van af zich
te beroepen op het verslag van haar raadgevend geneesheer, waarin een
blijvende invaliditeit van 15 OJo werd vooropgesteld, terwijl een schadevergoeding werd uitgekeerd op basis van een blijvende invaliditeit van 8 OJo, en
de verzekeraar van zijn kant aanvaardde een schadevergoeding van
150.000F. te betalen, terwijl hij deze aanvankelijk had geraamd op een
bedrag gelegen tussen 120.000 en 150.000 F (Bergen, 19 maart 1980, Rev.
Not. B., 1980, 257, met noot J. Sace).
Het hoeft geen nader betoog dat, bij toepassing van de algemene beginselen
betreffende de interpretatie van overeenkomsten, de feitenrechter niet gebonden is door de benaming en de kwalificatie die de partijen aan hun
overeenkomst hebben gegeven. Het is de taak van de rechter ten grande om,
door het peilen naar de werkelijke bedoeling van de partijen, nate gaan welk
het juiste voorwerp van de overeenkomst was, de aard en de strekking ervan
te bepalen (zie b.v. Luik, 4 oktober 1977, Jur. Liege, 1977-1978, 185; Gent,
19 september 1980, R. W., 1982-1983, 725, met noot). In dit verband heeft
E. Dirix er terecht op gewezen dat door de problemen betreffende de
juridische aard van de vergoedingskwijting te beperken tot de tegenst~lling
dading-kwijtschrift, men in een nodeloze ,typendwang" verstrikt geraakt,
dit terwijl de wilsautonomie die aan ons contractenrecht ten grondslag ligt
de partijen de mogelijkheid biedt om hun onderlinge rechtsverhouding naar
goeddunken te regelen. Oak als er door partijen geen wederzijdse toegevingen werden gedaan en zelfs wanneer er tussen hen geen geschil bestond, dan
nag staat het hen vrij om de aard en de strekking van hun rechtsverhouding
nader te bepalen, wanneer daarover onzekerheid is gerezen. Zulke overeenkomst wordt doorgaans aangeduid door de benaming vaststellingsovereenkomst, waarvan een vergoedingskwitantie de uitdruking kan zijn (Dirix, E.,
o.c., R. W., 1981-1982, 192-195, nr. 3-5, en de aldaar geciteerderechtspraak
en rechtsleer).
C. Gevolgen voortvloeiend uit de juridische kwalificatie van de
vergoedingskwijting
Hoe men een vergoedingskwijting juridisch oak kwalificeert, er kan weinig
twijfel over bestaan dat de toezending door de verzekeringsmaatschappij
aan de benadeelde van een kwitantie voor de schadeloosstelling, met het
verzoek dit document ondertekend terug te zenden, dient te worden beschouwd als een aanbod tot het sluiten van een overeenkomst, al dan niet
als dading te kwalificeren (Rb. Luik, 29 oktober 1980, De Verz., 1982, 303,
met noot J .R.: in casu als een aanbod tot het sluiten van een dading
beschouwd, ofschoon uit de motivering van het vonnis niet kan worden
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afgeleid waarin de wederzijdse toegevingen van partijen bestonden; zie ook:
Rb. Namen, 11 juni 1979, Rev. Reg. Dr., 1979, 1026, waarvoor dezelfde
opmerking geldt; Kh. Brussel, 2 januari 1975, R.G.A.R., 1976, nr. 9654,
met noot; Rb. Brussel, 5 november 1975, R.G.A.R., 1976, nr. 9655). De
vergoedingskwijting zal in de regel inderdaad voldoende nauwkeurig en
volledig zijn, d. w.z. dat ze meestal al de onontbeerlijke bestanddelen voor
het sluiten van een overeenkomst zal omvatten, zodanig dat door de
eenvoudige aanvaarding door de tegenpartij, zonder enige verdere precisering, de overeenkomst kan tot stand komen (voor een nadere begripsomschrijving, en meer bepaald het onderscheid met onderhandelingsvoorstellen, zie Matthijs, J., en Baeteman, G., ,Overzicht van rechtspraak (19611964)- Verbintenissen", T.P.R., 1966, 87-88, nr. 31; Schoentjes-Merchiers, Y., ,Propositions, pourparlers et offre de vente" (noot onder
Cass., 23 september 1969), R.C.J.B., 1971, 224-234; Kruithof, R.,
Moons, H., en Paulus, C., ,Overzicht van rechtspraak (1965-1973) -Verbintenissen, T.P.R., 1975, 450-453, nrs. 9-12; Cornelis, L., ,Het aanbod
bij het tot stand komen van overeenkomsten", T.B.H., 1983, 6-47).
Wanneer de gene die een aanbod doet zelf geen termijn heeft bepaald
waarbinnen het moet worden aanvaard, dient hij zijn aanbod gedurende een
redelijke termijn te handhaven, d.w.z. gedurende een termijn die normalerwijze nodig is om de bestemmeling de tijd te gunnen het aanbod te
onderzoeken en erop te antwoorden, welke termijn zal verschillen naargelang de aard van de zaak, de omstandigheden en de gebruiken (Rb. Luik,
29 oktober 1980, De Verz., 1982, 303, met noot J.R.; zie daarover in het
algemeen: De Page, H., Traite e!imentaire de droit civil belge, II, Brussel,
Bruylant, 1964, 512-514, nrs. 519-520; Matthijs, J ., en Baeteman, G., o.c.,
T.P.R., 1966, 88, nr. 31; Kruithof, R., Moons, H., en Paulus, C., o.c.,
T.P.R., 1975,455, nr. 15; Cornelis, L., o.c., T.B.H., 1983, 30-33, nrs. 2426). In casu werd beslist dat het slachtoffer van een ongeval dat per brief
van 16 apri11970 een op 23 december 1969 door de verzekeringsmaatschappij gedaan aanbod voor een schadeloosstelling als onvoldoende had afgewezen, moeilijk kan beweren dat dit aanbod nog gehandhaafd bleef op het
ogenblik dat het de aanvaarding ervan formuleerde, in een inleidend dagvaardingsexploot van 30 maart 1979 (Rb. Luik, 29 oktober 1980, De Verz.,
1982, 303, met noot R.B.).
Ben aanbod mag door de pollicitant echter nog worden ingetrokken tot op
het ogenblik dat de bestemmeling er effectief kennis van heeft genomen (De
Page, H., Traite, II, 512, nr. 519, 2°, a; Cornelis, L., o.c., T.B.H., 1983,
28-29, nr. 22, en de verwijzingen aldaar). Wanneer de toezending door een
verzekeringsmaatschappij aan de benadeelde(n) van een vergoedingskwijting, als een aanbod moet worden beschouwd, kan dit rechtsgeldig worden
ingetrokken indien niet bewezen is dat alle benadeelden-erfgenamen hiervan
kennis hebben kunnen nemen (Rb. Namen, 11 juni 1979, Rev. Reg. Dr.,
1979, 1026).
De vraag of een vergoedingskwijting al dan niet als een dading kan worden
beschouwd, is onder meer hierom van belang, omdat voor een dading
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bijzondere bekwaamheidsvereisten gelden (zie art. 467 B.W.). Dit kan wel
eens problemen opleveren wanneer de ouders of de voogd in naam van de
minderjarige een vergoedingskwijtschrift ondertekenen.
De ouders kunnen in naam van hun minderjarig kind een dading aangaan
zonder, zoals de voogd, gehouden te zijn tot de formaliteiten van artikel 467
B. W., met name de machtiging van de familieraad, het gunstig advies van
drie rechtsgeleerden en de homologatie door de Rechtbank van Eerste
Aanleg. De ouders dienen echter wel door de Rechtbank van Eerste Aanleg
gemachtigd te zijn om in naam van hun minderjarig kind een dading te
kunnen aangaan (zie o.m. De Page, H., Traite e/ementaire de droit civil
beige, I, Brussel, Bruylant, 1962, 927-928, nr. 800; De Gavre, J., o.c.,
166-169, nr. 113-114; Baeteman, G., en Gerlo, J., ,Overzicht van rechtspraak (1975-1980)- Personen- en familierecht", T.P.R., 1981,749 e.v.,
i.h.b. 940, nr. 244).
In een belangrijk arrest terzake heeft het Hof van Cassatie zich onlangs zeer
duidelijk in die zin uitgesproken. Het bestreden vonnis had beslist dat een
dading door de ouders namens hun minderjarig kind aangegaan betreffende
een vergoeding voor de schade die dit kind bij een verkeersongeval had
opgelopen, geen handeling is die de ouders zonder rechterlijke machtiging
mogen stellen, daar het hier niet gaat om een daad van beheer, maar wel
om een daad van beschikking (Corr. Dinant, 12 mei 1980, De Verz., 1981,
779, met noot R.B.). De voorziening tot cassatie tegen dit vonnis werd door
het Hof verworpen op grond van de overweging dat, welke ook de draagwijdte moge zijn van de machten die artikel 389 B.W. gedurende het
huwelijk en behoudens de uitzonderingen bij de wet bepaald, aan de ene
en de andere ouder toekent over de goederen van hun minderjarige kinderen, het daarbij toch altijd gaat om beheersbevoegdheden, wat de macht
uitsluit om handelingen te stellen die, zoals de dading, intrinsiek daden van
beschikking zijn. De ouders hebben dus in ieder geval een rechterlijke
machtiging nodig om in naam van hun kind een dading te kunnen aangaan
(Cass., 14 januari 1981, Arr. Cass., 1980-1981, 517; Pas., 1981, I, 508; De
Verz., 1981, 782, met noot R.B.;R.G.A.R., 1982, nr. 10.484).
De dading die door de ouders of door een van hen namens hun minderjarig
kind werd aangegaan, zonder dat de vereiste machtiging van de Rechtbank
van Eerste Aanleg werd bekomen, is nietig (Pol. Hasselt, afd. Beringen,
3 apri11979, Limb. Rechtsl., 1979, 159; R.G.A.R., 1980, nr. 10.229, met
noot; Pol. Namen, 12 juni 1981, Rev. Reg. Dr., 1981, 334; R.G.A.R., 1982,
nr. 10.485, met noot; T. Vred., 1982, 209; zie ook: Corr. Dinant, 12 mei
1980, De Verz., 1981, 779, met noot R.B. (impliciet); zie in dezelfde zin:
De Page, H., Traite, II, 17-18, nr. 7; De Gavre, J., o.c., 173-174, nr. 116).
Dezelfde sanctie treft de dading die door de voogd namens de pupil werd
aangegaan, zonder dat de reeds genoemde vereisten van artikel 467 B.W.
werden in acht genomen. De betaling die krachtens de nietige dading zou
zijn gebeurd, werkt niet bevrijdend (Rb. Luik, 17 maart 1975, Jur. Liege,
1975-1976, 138, uitvoerig besproken door Herbots, J.H., Delwiche, F., en
Lamine, L., o.c., T.P.R., 1980, 692-693, nr. 305).
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Het kwijting geven voor de betaling van een som geld die bestemd is als
vergoeding voor de herstellingskosten van een dak dat door de storm was
beschadigd, vormt daarentegen een daad van beheer en geen daad van
beschikking. Hieruit volgt dat deze handeling door de echtgenote kan
worden verricht krachtens een stilzwijgende lastgeving van haar man, ook
al heeft die handeling betrekking op een eigen goed van deze laatste (Vred.
Etterbeek, 13 oktober 1981, De Verz., 1981, 809, met noot; zie art. 219 en
1425 B.W.).
De kwalificatie van een vergoedingskwijting is voorts ook van belang bij
de beantwoording van de vraag of aan een dading en aan andere vaststellingsovereenkomsten een dec/aratieve, dan wel een constitutieve werking
toekomt (zie hierover: De Page, H., en Dekkers, R., Traite, V, 500-505,
nrs. 504-507; Gheysen, G., o.c., 89-93 nrs. 228-246; Dirix, E., o.c., R. W.,
1981-1982, 191-192, nr. 3). Terwijl aan een zuivere en eenvoudige kwijting
enkel een declaratieve werking toekomt, is dit voor een dading een meer
betwiste aangelegenheid.
In een interessant arrest terzake lijkt het Hof van Beroep te Bergen te
opteren voor de constitutieve werking, althans in de mate dat het beslist dat
de dading tot gevolg heeft dat de oorspronkelijke, uit een onrechtmatige
daad ontstane verbintenis, gewijzigd wordt in een contractuele verbintenis
tot het betalen van een geldsom. Die nieuwe verbintenis valt onder artikel
1153 B.W., dat de eisbaarheid van nalatigheidsinteresten onderwerpt aan
het vereiste van een voorafgaande ingebrekestelling van de schuldenaar,
behalve in de gevallen waarin de wet die interesten van rechtswege doet
lopen (Bergen, 24 juni 1980, R.G.A.R., 1982, nr. 10.445, met noot
F. Glansdorff).
In deze opvatting kan aan de dading ook een noverende werking worden
toegemeten, wat van belang is, niet alleen voor het aldan niet verschuldigd
zijn van interesten, zoals dit arrest aantoont, maar bijvoorbeeld ook inzake
de mogelijkheid om het bedrag van de vergoeding aan te passen aan de
munterosie en inzake verjaring (zie in verband met dit laatste: Cass.,
11 maart 1976, Arr. Cass., 1976, 798; Pas., 1976, I, 760; R. W., 1976-1977,
77; De Verz., 1978,627, met nootA.T.; R.G.A.R., 1978, nr. 9882; Brussel,
7 juni 1974, De Verz., 1978, 627, met noot A.T.; Dirix, E., o.c., R. W.,
1981-1982, 192, nr. 3; Glansdorff, F., noot onder Bergen, 24 juni 1980,
R.G.A.R., 1982, nr. 10.445).
De vraag of een vergoedingskwijting al dan niet als een dading kan worden
beschouwd, is tenslotte ook van belang bij de beoordeling van de vorderingen tot nietigverklaring die regelmatig tegen zulke overeenkomsten worden
ingesteld wegens een beweerd gebrek in de toestemming. Zoals bekend is
een dading immers niet vatbaar voor vernietiging wegens een dwaling
omtrent het recht, noch wegens benadeling (nr. 2052, lid 2, B.W.}, terwijl
dit verbod niet geldt voor een eenvoudige kwijting, noch voor andere
vaststellingsovereenkomsten. Deze problematiek wordt, voor de ene en de
andere soort overeenkomsten, hierna onder D behandeld.
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D. De geldige totstandkoming van een vergoedingskwijting - Nietigverklaring wegens gebreken in de toestemming
Er werd hiervoor onder A reeds op gewezen dat de praktijk van de
vergoedingskwijting, hoe nuttig oak, niettemin een aantal gevaren en misbruiken in zich sluit. Dit blijkt onder meer uit de regelmatig door de
rechtspraak te beoordelen vorderingen tot nietigverklaring van een vergoedingskwijting, door de benadeelden ingesteld wegens een beweerd gebrek
in de toestemming. Dit gevaar voor misbruik zal zich vooral manifesteren
wanneer de partijen zich niet in een gelijke onderhandelingspositie bevinden. Wanneer de benadeelde bijvoorbeeld in een financieel benarde toestand verkeert en dringend nood heeft aan geldmiddelen, zal hij gemakkelijker geneigd zijn om een geringere vergoeding te accepteren. In een obiter
dictum van een vonnis van de Correctionele Rechtbank te Dinant werd dit
risico zeer duidelijk tot uiting gebracht: ,Attendu qu'au surplus, il echet
de s'insurger contre les pratiques de certaines compagnies d'assurances ou
de certains de leurs preposes, lesquels profitant de !'inexperience des victimes de sinistres, les amenent a transiger et les indemnisent, comme en
l'espece, a des conditions nettement inferieures a ce a quai elles ant
legitimement droit" (Carr. Dinant, 12 mei 1980, De Verz., 1981, 779, met
noot R.B.; zie oak de vermanende woorden in Pol. Nijvel, 6 april 1979,
Rev. Reg. Dr., 1979, 932: "Attendu qu'une compagnie d'assurance ne peut
se conduire comme une entreprise purement commerciale dont le but
premier serait le profit-et la- gestion, la meilleure maniere ·de-gagnerde
I' argent; que les compagnies d'assurance ant avant tout une mission sociale
a remplir ( ... ); que cette mission en matiere de roulage est l'indemnisation
des tiers prejudicies par un accident; attendu qu'il s'ensuit qu'une compagnie d'assurance ne peut proposer aux victimes des reglements transactionnels qui, en ne les indemnisant que partiellement, constitueraient le refus
d'accomplir ce que la loi leur demande de faire ... ).
Zoals iedere overeenkomst is oak een vergoedingskwijting vatbaar voor
vernietiging indien de toestemming van een der partijen gebrekkig was,
d.w.z. aangetast door dwaling of verkregen onder invloed van bedrog of
geweld. Tijdens de besproken periode werden in de rechtspraak inzake
vergoedingskwijtingen geen beslissingen teruggevonden waarin laatstgenoemd wilsgebrek ter sprake kwam. Deze vaststelling werd oak reeds
voordien gemaakt (zie Glansdorff, F., o.c., R.G.A.R., 1976, nr. 9667/2
verso).
Luidens artikel 1110 B.W. is de essentiiHe of wezenlijke dwaling aileen dan
een oorzaak van nietigheid van de overeenkomst, wanneer zij de zelfstandigheid betreft van de zaak die het voorwerp van de overeenkomst uitmaakt, waarbij onder ,zelfstandigheid van de zaak" moet worden verstaan
ieder element dat de partij er hoofdzakelijk toe bewogen heeft het contract
aan te gaan, zodanig dat zonder dit element het contract niet zou gesloten
zijn. Laatstgenoemd begrip heeft met andere woorden niet een objectieve,
maar een subjectieve betekenis en draagwijdte (zie a.m.: Cass., 31 oktober
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1966, Arr. Cass., 1967, 301; Pas., 1967, I, 294; R. W., 1967-1968, 1117;
Cass., 3 maart 1967, Arr. Cass., 1967, 827; Pas., 1967, I, 811; R. W.,
1966-1967, 1907; Kruithof, R., Moons, H., en Paulus, C., ,Overzicht van
rechtspraak (1965-1973)- Verbintenissen"T.P.R., 1975,465, nr. 26; Vandeputte, R., De overeenkomst, Brussel, Larcier, 1977, 63-64). Om tot
grondslag te kunnen dienen van een vordering tot nietigverklaring wordt
bovendien vereist dat de dwaling niet onverschoonbaar mag zijn, d. w .z. dat
het niet mag gaan om een dwaling die een normaal redelijk mens niet zou
begaan (zie o.m.: Cass., 6 januari 1944, Pas., 1944, I, 133, met noot R.H.;
Cass., 20 april 1978, R. W., 1978-1979, 1489; J. T., 1978, 578).
Door het Hof van Beroep te Bergen werden deze beginselen in herinnering
gebracht en toegepast ten aanzien van een als dading te beschouwen
vergoedingskwijting (Bergen, 19 maart 1980, Rev. Not. B., 1980, 257, met
noot J. Sace; zie ook: Pol. Hasselt, afd. Beringen, 3 april 1979, Limb.
Rechtsl., 1979, 159; R.G.A.R., 1980, nr. 10.229, met noot). In een geval
waarin een verzekeraar aanvaard had voor brandschade aan een motorvoertuig een schadevergoeding van 15.000 frank uit te keren, werd de vordering
van de verzekeraar tot nietigverklaring van de schaderegelingsovereenkomst
wegens substantiele dwaling door de burgerlijke rechtbank te Hasselt ingewilligd, omdat achteraf was gebleken dat dena de aanrijding ontstane brand
de waarde van het wrak niet had verminderd, zodat er geen brandschade
voorhanden was. De door de verzekeraar begane dwaling werd als verschoonbaar beschouwd, omdat niet bleek dat bij het onderzoek van het
dossier lichtzinnig zou gehandeld zijn (Rb. Hasselt, 29 juni 1981, Limb.
Rechtsl., 1982, 13).
Deze algemene regels van de dwalingsleer gelden ook voor de dading (zie
art. 2053, lid 1, B.W.), met dien verstande dat dwaling omtrent het recht
door artikel 2052, tweede lid, B.W. uitdrukkelijk wordt uitgesloten (voor
een toepassing, zie: Bergen, 19 maart 1980, Rev. Not. B., 1980, 257, met
noot J. Sace; betreffende de rechtsdwaling, zie Coipel, M., ,L'erreur de
droit inexcusable" (noot onder Cass., 10 april 1975), R.C.J.B., 1978,
202-219).
In overeenstemming met de heersende leer (zie o.m. De Page, H., en
Dekkers, R., Traite, V, 514-515, nr. 516; Gheysen, G., o.c., 102, nr. 276,
en 130, nr. 360) werd beslist dat inzake dading een dwaling nopens de
uitgebreidheid van een recht geen dwaling is nopens de substantie, en dat
een dwaling omtrent de belangrijkheid, het quantum van de schade geen
dwaling is omtrent het ,voorwerp van het geschil" in de zin van artikel
2053, eerste lid, B.W. (Bergen, 19 maart 1980, Rev. Not. B., 1980,257, met
noot J. Sace; zie in dezelfde zin: Cass., fr., 27 februari 1967, D., 1967, Jur.,
246, met noot G. C.-M.).
Er werd daarentegen aangenomen dat een vergoedingskwijting - al dan
niet als dading te beschouwen - wel wegens substantiele dwaling kan
worden vernietigd indien de benadeelde in de overeenkomst die erin vervat
is, niet terugvindt wat in acht genomen de gewoonte normaal is, en/of
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wanneer met het slachtoffer zelf, met voorbijgaan van zijn raadslieden,
werd onderhandeld, zeker wanneer het gaat om een vreemdeling die onvoldoende de taal van zijn gesprekspartner kent om met hem een ware
bespreking te kunnen voeren (Pol. Hasselt, afd. Beringen, 3 april 1979,
Limb. Rechtsl., 1979, 159; R.G.A.R., 1980, nr. 10.229, met noot; zie in
dezelfde zin: Corr. leper, 7 november 1972, R.G.A.R., 1973, nr. 8980;
anders: Bergen, 19 maart 1980, Rev. Not. B., 1980, 257, met noot J. Sace).
Dit ontlokt bij F. Glansdorff de bedenking dat wanneer inzake dading de
dwaling wordt aanvaard die betrekking heeft op de omvang van de verschuldigde schadevergoeding voor reeds gekende schade, dit de mogelijkheid
biedt om voorbij te gaan aan het wettelijk verbod (art. 2052, lid 2, B.W.)
om een dading te doen nietig verklaren wegens rechtsdwaling of benadeling
(Glansdorff, F., o.c., R.G.A.R., 1976, nr. 9667/2-3; Glansdorff, F., noot
onder Pol. Brussel, 28 oktober 1980, R.G.A.R., 1981, nr. 10.373).
Of dwaling nopens het essentieel voorwerp van het geschil kan worden
ingeroepen om een vergoedingskwijting, al dan niet als dading te beschouwen, te doen nietig verklaren wanneer blijkt dat de toestand van de
benadeelde nadien is verergerd, wordt hierna onder E besproken.
Een variante van de feitelijke dwaling die bij dading mogelijk is, vormt de
materiiHe vergissing of de rekenfout, die geen aanleiding geeft tot de
nietigverklaring van de dading, maar die moet worden verbeterd of hersteld
bij wege van een gewone rechtzetting (zie art. 2058 B.W.; De Page, H.,
Traite, I, 53, nr. 41bis; Simont, L., en De Gavre, J., o.c., R.C.J.B., 1976,
484, nr. 100). Derekenfout is de fout die de partijen of hun vertegenwoordigers hebben gemaakt in de rekenkundige bewerkingen die zij samen hebben
opgesteld en die de basis van de tussen hen gesloten dading in cijfers
uitdrukken (Gheysen, G., o.c., 133, nr. 369).
Hiervan wordt een interessante toepassing gemaakt in een vonnis van de
Vrederechter te Hannut, waar met verwijzing naar H. De Page en R.
Dekkers (Traite, V, 516, nr. 517), de rekenfout wordt omschreven als de
zuiver materiele fout die de opzet zelf van de dading niet in het gedrang
brengt, maar het gevolg is van een eenvoudige onachtzaamheid, van een
vergissing (Vred. Hannut, 25 november 1980, R.G.A.R., 1981, nr. 10.422,
met noot F.G.). In dit geval was in het deskundig verslag inzake voertuigschade ten gevolge van een tikfout de waarde van het wrak op 145.000 F.
in plaats van op 125.000 F. bepaald. De benadeelde die ten onrechte
20.000 F. te veel had ontvangen, dient tot de terugbetaling ervan veroordeeld te worden.
Een vergissing begaan in de berekeningsgrondslag zelf van de dading is
daarentegen geen dading, daar het hier gaat om het opzet en de basis zelf
van de dading (Rb. Brussel, 14 november 1972, T. Aann., 1976, 181,
uitvoerig besproken bij Herbots, J.H., Delwiche, F., en Lamine, L., o.c.,
T.P.R., 1980, 687, nr. 298; zie ook: Gheysen, G., o.c., 133, nr. 370; De
Page, H., en Dekkers, R., Traite, V, 516, nr. 517).
Een vergoedingskwijting kan wegens bedrog worden vernietigd wanneer
aan de gemeenrechtelijke vereisten ter zake (art. 1116 B.W.) is voldaan.
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Voor de als dading te kwalificeren vergoedingskwijting wordt dit met zoveel
woorden gezegd in artikel2053, tweede lid, B.W., waarin eenvoudig toepassing wordt gemaakt van het gemeen recht (Gheysen, G., o.c., 129, nr. 354).
Luidens artikel 1116, eerste lid, B. W. is het bedrog een oorzaak van
nietigheid van de overeenkomst wanneer de kunstgrepen, door een van de
partijen gebezigd, van die aard zijn dat de andere partij zonder die kunstgrepen klaarblijkelijk het contract niet zou hebben aangegaan. Voor bedrog
is dus vereist dat door een van de partijen kunstgrepen werden aangewend
met de bedoeling de andere partij te bedriegen, en dat die bedrieglijke
handelingen determinerend waren voor de toestemming van deze laatste (zie
hierover uitvoeriger: De Page, H., Traite, I, 65-69, nrs. 50-52; DeclerckGoldfracht, J., ,Le dol dans la conclusion des conventions. L'article 1116
du Code civil et les correctifs apportes aux conditions de cette disposition"
(noot onder Cass., 6 mei 1971), R.C.J.B., 1972, 250-282; Cornelis, L., ,Le
dol dans la formation du contrat" (noot onder Cass., 2 mei 1974),
R.C.J.B., 1976, 37-60; Matthijs, J., ,Des effets de la negligence ou de
!'imprudence de la victime du dol" (noot onder Cass., 23 september 1977),
R.C.J.B., 1980, 38-60).
Zo werd door de politierechtbank te Brussel beslist dat een verzekeraar die
aan het slachtoffer, dat nog niet genezen is, een definitief vergoedingskwijtschrift voorlegt, terwijl door de persoonlijke verzekeraar van de benadeelde
alleen de toezending van een provisionele vergoedingskwijting was gevraagd, de schadelijder op bedrieglijke wijze in dwaling heeft gebracht.
Vanwege de verzekeringsmaatschappij was dit namelijk een bedrieglijk
middel om te trachten te ontkomen aan de belangrijke betalingen die zij
alleszins nog zou moeten doen (Pol. Brussel, 28 oktober 1980, R.G.A.R.,
1981, nr. 10.373, met noot F. Glansdorff; vgl. Pol. Nijvel, 6 april 1979,
Rev. Reg. Dr., 1979, 932).
Men weet dat volgens het Hof van Cassatie het stilzwijgen van een partij
bij het sluiten van een overeenkomst in bepaalde omstandigheden bedrog
kan uitmaken in de zin van artikel 1116 B.W., wanneer dit stilzwijgen
betrekking heeft op een feit waardoor de andere partij, indien zij ervan op
de hoogte was geweest, tegen minder bezwarende voorwaarden zou hebben
gecontracteerd (Cass., 8 juni 1978, Arr. Cass., 1978, 1189; Pas., 1978, I,
1156; R. W., 1978-1979, 1777; J.T., 1978, 544; R.C.J.B., 1979, 527, met
noot J.P. Masson, ,Les fourberies silencieuses"; zie ook: Cass., 28 april
1961, Pas., 1961, I, 925, met noot R.H.). De omstandigheden die met zich
meebrengen dat het stilzwijgen van een partij bij het sluiten van een
overeenkomst bedrog kan opleveren, hebben onder meer betrekking op het
feit dat deze partij alsdan de verplichting had te spreken, hetzij op grond
van een wettelijke bepaling, hetzij krachtens de regels eigen aan een bepaald
beroep, handel of bedrijf, hetzij ingevolge de bijzondere aard van het
contract dat berust op een wederzijdse vertrouwensrelatie tussen de partijen
(zie de auteurs aangehaald bij R.H., noot onder Cass., 28 april1961, Pas.,
1961, I, 925; Declerck-Goldfracht, J., o.c., R.C.J.B., 1972, 262-267,
nrs. 16-17).
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Met toepassing van deze beginselen en met uitdrukkelijke verwijzing naar
deze cassatierechtspraak besliste het Hof van Beroep te Bergen dat als
bedrog moet worden beschouwd, de kunstgrepen aangewend door een
verzekeringsinspecteur die, om het slachtoffer van een verkeersongeval
ertoe te bewegen een dading af te sluiten omtrent de schade die het daarbij
heeft geleden, op bedrieglijke wijze nalaat de benadeelde in te lichten over
de werkelijke omvang van zijn rechten, door met name de conclusies van
het medisch deskundig verslag niet nauwkeurig, noch volledig te omschrijven (Bergen, 14 januari 1981, J.T., 1981, 384). Uit de motivering van dit
arrest blijkt dat naar het oordeel van het Hof men in dit geval te maken
heeft met een geval van tussenbedrog ofincidenteel bedrog. Hiermee wordt
bedoeld het niet in artikellll6 B.W. omschreven bedrog dat de medecontractant ertoe bracht slechts onder minder gunstige voorwaarden te contracteren dan het geval zou geweest zijn zonder de bedrieglijke handelwijze. In
tegenstelling tot het hoofdbedrog, waarover artikel 1116 B. W. handelt,
wordt het incidenteel bedrog niet met nietigheid gesanctioneerd, maar wel
met de verplichting tot betaling van schadevergoeding, krachtens de op de
artikelen 1382 en 1383 B.W. gebaseerde theorie van de praecontractuele
aansprakelijkheid (zie daarover o.m.: De Page, H., Traite, I, 66-67, nr. 51;
Kruithof, R., Moons, H., en Paulus, C., o.c., T.P.R., 1975, 473, nr. 35).
Op dit laatste punt is het arrest van het Hof van Beroep te Bergen voor
kritiek vatbaar, daar het eerst duidelijk aanneemt dat het om een geval van
incidenteel bedrog gaat, maar nadien toch besluit dat de dadingsovereenkomst moet worden nietig verklaard (Bergen, 14 januari 1981, J. T., 1981,
384). Het aannemen van incidenteel bedrog biedt het voordeel dat een
bijkomende schadeloosstelling als meest aangepaste wijze van herstel kan
worden toegekend en dat de drastische nietigheidssanctie kan worden
vermeden(Glansdorff, F., o.c., R.G.A.R., 1976, nr. 9667/3). Ditresultaat
kan ook worden bereikt door in zulke omstandigheden toepassing te maken
van de theorie van de gekwalificeerde benadeling (Dirix, E., o.c., R. W.,
1981-1982, 199-200, nr. 9; zie hierover: Van Oevelen, A., en Dirix, E.,
,Kroniek van het verbintenissenrecht (Gerechtelijk jaar 1976-1977)",
R. W., 1977-1978, 2289 e.v., i.h.b. 2294-2296, nrs. 12-13, en de verwijzingen aldaar).
E. Omvang en draagwijdte van de vergoedingskwijting verergerde toestand van de benadeelde

Nadien

Na de ondertekening van het vergoedingskwijtschrift kan het gebeuren dat
de door het slachtoffer opgelopen verwondingen in ongunstige zin evolueren of dat zich nieuwe verwikkelingen voordoen die onbekend en onvoorzienbaar waren op het ogenblik van de ondertekening van de vergoedingskwijting. Ook bij zaakschade is het mogelijk dat de vastgestelde schade
nadien verergert of dat zich nieuwe schade manifesteert die bij de ondertekening van de vergoedingskwijting onbekend en onvoorzienbaar was. Wanneer nu blijkt dat de door de verzekeraar gedane uitbetalingen niet overeen-
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stemmen met de omvang van de werkelijk geleden schade, rijst de vraag of
de benadeelde een bijkomende vergoeding kan bekomen voor de schade,
zoals die nadien is komen vast te staan.
In het verleden heeft deze problematiek zowel in rechtspraak als in rechtsleer ruime aandachtgekregen(zie a.m.: Gheysen, G., o.c., 98-107, nrs. 262292; Kirckpatrick, J., ,L'acte par lequella victime d'un accident renonce,
contre paiement d'une indemnite, a toute pretention complementaire"'
J.T., 1967, 37-38; Simont, L., en De Gavre, J., o.c., R.C.J.B., 1970,
180-183, nr. 159; De Page, H., en Dekkers, R., o.c., 521-526, nr. 524;
Thys, H., o.c., Recht in Beweging. Opstellen aangeboden aan Prof. Mr.
Ridder R. Victor, II, 1017-1018; Herbots, J., en Herten, P., o.c., T.P.R.,
1973, 892-893, nr. 19; Herbots, J.-H., en Stubbe-Pauwels, A.-M., o.c.,
T.P.R., 1975, 1157-1158, nrs. 374-375; Simont, L., en De Gavre, J., o.c.,
R.C.J.B., 1976,492-494, nr. 106). Vooral de rechtspraak van het Hof van
Cassatie is ter zake van groat belang (zie a.m.: Cass., 3 maart 1966, Pas.,
1966, I, 851; R.W., 1966-1967, 594; J.T., 1967, 44; R.G.A.R., 1967,
nr. 7843; Cass., 12 mei 1966, Pas., 1966, I, 1157; J.T., 1967, 43; R.G.A.R.,
1967, nr. 7842; Cass., 8 december 1969, Arr. Cass., 1970, 338; Pas., 1970,
I, 316; De Verz., 1970, 312, met noot R.B.; Cass., 30 maart 1973, Arr.
Cass., 1973, 767; Pas., 1973, I, 745; Cass., 7 januari 1974,Arr. Cass., 1974,
498; Pas., 1974, I, 467; Cass., 28 maart 1974, Arr. Cass., 1974, 835; Pas.,
1974, I, 779).
Tijdens de besproken periode werden dienaangaande slechts twee beslissingen gepubliceerd (Cass., 27 september 1979, Arr. Cass., 1979-1980, 115;
Pas., 1980, I, 129; Luik, 4 oktober 1977, Jur. Liege, 1977-1978, 185).
In de zaak die aanleiding gaf tot het cassatiearrest van 27 september 1979
had het bestreden arrest, na erop gewezen te hebben dat partijen op 24 april
1967 een overeenkomst hadden ondertekend luidens dewelke eiseres aan
verweerster een bedrag van 12.500 F. betaalde ,ter vereffening van de
huidige en eventuele schade" ten gevolge van een verkeersongeval, geoordeeld dat , ,mocht worden aangenomen dat het gaat om een dading, er echter
moet worden vastgesteld dat de partijen bij het ondertekenen van de
overeenkomst van 24 april 1967 niets afwisten van de breuk aan de basis
van de odontoi:de, die niet was gebleken uit de tot dusver genomen rontgenfoto's en dat, bijgevolg, de toestemming van het slachtoffer fundamenteel
ongeldig was wegens de onbekendheid met de werkelijke letsels die het
slachtoffer bij het ongeval had opgelopen of wegens de feitelijke dwaling
over het essentieel voorwerp van de dading; dat een dading enkel betrekking
kan hebben op de schadelijke gevolgen van het ongeval die op het moment
van de ondertekening kunnen worden beoordeeld". De voorziening tot
cassatie tegen dit arrest wordt door het hoogste rechtscollege verworpen op
grand van de overweging dat het Hof van Beroep, door op basis van de
hiervoor weergegeven motieven ,te oordelen dat de toestemming van
verweerster in de overeenkomst van 24 april 1967 fundamenteel ongeldig
was voor zover ze betrekking had op schadelijke gevolgen van het ongeval
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die op het moment van de ondertekening van de akte niet door het
slachtoffer konden worden beoordeeld", te beslissen ,dat de overeenkomst
niet de werkelijke bedoeling van verweerster weergeeft", de artikelen 1108
tot 1110 en 1134 B.W. niet schendt (Cass., 27 september 1979, Arr. Cass.,
1979-1980, 115; Pas., 1980, I, 129).
Bij dit soort zaken gaat het meestal om de vraag of ook de onvoorzienbare
gevolgen van het ongeval en latere onvoorziene gebeurtenissen tot het
voorwerp van de (vaststellings)overeenkomst kunnen worden gerekend. In
dit geval werd door het slachtoffer een beroep gedaan op de theorie van de
substantiele dwaling om de aan de vergoedingskwijting ten grondslag liggende overeenkomst te doen nietig verklaren. Ben dwaling omtrent de aard
en de omvang van de werkelijk geleden schade wordt hier met andere
woorden beschouwd als een dwaling omtrent het essentieel voorwerp van
de overeenkomst. Ofschoon in zulke gevallen een beroep op de dwalingsleer
meestal wordt afgewezen (zie o.m.: De Page, H., en Dekkers, R., Traite,
V, 514-515, nr. 516; Gheysen, G., o.c., 102, nr. 276, en 130, nr. 360; Dirix,
E., o.c., R. W., 1981-1982, 198, nr. 8; zie ook boven, onder D), kan reeds
uit een arrest van 28 maart 1974 worden afgeleid dat de theorie van de
substantiele dwaling bier niet helemaal is uitgesloten, wanneer uit de beslissing van de feitenrechter kan worden afgeleid dat het slachtoffer zich geen
rekenschap heeft kunnen geven van de werkelijke gevolgen van het ongeval
en zich vergist heeft omtrent een als essentieel te beschouwen bestanddeel
van de overeenkomst (Cass., 28 maart 1974, Arr. Cass., 1974, 835; Pas.,
1974, I, 779; zie in die zin: Simont, L., en De Gavre, J., o.c., R.C.J.B.,
1976, 494, nr. 106). Het hier besproken arrest ligt in de lijn van het arrest
van 28 maart 1974, hoewel in dit laatste arrest niet de schending van de
wetsbepalingen betreffende de dwaling werd ingeroepen, maar wei van de
artikelen 1319, 1320 en 1322 B.W.
In het tweede arrest dat omtrent deze problematiek tijdens de beschouwde
periode werd gewezen meent het Hof van Beroep te Luik dat uit de tussen
partijen gevoerde briefwisseling moet worden afgeleid dat het in hun
bedoeling lag om definitief een einde te stellen aan de tussen hen gerezen
betwisting, zelfs voor toekomstige schade en de nog onbekende, niet voorziene gevolgen die uit het ongeval zouden kunnen voortvloeien. Het Hof
baseert zijn beslissing ook op een aantal vermoedens, onder meer op het
feit dat door partijen geen enkel voorbehoud werd geformuleerd (Luik, 4
december 1977, Jur. Liege, 1977-1978, 185).
In deze problematiek gaat het inderdaad wezenlijk om een kwestie van
interpretatie van de tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. Het
behoort tot de soevereine beoordelingsmacht van de feitenrechter om, door
het opsporen van de werkelijke bedoeling van de partijen, nate gaan of de
overeenkomst, al dan niet als een dading te beschouwen, zich ook uitstrekt
tot de onbekende en niet voorziene gevolgen van het ongeval. Bij deze
interpretatie kan hij ook een beroep doen op extrinsieke omstandigheden,
zoals de omvang van de uitgekeerde vergoeding (zie o.m. Cass., 3 maart
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1966, R. W., 1966-1967, 594; Pas., 1966, I, 851; J.T., 1967, 44; R.G.A.R.,
1967, nr. 7843; Cass., 10november 1972,Arr. Cass., 1973, 248; Pas., 1973,
I, 247; Cass., 7 januari 1974, Arr. Cass., 1974, 498; Pas., 1974, I, 467;
Cass.·, 28 maart 1974, Arr. Cass., 1974, 835; Pas., 1974, I, 779). Meestal
mag ervan worden uitgegaan dat het in de bedoeling van partijen lag om
de draagwijdte van hun overeenkomst te beperken tot de bekende en
voorzienbare gevolgen van het ongeval. De onvoorzienbare gevolgen moeten worden geacht buiten de contractuele vooruitzichten van partijen te
liggen, zodat hiervoor desgevallend wei een bijkomende vergoeding kan
worden toegekend. Wanneer het om een dading gaat kan bovendien nag
worden verwezen naar de artikelen 2048 en 2049 B.W., waarin wordt
bepaald dat de dadingen beperkt blijven tot hun voorwerp en slechts de
geschillen regelen die daarin zijn begrepen (zie a.m.: Gheysen, G., o.c.,
100-101, nr. 271; De Page, H., en Dekkers, R., Traite, V, 524-526, nr. 524,
Ben C; Simont, L., en De Gavre, J., o.c., R.C.J.B., 1970, 180, nr. 159;
Thys, H., o.c., Recht in Beweging. Opstellen aangeboden aan Prof. Mr.
Ridder R. Victor, 1017; Herbots, J.H., Delwiche, F., en Lamine, L., o.c.,
T.P.R., 1980, 688, nr. 299; Dirix, E., o.c., R. W., 1981-1982, 199, nr. 8).
Bij dit alles zal de redactie van het vergoedingskwijtschrift echter vaak van
beslissend belang zijn. Niets belet inderdaad dat de partijen oak de onvoorzienbare gevolgen van een schadegeval voor hun rekening nemen. Indien
uit de bewoordingen van de overeenkomst klaar en duidelijk kan worden
afgeleid dat de partijen aile mogelijke gevolgen van het ongeval beoogden,
bijvoorbeeld , ,zowel actuele als toekomstige, zowel bekende als onbekende,
zowel voorzienbare als onvoorzienbare' ', zal de rechter door de termen van
deze overeenkomst gebonden zijn en zal hij, zonder de bewijskracht ervan
te schenden, aan de benadeelde geen bijkomende vergoeding mogen toekennen indien achteraf blijkt dat de omvang van de schade is toegenomen of
dat zich nieuwe schade heeft voorgedaan (Cass., 12 mei 1966, Pas., 1966,
I, 1157; J.T., 1967, 43; R.G.A.R., 1967, nr. 7842; Cass., 8 december 1969,
Arr. Cass., 1970, 338; Pas., 1970, I, 316; De Verz., 1970, 312, met noot
R.B.; Cass., 30 maart 1973, Arr. Cass., 1973, 767; Pas., 1973, I, 745;
Kirkpatrick, J., o.c., J.T., 1967,38, nr. 13; vgl.: Herbots, J.H., Delwiche,
F., en Lamine, L., o.c., T.P.R., 1980, 688, nr. 299; Dirix, E., o.c., R. W.,
1981-1982, 199, nr. 8).
Hiermee is meteen oak duidelijk het belang aangetoond van een zorgvuldige
en nauwkeurige redactie van het vergoedingskwijtschrift. Het zal ondubbelzinnig uit de bewoordingen ervan moeten blijken dat de partijen de bedoeling hadden om oak de onvoorzienbare gevolgen binnen het toepassingsgebied van de overeenkomst te doen vallen. Het gebruik van een of andere
stereotiepe formule, zoals ,absoluut forfait" of ,tot slot van rekening" zal
hiertoe onvoldoende zijn (De Page, H., en Dekkers, R., Traite, V, 525,
nr. 524,B).
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F. Draagwijdte van de vergoedingskwijting- Verzekeraar die de
benadeelde vergoedt, terwijl achteraf blijkt dat de verzekerde
niet aansprakelijk is
In de praktijk komt het wel eens voor dat een aansprakelijkheidsverzekeraar
beslist de benadeelde te vergoeden, tegen een door deze laatste ondertekende
vergoedingskwijting, zonder dat de afloop van een gerechtelijke procedure
of van een te dien aanzien geopend strafonderzoek wordt afgewacht.
Wanneer nu achteraf komt vast te staan dat de verzekerde geen enkele
aansprakelijkheid draagt, bijvoorbeeld ten gevolge van een vrijspraak van
de strafrechter, rijst de vraag of de verzekeraar de uitbetaalde vergoeding
van het vermeende slachtoffer kan terugvorderen, en zo ja, welke de
juridische grondslag hiervoor is.
In de rechtspraak lopen de meningen hierover uiteen. Sommige uitspraken
hebben de vordering tot terugbetaling van de verzekeraar toegewezen, hetzij
op grond van onverschuldigde betaling (art. 1235 en 1376 e.v. B.W.), hetzij
op grond van vermogensverschuiving zonder oorzaak (zie b.v. Rb. Brussel,
12 maart 1970, De Verz., 1970, 881, met noot R.B.; R.G.A.R., 1970,
nr. 8518; J. T., 1970, 415; Vred. Deurne, 24 december 1971, R. W., 19711972, 1851, met noot C.;T. Vred., 1972, 164; R.G.A.R., 1972, nr. 8884;
Vred. Verviers, 23 juin 1972, T. Vred., 1973, 14; Jur. Liege, 1972-1973, 87;
Vred. Beringen, 24 apri11973, Limb. Rechtsl., 1975, 63, hervormd door Rb.
Hasselt, 2 december 1974, Limb. Rechtsl., 1975, 61, met noot). De meerderheid van de rechtspraak verzet zich echter tegen deze terugvordering, daar
er hier geen onverschuldigde betaling is geweest en evenmin een dwaling in
hoofde van de verzekeraar die de nietigheid van de reeds uigevoerde
overeenkomst tot gevolg zou hebben (zie b.v. Brussel, 30 maart 1971, De
Verz., 1972, 1080, met noot R.B.; Luik, 23 januari 1973, Jur. Liege.,
1972-1973, 177; Rb. Kortrijk 9 apri11968, De Verz., 1970, 279, met noot
R.B.; R.G.A.R., 1970, nr. 8519; Rb. Hasselt, 2 december 1974, Limb.
Rechtsl., 1975,61, metnoot; Vred. Brussel, 21 januari 1972, T. Vred., 1972,
161).
In zijn arrest van 2 juni 1972 heeft het Hof van Cassatie zich bij deze laatste
opvatting aangesloten op grond van de overweging dat wanneer uit de
soevereine vaststellingen van de feitenrechter blijkt dat het de bedoeling van
partijen is geweest door deze uitbetaling de zaak tussen hen definitief te
regelen, wat onder meer kan voortvloeien uit de in de vergoedingskwitantie
gebruikte bewoordingen, waarin niet het minste voorbehoud werd gemaakt,
de feitenrechter dan wettelijke kan beslissen dat de verzekeraar de uitbetaalde vergoeding niet kan terugvorderen (Cass., 2 juni 1972, Arr. Cass., 1972,
931; Pas., 1972, I, 916; De Verz., 1972, 1081, met noot R.B.). Het bestreden
arrest had er in dit geval ook op gewezen dat wanneer de verzekeraar in volle
vrijheid een uitkering deed, dit geschiedde met volledige kennis van de
toedracht van het ongeval, en dat dan de appreciatie van de verzekeraar
betreffende de aansprakelijkheid van zijn verzekerde, ook al werd die
nadien door de rechtbank niet gehonoreerd, niet als een dwaling kan worden
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beschouwd die de nietigheid van de reeds uitgevoerde overeenkomst zou
meebrengen(Brussel, 30maart 1971,DeVerz., 1972,1080, metnootR.B.).
Door het Hof van Beroep werd er nog aan toegevoegd dat van een onverschuldigde betaling of van een vermogensverschuiving zonder oorzaak
evenmin sprake kan zijn, aangezien de betaling, gedaan door een verzekeringsmaatschappij voor haar verzekerde, die zij meent aansprakelijk te zijn,
wei degelijk op een vaste oorzaak berust en bijgevolg niet voor terugvordering vatbaar is. Zoals reeds gezegd, was het Hof van Cassatie van oordeel
dat de vordering tot terugbetaling van de verzekeraar op die gronden wettig
kon worden afgewezen.
Uit een arrest van 18 oktober 1979 blijkt dat het Hof van Cassatie, zij het
impliciet, zijn vroegere rechtspraak heeft bevestigd (Cass., 18 oktober 1979,
Arr. Cass., 1979-1980, 220; Pas., 1980, I, 231; De Verz., 1980, 133, met
noot). In dit geval had de feitenrechter niet vastgesteld dat het in de
bedoeling van de partijen lag om hun wederzijdse rechten definitief te
regelen, en beslist dat tussen hen geen dading was afgesloten. Op grond van
onverschuldigde betaling had de feitenrechter de terugvorderingsactie van
de verzekeraar toegewezen. In het cassatiemiddel werd dit betwist met de
bewering dat het wei degelijk de bedoeling van partijen was hun rechten
definitief te regelen. Dit middel, dat aan het bestreden vonnis niet verwijt
het begrip dading te hebben geschonden, noch dat het de bewijskracht die
aan de akten moet worden gehecht, zou hebben geschonden, wordt door
het Hof van Cassatie verworpen omdat het geen steun vindt in de vaststellingen van de feitenrechter. Het bestreden vonnis wordt wei vernietigd in zover
het, zonder vast te stellen dat de benadeelde die het onverschuldigd betaalde
had ontvangen te kwader trouw was, hem ook veroordeelt tot terugbetaling
van de interesten op dit bedrag vanaf de dag van de betaling.
Uit deze cassatierechtspraak blijkt dat het criterium om de vordering tot
terugbetaling van de verzekeraar al dan niet toe te wijzen gelegen is in het
feit of het al dan niet de bedoeling van de verzekeringsmaatschappij is
geweest om de betaling van de vergoeding te dissocieren van de strafvervolging en de rechterlijke beslissing omtrent de aansprakelijkheid van haar
verzekerde (Herbots, J.H., en Stubbe-Pauwels, A.-M., o.c., T.P.R., 1975,
1157, nr. 372). Dat die bedoeling voorzit kan onder meer blijken uit de
melding in het vergoedingskwijtschrift dat de betaling gebeurt , ,zonder
erkenning van aansprakelijkheid", evenals uit het feit dat daarbij geen
enkel voorbehoud werd geformuleerd (zie b.v. Rb. Antwerpen, 27 april
1973, R. W., 1973-1974, 2226, met noot). Om de terugvorderingsactie van
de verzekeraar af te wijzen zal de feitenrechter dus moeten vaststellen dat
de partijen de bedoeling hadden om hun rechtsverhouding definitief te
regelen, welke ook de rechterlijke beslissing moge zijn betreffende de
gebeurlijke aansprakelijkheid van de verzekerde.
28. KAPITALEN TOEGEKEND AAN MINDERJARIGEN- De wetgever heeft een
aantal maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat kapitalen die moeten
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worden uitgekeerd aan wettige vertegenwoordigers van een minderjarige in
het belang van deze laatste worden gebruikt.
Uitgangspunt is dat het ontvangen van kapitalen een daad van beheer is die
door de ouders, de ouder die het bewaringsrecht over het kind heeft of de
voogd aileen kan worden gesteld.
Op deze regel bestaan evenwel een aantal uitzonderingen.
In de eerste plaats is er artikel 389 alinea 4 tot 6 B.W. ,Wanneer kan
gevreesd worden dat geldsommen die aan een minderjarige toekomen niet
in zijn belang worden gebruikt, kan de jeugdrechtbank op vordering van
de Procureur des Konings de voorwaarden voor de aanwending van die
sommen bepalen. In hetzelfde geval kunnen de rechtbanken die uitspraak
doen over de vergoeding van een stoffelijke of zedelijke schade aan een
minderjarige veroorzaakt, de voorwaarden voor de aanwending van de
verschuldigde geldsommen bepalen. Wanneer de beslissingen bedoeld in de
twee voorgaande leden in kracht van gewijsde zijn gegaan, betekent de
griffier een afschrift ervan bij ter post aangetekende brief aan de schuldenaars die zich dan alleen mits nakoming van de voorwaarden gesteld door
de rechtbank, geldig kunnen bevrijden''.
Hoewel dit artikel betrekking heeft op het wettelijk beheer, zou het ook
kunnen worden toegepast ingeval van minderjarigen onder voogdij (Brussel, 9 januari 1969, Pas., 1969, II, 78; Van Balberghe, M., ,Toezicht op
de aanwending van geldsommen die aan minderjarigen toekomen", R. W.,
1966-1967, 329; contra: Les Novelles, Protection de la jeunesse, 1978,
nr. 231).
Over de toepassingsvoorwaarden van artikel 389 zie: Cass., 6 april 1971,
Pas., 1971, I, 714.
Ben tweede uitzondering die specifiek betrekking heeft op kinderen onder
voogdij staat in artikel 61 Hypotheekwet. Volgens het Hof van Cassatie
vallen onder het begrip ,niet opeisbare kapitalen of schuldvorderingen met
tijdsbepaling die eerst na de meerderjarigheid van de pupil zullen vervallen' ', ook alle onverwachte kapitaalsinkomsten waarmee geen rekening kon
gehouden worden bij de vaststelling van de wettelijke hypotheek (Cass., 10
apri11978, R. W., 1978-1979, 719 met noot Gotzen). Artikel 61 is dus van
toepassing op kapitalen uitgekeerd na een arbeidsongeval of een onrechtmatige daad.
Om volledig te zijn kan nog gewezen worden op artikel 482 B.W. dat de
maatregelen voorschrijft die moeten worden genomen bij uitkering van
kapitalen aan ontvoogde minderjarigen.
Rest de vraag welke maatregelen door de rechtbanken kunnen genomen
worden. Ret Hof van Beroep te Brussel besliste dat het belang van de
kinderen vereiste dat de voor hun schade toegekende bedragen onder de
controle van de voogdijorganen zouden gestort worden op een op hun
respectieve naam geopend boekje bij de A.S.L.K. Deze bedragen zouden
hen integraal overhandigd worden op de dag dat ze meerderjarig of ontvoogd worden.
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Biser in cassatie had in zijn conclusie voor het Hof van Beroep aangevoerd
dat niet was aangetoond dat de piaatsing van de aan de kinderen toekomende bedragen op een spaarboekje van de A.S.L.K. het beste voor hen zou
zijn, rekening houdend met de door die instelling toegekende interest. Hij
stelde dat het Hof van Beroep in zijn hierboven aangehaalde motivering
onvoidoende op die conclusie geantwoord had. Het Hof van Cassatie
verwierp evenwei dit middel (Cass., 20 mei 1976, R. W., 1976-1977, 1746).
Men kan zich hierbij wei afvragen of de rechters niet meer oog zouden
moeten hebben voor de rentabiliteit van de gekozen beieggingsvorm.
In dit verband kan verwezen worden naar een interessante en uitgebreid
gemotiveerde beslissing van de Rechtbank te leper. In casu moest de voogdij
over een minderjarige worden ingericht. Hierbij moest worden beslist hoe
de voogd de kapitaien die de minderjarige bezat moest beieggen. De
familieraad steide voor deze beiegging te doen bij een private spaarkas
waarvan de voogdes agente was. De vrederechter verzette zich hiertegen.
Hierdoor stelde de Procureur des Konings de procedure voorzien in artikei
1232, 2e lid Ger. W. in.
Uit de motivering van de uitspraak die hierop volgde lichten we de passages
die ook voor het bier behandeide probieem van belang kunnen zijn:
,De opvatting dat de kapitaien van een minderjarige aileen mogen worden
beiegd in renten ten Iaste van de Staat of in daarmee gelijk gestelde waarden
is vrij verspreid maar is onjuist (De Page, II, derde uitgave, nr. 184, derde
alinea). Mits de regel in acht genomen wordt dat de beiegging niet strijdig
mag zijn met de vereisten van een goed beheer, bestaat immers, zoais
gezegd, in principe de vrije keuze van de beieggingswijze. De kapitalen
mogen dus ook worden ingebracht in vennootschappen, beiegd worden in
familiezaken, in acties, enz. Deze beleggingen moeten wei zeker Iijken en
ernstige waarborgen bieden (De Page, ibidem en Kluyskens, Personen- en
jamilierecht, tweede druk, nr. 729,4°) ... De private spaarkassen zijn aan
een strenge controle onderworpen .... Verder is de rente door deze spaarkassen uitgekeerd minstens gelijk aan die welke wordt uitgekeerd door de
parastatale instellingen .... Ben aantal openbare spaarinstellingen hebben
een regeling uitgewerkt waarbij de bij hen geplaatste kapitalen van minderjarigen maar kunnen worden afgehaald met machtiging van de vrederechter. Hierdoor is een nieuwe controle-mogelijkheid op het beheer van de
goederen van de minderjarigen mogelijk .... Het is evenwei niet omdat in
het rechtsgebied van deze rechtbank gewoonlijk zo over de beleggingswijze
wordt beslist dat het niet meer anders kan en mag. Hoe aanbevelenswaardig
de gewoonlijk vooropgestelde beleggingswijze en de daaruit voor de vrederechter voortvioeiende mogelijkheid van toezicht ook moge zijn, toch is een
belegging bij deze openbare spaarinstellingen en/ of onder het toekennen
van een bijkomende toezichtsmogelijkheid voor de vrederechter geenszins
voor de familieraad wettelijk verplicht" (Rb. leper, 17 november 1976,
R. W., 1977-1978, 583, met noot Gotzen, R.).
De interesten verschuldigd op kapitalen toegekend aan minderjarigen komen toe aan de ouders persoonlijk conform artikei 384 B.W. (Luik, 19
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februari 1981, verbroken door Cass., 4 februari 1982, doch niet op dit punt,
De Verz., 1982, 381).

HooFDSTUK II
SCHADE DOOR OVERLIJDEN EN BLIJVENDE INVALIDITEIT
AFDELING

I

ALGEMEEN

29. TOEKOMSTIGE LOONSVERHOGINGEN EN PROMOTIEKANSEN - Ben onderzoek naar de weerslag van loonsverhogingen, of deze nu het gevolg zijn
van indexering, promoties of baremale verhogingen, begint met de vraag
of de loonsverhoging voldoende zeker is, m.a.w. of er schadezekerheid is
wanneer loonsverhoging in aanmerking wordt genomen. Hierbij dient
onderscheid gemaakt te worden tussen komende en voorbije inkomstenstijging. De vraag of de rechter rekening moet houden met voorbije inkomstenstijging, m.a. w. met een inkomstenstijging tussen het tijdstip waarop de
schade is ontstaan en het ogenblik waarop de vergoeding wordt begroot,
geeft geen aanleiding tot discussie. Conform een vaststaande rechtspraak
moet immers de schade worden vergoed zoals zij geleden wordt op het
ogenblik waarop de rechter uitspraakdoet ~zie nr. 20). Tussentijdseverhodingen komen derhalve voor vergoeding in aanmerking. Zonder in details
te treden dient onderlijnd dat deze stelregel m.b.t. de evaluatiedatum van
de schade niet in aile rechtsstelsels altijd even evident is geweest. Zo moge
aangestipt dat in het traditioneel Angelsaksisch recht de schadebegroting
niet gebeurde op datum van de uitspraak, doch wei op het tijdstip waarop
de onrechtmatige daad werd gesteld (Fleming J.G., ,The Impact of Inflation on Tort Compensation'', The American Journal of Comperative Law,
vol. 26, 60).

29.1. TOEKOMSTIGE LOONSVERHOGINGEN- Maar wat nu met toekomstige loonsverhogingen?
Deze vraag dient geplaatst in de veel ruimere context van de schadezekerheid, waarvan wij met betrekking tot dit onderwerp enkele richtinggevende
principes in herinnering willen brengen alvorens aan de hand van enkele
uitspraken aan te tonen hoezeer het beleid van de rechter bij de evaluatie
van toekomstige loonsverhogingen kan verschillen.
Schade is zeker, wanneer zij in zo hoge mate waarschijnlijk is, dat de rechter
niet ernstig aan het tegendeel moet denken, ook al is dit theoretisch nog
mogelijk (Ronse, J., Schade en Schadeloosstelling, nr. 91) en een toekomstige schade is zeker wanneer ze de normale uitslag, ontwikkeling, vervolg,
herhaling of voltooiing is van een aktueel zekere toestand (Ronse, J., o.c.,
nr. 97).
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Toekomstige schade komt dus voor vergoeding in aanmerking indien het
bestaan hiervan met voldoende zekerheid vaststaat (Dalcq, R.O., Traite de
Ia responsabilitecivile, nr. 2829 e.v.; Cass., 4maart 1975, Arr. Cass., 1975,
753; Pas., 1975, 682; R.G.A.R., 1976, nr. 9651). Aldus heeft het Hof van
Cassatie geoordeeld dat de rechter mag rekening houden met alle bestanddelen van de schade, waaronder de loonsverhoging die de benadeelde zou
genoten hebben, wanneer uit de feiten blijkt dat deze toekomstige schade
een zekere voortzetting is van de actuele schade en dat dit nadeel vatbaar
is voor onmiddellijke raming, zij het dan ook ex aequo et bono (Cass., 8
januari 1974, Pas., 1974, I, 474).
Loonstijgingen die voldoende waarschijnlijk lijken in de toekomst kunnen
dus voor vergoeding in aanmerking komen. Dat deze stijgende evolutie
echter verre van algemeen als voldoende waarschijnlijk wordt beschouwd
blijkt uit de diversiteit van de uitspraken, waarin geoordeeld werd aangaande een vordering tot verhoging van het basisloon wegens te verwachten
indexstijgingen. Zo stellen sommige magistraten vast dat een toekomstige
muntontwaarding aleatoir is en de zekerheidsgraad van deze schade dus te
klein is om voor vergoeding in aanmerking te komen. In die zin kunnen de
volgende uitspraken vermeld worden:
- Brussel, 30 november 1977, R.G.A.R., 1979, nr. 10.014, weigert een vergoeding wegens
muntontwaarding of toekomstige inkomstenstijging toe te kennen, omwille van de aleatoire
aard van deze elementen.
- Antwerpen, 18 mei 1979, onuitgegeven, stelt dat inflatoire loonaanpassingen in de toekomst niet zeker zijn, gelet op de nog lange lucratieve loopbaan van 29 jaar. (Wei wordt het
loon ten tijde van het ongeval in december 1977 met 20 OJo verhoogd wegens het verlies van
ernstige en reele promotiekansen).
- Antwerpen, 2 apri11980, R.G.A.R., 1980, nr. 10.270: een stijging in de toekomst van het
loon is ter zake niet dienend en het voorgedragen basisloon beantwoordt aan het laatst
voorhanden zijnde juiste gegeven op de dag van de uitspraak.
- Rb. Kortrijk, 28 juni 1979, onuitgegeven: het is niet mogelijk een prognose te maken
betreffende de mogelijke tewerkstelling in de toekomst, zodat de vordering tot verhoging van
het basisinkomen met 20 OJo moet worden verworpen en de begroting dient te geschieden op
basis van de effectief gekende gegevens uit het fiscale aanslagbiljet betreffende de inkomsten
van 1976 en 1977.
- Corr. Dendermonde, 31 maart 1980, onuitgegeven: onberekenbare schommelingen en
evoluties van de clienteel van een zelfstandige loodgieter en van de munterosie kunnen niet
in aanmerking worden genomen daar deze zich evengoed in omgekeerde zin zouden kunnen
voordoen, gezien hun aleatoir karakter. Dit vonnis werd bevestigd door Gent, 8 december
1980, onuitgegeven.

Nog andere rechters matigen hun begrotingen van toekomstige schade
omdat ze vaststellen dat de economische omstandigheden moeilijke periodes van werkloosheid en sociale onzekerheid Iaten voorzien:
- Luik, 20maart 1975,R.G.A.R., 1977, nr. 9715 (feb.)(in 1977 gafR.G.A.R., pervergissing
dezelfde nummering aan de nummers van februari en van maart; nr. 9715 duidt op het nummer
van februari): ,il ne se justifie pas de prendre en consideration les augmentations futures de
remuneration qui restent aleatoires, les circonstances economiques faisant au contraire presager des periodes difficiles de sous-emploi et de chomage".
- Gent, 20 november 1978, R. W., 1978-79, 2183: het bruto loon van 273.685 F ten tijde van
het overlijden wordt verhoogd tot 300.000 F, rekening houdend met toekomstige loonsverhogingen, maar tevens met de eventualiteit van tijdelijke werkloosheid.
- Antwerpen, 20 september 1979, onuitgegeven: hoewel de index tussen het ongeval en het
arrest was gestegen met 12 OJo, werd het basisloon verhoogd met 10 OJo, rekening houdend ,met
de trend tot besparing en vermindering van arbeidsduur".
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- Brussel, 5 maart 1980, De Verz., 1981, 507: het netto loon bedroeg 325.000 Fin 1977.
Rekening houdend enerzijds met de evolutie van de lonen sinds het ongeval, anderzijds met
het feit dat, naar redelijke verwachting, de toekomstige inkomstenverhogingen zullen gepaard
gaan met zwaardere fiscale lasten, wordt de toekomstige inkomstenschade tijdens de lucratieve
overlevingsduur van 41 jaar berekend op basis van een jaarlijkse netto loon van 350.000 F.
- Corr. Luik, 23 februari 1979. onuitgegeven: ,Attendu que la siderurgie de l'union
europeenne economique est en crise grave; que les licenciements massifs actuels en sont
!'illustration, que (Ia victime), stagiaire O.N.Em., ne peut esperer conserver son salaire eleve
actuel". Het bruto salaris wordt vervolgens forfaitair op 325.000 F geraamd (zonder dat het
werkelijk loon wordt vermeld) en de kapitalisatieberekening uitgevoerd op een half-netto basis
van 300.000 F tot slechts 60 jaar, gezien de waarschijnlijke sociale evolutie.
- Corr. Charleroi, 27 juni 1977, R.G.A.R., 1979, nr. 10.069: de huidige economische en
sociale omstandigheden, de loutere compensatie van de vermindering van de koopkracht door
indexering der lonen zonder werkelijke verhoging van de koopkracht, de aantasting van de
stabiliteit van de werkgelegenheid door de noodzakelijke reorganisatie der vennootschappen,
de fundamentele problemen zoals de inflatie, de werkloosheid, de competitiviteit van de
ondernemingen en de noodzakelijkheid van een redelijke groei, de waarschijnlijke invoering
van de inkorting van de arbeidsduur, de algemene strekking om de pensioenleeftijd op 60 jaar
te bepalen, zetten, bij gebreke aan juistere waarderingselementen van het jaarlijkse netto
inkomen, aan tot een voorzichtige en gematigde ex aequo et bono begroting van het jaarinkomen op het bedrag van 475.000 F zonder verhoging voor de toekomst (Het bedrag van het
jaarinkomen ten tijde van het overlijden of ten tijde van de uitspraak wordt niet vermeld).
- Rb. Kortrijk, 18 mei 1981, bevestigd door Gent, 18 januari 1982, onuitgegeven, brengt het
loon van 424.198 F van 1976 forfaitair op 450.000 F, rekening houdend met de loonsverhogingen die het slachtoffer mocht verwachten, maar ook met de eventualiteit van tijdelijke
werkloosheid.
- Corr. Luik, 22 december 1976, R.G.A.R., 1978, nr. 9894: , ... Ia partie civile, si elle avait
de grandes chances d'entrer a Cockerill, comme son pere, n'etait nullement assuree d'y etre
engagee des Ia fin de ses etudes, ni d'y rester durant toute sa carriere, et ce pour les raisons
connues, Ia crise economique actuelle, surtout dans la siderurgie, entra\'nant le chomage et les
licenciements".
- Corr. Brussel, 14 december 1976, De Verz., 1976, 831, achtte zelfs een indexdaling
mogelijk.

In verscbillende andere uitspraken wordt eveneens geweigerd rekening te
bouden met toekomstige inkomstenstijgingen, ecbter om een andere reden,
nl. omdat bet kapitaal onmiddellijk wordt uitgekeerd en een verstandige
belegging ervan de gevolgen van een eventuele muntontwaarding moet
kunnen opvangen. Ret verband is niet onmiddellijk in bet oog springend:
waarscbijnlijk bouden deze recbtbanken ecbter rekening met bet feit dat bet
verscbil tussen de boge reele rentevoet en de lage kapitalisatierentevoet reeds
op zicbzelf de muntontwaarding compenseert, zoals trouwens expliciet
gesteld in bet bieronder vermelde arrest van bet Hof van Beroep van Luik
van 2 oktober 1980. In deze zin kunnen wij de volgende uitspraken noteren:
- Antwerpen, 17 maart 1975, R.G.A.R., 1978, nr. 9834 (ook R. W., 1974-75, 2349): geen
vergoeding om de toekomstige indexstijgingen en muntontwaarding op te vangen, wijl de
uitgekeerde vergoedingen moeten toelaten deze verschijnselen op te vangen door voorzichtige
en beredeneerde beleggingen.
- Luik, 2oktober 1980, Pas., 1981, II, 7: ,attendu quele choix du tauxd'excomptede 4,5 O!o,
tres inferieur au taux bancaire, tend acompenser, autant que faire se peut, !'erosion monetaire
future".
- Gent, 12 mei 1981, onuitgegeven: ,er moet geen verhoging wegens munterosie worden
toegepast omdat de eiseres haar vergoeding thans volledig ontvangt. Wei mag naar redelijke
verwachting aanvaard worden dat er een zekere doch gematigde inkomstenstijging te voorzien
is, zodat het billijk is het inkomen van 1978-79 met 115 te verhogen om de berekeningsbasis
vast te stellen.
- Corr. Brussel, 23 januari 1980, onuitgegeven: een goede belegging van de toegekende
vergoeding kan de eventuele toekomstige muntontwaardingen opvangen.
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- Krijgsro Brussel, 29 mei 1980, onuitgegeven: een verhoging is niet gerechtvaardigd aangezien de gekapitaliseerde vergoeding dadelijk uitbetaald wordt.
- Corro Charleroi, 23 juni 1980, onuitgegeven: ,il n'y a pas lieu d'augmenter de 20 ll!o, car
!'erosion monetaire peut etre compensee par un placement judicieux"
0

Naast de rechtscolleges die weigeren een verhoging van het basisloon te
aanvaarden omdat de toekomstige loonstijgingen een onvoldoende zekerheidsgraad vertonen of omdat een verstandige belegging de muntontwaarding kan opvangen, is er een niet onbelangrijk gedeelte van de rechtspraak
die schijnt verhogingen toe te kennen van 10 tot 20 OJo en zelfs meer om aldus
de verkrijger te vrijwaren tegen toekomstige muntontwaardingo We zeggen
wei degelijk , ,schijnt 00. toe te kennen'': immers een aandachtige lektuur
en vooral een herberekening van het detail van de toegekende bedragen wijst
erop dat vaak slechts een klein gedeelte van de toegekende verhoging dient
om de toekomstige indexstijgingen op te vangen.
Zo werd van een in 1975 overleden arbeider van 54 jaar anderhalf jaar later
het inkomen ten tijde van het overlijden met 8 OJo verhoogd. In dezelfde
. periode steeg de index met 10% (Corr. Hoei, 3 november 1976, Jur. Liege,
1976-77, 131, bevestigd door Luik, 3 februari 1977, Omnia, 1978, 517).
Het kopje boven het gepubliceerd vonnis van de Politierechtbank te Bergen
van 8 maart 1977 (R.G.A.R., 1979, nro 100085) stelt dat de normale verhogingen voor de toekomst op 15% worden bepaaldo Wat echter met 15%
wordt verhoogd is volgens de tekst van het vonnis het salaris van april1976,
terwijl tussen april 1976 en maart 1977 de index steeg met 7 %.
In oktober 1977 werd het inkomen van het slachtoffer, overleden in oktober
1976, verhoogd met 15%, overwegend ,que la reparation impose techniquement d'inclure dans le. capital alloue Ia progression continuelle irreversible meme dans les circonstances economiques actuelles ne serait-ce
que par Ia seule compensation de la diminution du pouvoir d'achat par le
jeu de I' indexation - des allocations attribuees a la victime" o Tussen
oktober 1976 en oktober 1977 steeg de index met 6,5 %, zodat voor de
duurtijd van de kapitalisatieberekening van 24 jaar slechts 8,5 % overbleef
(Corr. Charleroi, 10 oktober 1977, R.G.A.R., 1979, nr. 10.082).
Het salaris van april1976 werd einde 1977 verhoogd met ongeveer 23% om
reden van de toekomstige muntontwaarding en sociale evolutieo Tussen
april1976 en de datum van de uitspraak was de index al gestegen met 11 %.
De resterende 12 % dekten een lucratieve levensduur van ... 45 jaar (Bergen,
23 december 1977, onuitgegeven).
In november 1978 verhoogde hetzelfde Hof het loon van april1976 van een
25-jarige bediende met ongeveer 20%. Inmiddels was de index al met 15%
gestegen (Bergen, 2 november 1978, R.GoA.R., 1979, nro 10.106).
Ben arrest van maart 1979 verhoogt het loon van begin 1977 met 10%
wegens de muntontwaarding en de toekomstige loonstijgingen. Op twee jaar
tijd, nl. van maart 1977 tot maart 1979 steeg de index met 9,6% (Bergen,
2 maart 1979, R.GoA.R., 1980, nr. 10.159).
Rekening houdend met ancienniteitsverhogingen en normale promoties
werd in september 1981 het loon van oktober 1978 verhoogd met 13%0
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Alleen de index reeds was inmiddels gestegen met 20 o/o (Rb. Luik, 21
september 1981, onuitgegeven).
Br zijn eveneens uitspraken waarin het percentage van de voor de toekomst
toegekende verhoging zelfs niet de reeds verworven indexstijgingen compenseert.
Zo werd een loon van januari 1974 drie jaar later verboogd met 20%. De
index steeg inmiddels met 40% (Corr. Mecbelen, 25 april 1977, R. W.,
1977-78, 1917). Door het Hof van Beroep te Bergen werd in 1977 bet
inkomen van 1971 van een 52-jarige geneesheer, overleden in 1972, verboogd met ongeveer 16%, ten einde bet gemiddelde inkomen tot 70-jarige
leeftijd vast te stellen. Tussen 1972 en 1977 steeg de index met bijna ... 50%
(Bergen, 13 mei 1977, R.G.A.R., 1978, nr. 9967). Aan het loon van 1973
werd in 1978 15% toegevoegd, wegens toekomstige loonsverhogingen. De
tussentijdse stijging bedroeg meer dan 50% (Corr. Hoei, 24 februari 1978,
onuitgegeven). In februari 1976 werd in eerste aanleg bet loon van mei 1975
met ongeveer 22% verboogd, wat 15% meer is dan de tussentijdse stijging.
In beroep werd in mei 1978 deze raming bevestigd. Toen bedroeg de
tussentijdse stijging reeds 23 % (Corr. Doornik, 24 februari 1976 en Bergen,
12 mei 1978, De Verz., 1978, 557). In november 1980 werd van een 45-jarig
slacbtoffer het loon van mei 1977 verboogd met 10% aangezien bet slacbtoffer zich mocbt verwacbten aan normale loonsverbogingen. De index steeg
met 30% tussen mei 1977 en november 1980 (Rb. Brussel, 5 november 1980,
onuitgegeven); ·
.
-Ook wordt al eens een verboging toegekend wegens de loonsverhogingen
tot op datum van de uitspraak. Ook dan is de verboging vaak ontoereikend
om de reeds verworven loonstijgingen op te vangen. Aldus werd in november 1978 het loon van november 1976 met 6% verboogd, rekening boudend
met de effektieve koopkracbtvermindering van de Belgische munt voor de
uitspraak. Inmiddels was de index met meer dan 10% gestegen (Gent, 14
november 1978, R. W., 1978-79, 2123). Ben arrest van september 1979
verboogde bet loon van februari 1977 met 10% wegens de sinds bet ongeval
verworven loonsverhogingen. In dezelfde periode steeg de index met 12 %;
het arrest voegt er trouwens aan toe dat eveneens rekening wordt gebouden
met de trend tot besparing en vermindering van de arbeidsduur (Antwerpen,
20 september 1979, onuitgegeven). Ben uitspraak van december 1979 kende
een verboging toe van 20% wegens de munterosie tot heden, de stijging van
de loonscbalen en de promoties waarop een arbeider normaal kan hopen,
maar zoals blijkt uit de niet gepubliceerde volledige tekst van de uitspraak
wordt de verboging van 20% berekend op een loon van december 1974,
terwijl tussen december 1974 en december 1979 de index met bijna 40%
steeg (Bergen, 14 december 1979, Omnia, 1980, 197).
De uitspraken die hieronder vermeld staan zijn de zeldzame beslissingen
waarbij de recbter werkelijk bet loon ten tijde van de uitspraak als basis
neemt en daaraan een belangrijk percentage toevoegt ten einde de toekomstige loonsverbogingen op te vangen:
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- Corr. Bergen, 14 september 1979, De Verz., 1979, 517: verhoging met 10 DJo van het laatst
gekend loon v66r de uitspraak.
- Antwerp en, 30 juni 1977, R. G.A.R., 1979, nr. 9976: verhoging van het gemiddeld toekomstig inkomen met 10 DJo wegens toekomstige muntontwaarding en 10 DJo wegens gemiste promotiekansen.
- Brussel, 27 mei 1981, onuitgegeven: verhoging van het loon ten tijde van de uitspraak met
10 DJo.

Uitspraken echter die als basis het loon ten tijde van de uitspraak nemen
en een kapitalisatieberekening uitvoeren op basis van de leeftijd ten tijde
van het overlijden of van de consolidatie lopen het risico verbroken te
worden (Cass., 22 apri11976, R.G.A.R., 1977, nr. 9789; Cass., 21 maart
1979, R. W., 1980-81, 377; Cass., 21 oktober 1980, R. W., 1981-82, 443;
Cass., 7 januari 1981, R.G.A.R., 1982, nr. 10.503; R. W., 1981-82, 1845).
A fortiori moet dit gelden voor uitspraken die in eenzelfde berekening het
loon ten tijde van de uitspraak nog met een bepaald percentage verhogen:
zeker in dit geval kent de rechter een vergoeding toe die hager is dan de
geleden schade omdat een dergelijke raming erop neerkomt de verkrijger
van de vergoeding in een toestand te plaatsen alsof het slachtoffer reeds op
de dag van het overlijden of van de consolidatie het salaris van het tijdstip
van de uitspraak, verhoogd met een bijkomend percentage, verdiende
(Cass., 28 oktober 1974, R. W., 1974-75, 1497).
Nochtans verbiedt geen enkele wetsbepaling dat de rechter, om het inkomen
te ramen dat het slachtoffer later zou hebben verdi end, bepaalde omstandigheden van na het overlijden als beoordelingsgegevens in aanmerking neemt
(Cass., 23 apri11980, R. W., 1980-81, 2811). Overigens mag de rechter niet
stellen dat hij geen rekening mag houden met de promotiekansen van het
slachtoffer, noch met de munterosie aangezien hij aldus in beginsel de
gevolgen terzijde schuift van de bevordering die het slachtoffer zou gekregen hebben, alsmede deze van de vermindering van de koopkracht van de
munt (Cass., 9 mei 1979, R. W., 1979-80, 2508; R.G.A.R., 1981,
nr. 10.299). Als derhalve de rechter enerzijds, zoals het Hof van Cassatie
hem trouwens voorschrijft, zich wil plaatsen op de dag van zijn beslissing
om de schade te ramen (Cass., 9 mei 1979, R. W., 1979-80, 2508) en als
ramingsbasis het loon ten tijde van de uitspraak, al dan niet verhoogd
wegens toekomstige loonsverhogingen, wenst te bezigen en indien hij anderzijds wenst te kapitaliseren vanaf de datum van overlijden of van consolidatie, kan hij, om wellicht aan cassatie te ontsnappen, dit basisloon uitdrukkelijk bestempelen als zijnde het gemiddelde loon over heel de kapitalisatieduurtijd. Ben andere mogelijkheid bestaat er in de door ons geheten
splitsingsmethode toe te passen, die er in bestaat een ventilatie te maken
tussen de reeds geleden schade v66r de uitspraak en de toekomstige schade
na de uitspraak (zie verder nr. 30). Indien hij in dit geval de schade vanaf
de uitspraak raamt op basis van het inkomen ten tijde van de uitspraak,
verhoogd met een bepaald percentage, en op basis eveneens van de kapitalisatiecoefficient toepasselijk op de leeftijd ten tijde van de uitspraak, dient
hij naar onze mening dit inkomen ook als een toekomstig gemiddeld
inkomen te bestempelen. Zoniet zou hij oordelen dat het slachtoffer reeds
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ten tijde van de uitspraak het inkomen verdiende dat het in werkelijkheid
slechts later, nl. tengevolge van de toekomstige loonstijgingen, zou hebben
verdiend.

*

* *
Uit de bovenvermelde uitspraken blijkt dat, zo de toekomstige loonsverhogingen al in aanmerking worden genomen, de motivering ervan uiterst
summier is en dat het onderscheid tussen reele loonsverhogingen tengevolge
van promotie of van baremale stijging en vergoedingen voor muntontwaarding in vele gevallen niet duidelijk is. De rechtsonzekerheid die in dit domein
heerst is volledig en men kan niet voorbijgaan aan de vaststelling dat vele
ramingen uiteindelijk arbitrair zijn.
En nochtans zou dit op een heel wat minder willekeurige wijze kunnen
gebeuren. Inderdaad om het toekomstig inkomen vast te stellen kan allereerst rekening worden gehouden met de zekere en vaststaande baremale
loonsverhogingen, zodat onmiddellijk het onderscheid tussen enerzijds
arbeiders en anderzijds bedienden en funktionarissen in het oog sprint: daar
waar laatstgenoemden hun inkomen tot een zekere leeftijd jaarlijks of
tweejaarlijks zien stijgen, blijft het loon van een arbeider in de meeste
sectoren ongewijzigd zolang hij een zelfde beroep en funktie blijft uitoefenen. Voor een arbeider dient derhalve geen verhoging van het basisloon
wegens te verwachten baremale salarisstijgingen toegekend te worden.
Anders is het echter met een slachtoffer waarvan het aktueel zeker is dat
het zou hebben genoten van verhogingen, waarvan de periodiciteit en het
bedrag slechts afhankelijk zijn van zijn ancienniteit; in dit geval gaat het
om een zekere schade waarmee ontegenzeggelijk moet rekening gehouden
worden bij de begroting van het inkomen (Dalcq, R.O., o.c., nr. 3552),
hoewel hiertegen d~m weer kan aangevoerd worden dat men zich in de
huidige onzekere economische omstandigheden vragen kan stellen aangaande de werkzekerheid van een bediende en aangaande de solvabiliteit van
staat en gemeenten.
Indien met deze onzekerheid geen rekening wordt gehouden, dient een
forfaitaire verhoging van het basisloon- vaak een gemakkelijkheidsoplossing - in de mate van het mogelijke geweerd te worden. Het salaris dat
als basis moet dienen om de vergoeding te berekenen zou de toekomstige
wijzigingen ervan moeten volgen op een zodanige wijze dat er niet een maar
verschillende berekeningen zouden moeten gemaakt worden.
De forfaitaire verhoging is echter zeker uit den boze indien de gedingvoerende partijen de rechtbank de beschikking geven over de nodige attesten van
de werkgever aangaande de toekomstige salariswijzigingen, op grand waarvan dan een mathematisch exacte berekening kan gemaakt worden. Ben
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waardevol voorbeeld van dergelijke berekening kan men vinden in een
arrest dat een vergoeding toekende aan de weduwnaar van een 25-jarige
onderwijzeres in rijksdienst en dat een uitzonderlijke zorg besteedde aan de
berekening van de vergoeding van de jaarlijkse weddeverhogingen (Brussel,
8 juni 1971, R.G.A.R., 1971, nr. 8688, noot). Deze berekening bestond er
nl. in dat voor de begroting van het vergoedingskapitaal in aanmerking werd
genomen de wedde ten tijde van het overlijden, jaar per jaar verhoogd met
de weddeaanpassingen, die gekapitaliseerd worden vanaf de aanvangsdatum waarop ze zouden uitbetaald zijn geworden, maar wegens de vervroegde uitbetaling herleid tot een contante waarde op de dag van het overlijden.
De rechter moest hiervoor 53 bewerkingen uitvoeren!
De annotator voorzag dat het arrest ,fera faire un nouveau pas aIa theorie
de Ia reparation des dommages physiques"; naar ons weten werd echter
sindsdien geen enkele uitspraak meer geveld die een gelijkaardige berekening toepast. Wei vonden we in de bestudeerde periode een uitspraak die
inzake de schade van een regentes hetzelfde principe, nl. een raming ,sur
base du traitement ... au jour du jugement et en prenant en consideration
les majorations liees al'anciennete, diminuees en fonction de !'anticipation
du paiement", wenste te volgen, maar ten tijde van de uitspraak niet over
de nodige gegevens beschikte en derhalve de heropening der debatten beval
ten einde partijen toe te Iaten de nodige elementen te vergaren (Corr. Hoei,
30 april 1976, R.G.A.R., 1977, nr. 9790).
De toekomstige loonsverhogingen, waarvan periodiciteit en bedrag baremaal bepaald zijn, kunnen dus exact worden berekend; ze maken ook een
voor vergoeding vatbare schade uit indien ze een voldoende zekerheidsgraad
vertonen, waarbij men zich dan wei, zoals we hoger reeds zegden, vragen
kan stellen aangaande de solvabiliteit van de werkgever, zelfs al is deze een
openbare dienst of instelling.
29.2. PROMOTIEKANSEN- Het probleem van de toekomstige promo ties is
echter lang niet zo eenvoudig. Wij hebben hier immers te maken met een
toekomstige schade, waarvan de zekerheidsgraad minder duidelijk en overtuigend is aan te tonen.
Het verlies van een promotie zal haast nooit aan de zekerheidsvoorwaarde
voldoen, omdat de bevordering afhankelijk zal zijn, hetzij van het slagen
in een examen, hetzij van de beoordeling door de werkgever. Vraag is steeds
of het slachtoffer een redelijke kans op bevordering had, m.a.w. kan
aantonen dat het op de verwezenlijking van de kans kon rekenen indien de
schadeverwekkende daad niet had plaats gehad. Dit betekent dater naar
de normale gang van zaken en rekening houdend met al de concrete
elementen van de zaak een zo hoge graad van waarschijnlijkheid i.v.m. de
verwezenlijking van de kans moet voorhanden zijn dat de feitenrechter er
niet meer kan aan twijfelen. Bovendien moet aangetoond worden dat de
kans definitief verloren is.
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Omgezet naar de praktijk houdt deze regel in dat slechts eerder uitzonderlijk
de zekerheid van het bestaan van een dergelijke kans zal kunnen aangetoond
worden en dat de rechtbank hiervoor een vergoeding zal voorzien. Integendeel zal veelal beschouwd moeten worden dat de aard van deze schade
hypothetisch is en als dusdanig geen recht op vergoeding laat ontstaan,
vooral indien in hoofde van het slachtoffer aileen een hoop op bevordering
bestond. Men moet al iets verder in het verleden teruggaan om degelijk
gemotiveerde uitspraken terug te vinden (Mil. Ger., 7 februari 1968, R. W.,
1970-71, 128, nootCockx, R.; Brussel, 17 september 1969, R.G.A.R., 1971,
nr. 8559; Corr. Luik, 15 december 1969, De Verz., 1970, 708; Corr. Bergen,
22 oktober 1974, R.G.A.R., 1975, nr. 9444). Men kan dan ook vraagtekens
plaatsen bij recentere uitspraken waarin zonder verdere uitleg de promotiekansen in het basisloon worden verrekend, zoals in een arrest waar het
basisinkomen van een slechts 22-jarige vrachtwagenchauffeur, die in zijn
vrije uren samen met zijn echtgenote een herberg uitbaatte, met ongeveer
14 o/o werd verhoogd ingevolge levensduurte en bevorderingskansen (Antwerpen, 24 november 1978, onuitgegeven). Kon men van een zo jonge
arbeider redelijk beweren dat zijn promotiekansen meer dan hypothetisch
zijn? (In dezelfde zin: Bergen, 14 december 1979, Omnia, 1980, 197 dat het
basisinkomen verhoogt omwille van o.a. de bevorderingen waarop een
41-jarige arbeider kan hopen).
In de besproken periode vinden we slechts een uitspraak terug die een
werkelijk gefundeerde motivering geeft van de redenen die de rechter er toe
aanzetteri een ex aequo ef bono -ver-goeding- van-75~000-F-wegensnecverlies
van een promotiekans toe te kennen en wei in volgende bewoordingen: , ,Ret
is aan iedere kans eigen de toekomstige verwezenlijking van het verhoopte
voordeel aan alea te onderwerpen en wisselvallig te maken. De op te lossen
vraag is of de eiser in hoger beroep zich op de bedoelde kans redelijkerwijze
kan beroepen, m.a.w. kan aantonen dat het van zijnentwege niet totaal
onredelijk is op de verwezenlijking van deze kans te rekenen. Dit beduidt
dat er naar de normale gang van zaken en rekening houdend met de
elementen der zaak, een redelijke verwachting, minstens een bepaalde graad
van waarschijnlijkheid i.v.m. de verwezenlijking van de kans moet voorhanden zijn. Verder moet aangetoond worden dat deze kans definitief voor
de eiser in hoger beroep verloren is. Het staat aan de hand van het deskundig
onderzoek vast dat de eiser in hoger beroep een begaafd man is. Ten tijde
van het ongeval was hij sedert 1946 in de politie, zodat hij naar aile redelijke
vermoedens ook een ervaren politiebeambte was. Het kan dus redelijkerwijze niet uitgesloten worden dat hij via de bevorderingsexamens van 1 en 8
juni 1972 of via een later bevorderingsexamen een kans op bevordering zou
hebben gehad, minstens een kans op een inschrijving in een werfreserve met
een redelijke hoop op latere bevordering, gelet onder meer op zijn ancienniteit. Er mag anderzijds aanvaard worden dat, zelfs indien hij de leeftijdsgrens niet mocht overschreden hebben, de eiser in hoger beroep wegens zijn
handicap voortaan niet meer voor het afleggen van examens, minstens voor
bevordering, in aanmerking komt'' (Gent, 17 februari 1978, onuitgegeven).
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Een andere uitspraak vond dat het verlies van de kans op loonsverhoging
en promotie voldoende zeker was gezien de waardering die de werkgever
het slachtoffer toedroeg en die deze waardering uitte door vrijwillig een
financiele tussenkomst te verlenen na het ongeval (Luik, 24 juni 1976, Jur.
Liege, 1976-77, 113).
Zelfs het verlies van de normaal reeds zeer minieme kansen om hoger
officier te worden komen voor een - weliswaar ook minieme - vergoeding
van 25.000 F in aanmerking (Mil. Ger., 24 april 1975, R.G.A.R., 1978,
nr. 9852).
Hoe divers de vergoedingen worden vastgesteld moge nog blijken uit de
vergelijking tussen twee uitspraken. De eerste uitspraak stelt dat het algemeen bekend is dat in banken een zeer uitgebreide personeelshierarchie
bestaat, zodat elk geschikt element redelijke promotiekansen maakt en het
derhalve te verwachten was dat een bij een ongeval gedode 39-jarige,
universitair geschoolde en reeds gunstig geplaatste bediende nog verder zou
worden gepromoveerd; de gemiste kans werd geraamd op 10 o/o van het
basisinkomen en samen hiermee op netto basis en na aftrek van de eigen
onderhoudskosten gekapitaliseerd, wat een kapitaal gaf van 653.000 F
(Antwerpen, 30 juni 1977, R.G.A.R., 1979, nr. 9976). De tweede uitspraak
daarentegen kende, eveneens wegens verlies van promotiekansen, aan een
52-jarige bankbediende een forfaitaire vergoeding van 300.000 F toe wegens
een blijvende invaliditeit van 18 o/o. Alhoewel men zich kan afvragen of een
52-jarige bankbediende, gezien de door hem op deze leeftijd beklede relatief
lage functie, iiberhaupt nog wei enige bevordering zou hebben gekregen
(Rb. Brussel, 28 april 1976, De Verz., 1976, 635).
29.3. BEN NIEUWE BENADERING? - Hoewel, zoals we hoger schreven,
zelden het onderscheid kan worden gemaakt tussen de vergoedingen toegekend voor reele toekomstige loonstijgingen en voor toekomstige muntontwaardingen, kan toch wei aangenomen worden, dat de rechter zich vooral
zal geconfronteerd voelen met de moeilijkheid van de bestrijding van de
muntontwaarding in de raming van de toe te kennen vergoeding wegens een
toekomstige schade.
De uiteenlopende technieken die hiervoor gebezigd worden kunnen niet
anders dan gebrekkig zijn en de oplossing die wij in fine zullen voorstellen
zal dat ook wei zijn. Omdat de bestaande technieken zo gebrekkig en
ontoereikend zijn moet men dan ook pogingen tot vernieuwing van onze
verouderde onaangepaste ramingsmethodes principieel toejuichen, ook a!
kan men, zoals hieronder blijkt, de poging, die ook haar gebreken heeft,
niet goedkeuren. Wij verwijzen hierbij naar enkele onuitgegeven uitspraken
van de Correctionele Rechtbank van Gent, die getuigen van een voor
juristen ongebruikelijke goede kennis van reken- en wiskundige formules.
In deze vonnissen (we nemen het onderstaande voorbeeld over uit een
vonnis van 22 maart 1982) begint men met nate gaan wat de stijging van
de index is geweest tussen 1953 (basis = 100) en een datum in de buurt van
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de overlijdens- of consolidatiedatum of nog een datum dicht bij de datum
van de uitspraak. In bet gekozen voorbeeld werd een duurtijd van 27 jaar
bescbouwd, zijnde tot einde 1980. Over deze duurtijd van 27 jaar is de index
100 opgelopen tot 310,31 en is bij dus 3,1031 maal toegenomen. De
progressie volgens een meetkundige reeks verloopt volgens de formule:

Kn=K(1
K (1 + ~)
100

+ ~) 27
100

=lli

of

of

~3,1031

De jaarlijkse meetkundige toename is volgens bet resultaat van deze formule
4,28 o/ogeweest en men neemt dus aan dat het loon in de toekomst op
dezelfde manier jaarlijks met 4,28 % meetkundig zal stijgen.
Bij een beginloonverlies van 486.720F over een duurtijd van 10,5 jaar wordt
dan met een kapitalisatierentevoet van 5,5% als volgt gekapitaliseerd:
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100
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terwijl zonder jaarlijkse toename een normale kapitalisatie a 5,5 OJo vaste
annui:teitencoefficient een resultaat zou hebben gegeven van
486.720 X 7,815081

= 3.803.756

en met een forfaitaire verboging van 10%

= 4.184.132

en met een forfaitaire verhoging van 20 OJo

= 4.564.507

De bemerkingen die we op deze ramingswijze bebben zijn de volgende:

1. Er wordt uitgegaan van een meetkundige stijging van de index (4,28 OJo
per jaar). Waarom kan men niet veel eenvoudiger tewerkgaan en vertrekken
van een lineaire rekenkundige progressie (totale stijging 210,31 OJo: aantal
jaren 27 = 7,789 o/o per jaar) die, zoals blijkt uit onderstaande grafiek, de
werkelijke stijging dicbter benadert?

644

- - - - - = werkelijke stijging
- - - - - = rekenkundige stijging

· · · · · · = meetkundige stijging

2. De berekeningen gescbieden praenumerando, wat wil zeggen dat de
verkrijger bij bet begin van de kapitalisatieduurtijd en van elk daaropvolgend jaar de bescbikking krijgt over 486.720 F. Bnerzijds vergoedt men
biervoor teveel omdat bet bele bedrag van bet jaarverlies reeds bij bet begin
van elk jaar in bet bezit is van de verkrijger, maar vergoedt men anderzijds
te weinig omdat in de loop van elk jaar de index nog stijgt en met deze
tussentijdse stijging geen rekening wordt gebouden. Ben juistere benadering
zou dus bestaan uit een postnumerando maandelijkse uitkering i.p.v. een
praenumerando jaarlijkse uitkering.
3. Waarom gaat de Recbter uit van bet gemiddeld stijgingspercentage
berekend vanaf 1953? Is bet niet logiscber bet gemiddelde te berekenen over
dezelfde duurtijd in bet verleden als de kapitalisatieduurtijd in de toekomst?In bet gegeven voorbeeld zou de meetkundige progressie 7,17 OJoen
de rekenkundige progressie 10,18% zijn, beide berekend over een duurtijd
van 10,5 jaar (i.p.v. 4,28% respektievelijk 7, 789% over 27 jaar).
4. Waar men echter wei kritiek op kan leveren is bet feit dat in deze
vonnissen de zekerbeden van bet verleden en van bet beden worden geprojekteerd op de toekomst en dat men dat aileen doet voor wat de indexstijgingen betreft; daarentegen boudt men geenszins rekening met de verleden en
vooral buidige beleggingsmogelijkheden. De vonnissen van de Correctionele Recbtbank te Gent brengen dus wei een vernieuwing wat betreft de
toekomstige indexstijgingen, maar blijven kapitaliseren met de klassieke
rentevoet van 5 of 5,5 %, boewel een vonnis van dezelfde Recbtbank
kapitaliseerde a 7% (Corr. Gent, 30 juni 1982, De Verz., 1982, 657).
De redenen om een lage kapitalisatierentevoet te banteren kunnen tweeerlei
zijn:
a) De lage rentevoet wordt gebanteerd om de verkrijger toe te Iaten de
muntontwaarding op te vangen door een belegging tegen een bogere rentevoet. Deze reden vervalt bier omdat de toekomstige indexstijgingen in de
berekeningen werden opgenomen.
b) Ben lage kapitalisatierentevoet wordt gebanteerd omdat bet niet zeker
is dat in de toekomst dezelfde boge belegginsrente zal kunnen bereikt
worden. Dit is juist, maar niet relevant. Inderdaad er moet rekening worden
gebouden met de omstandigbeid dat bet kapitaal, dat in 1982 werd uitgekeerd, toen minstens tot 1989 en 1990 kon belegd worden in Staatsleningen
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van 14,25 OJo bruto of andere fondsen a b.v. 13,50 OJo (o.a. Nationale
Maatschappij voor de Huisvesting, 29/1111982-90).
Wil men de zekerheden van het verleden gebruiken om de onzekere toekomst te voorspellen, zoals de Correctionele Rechtbank te Gent het doet,
lijkt het ons dat men moet gebruik maken van aile zekerheden, dus van de
gekende indexstijging en van de gekende belegginsmogelijkheden (zonder
dan nog gewag te maken van de zekerheid van toekomstige inlevering,
inkomstendaling en werkloosheidsrisico).
Hoe aanlokkelijk echter ook dergelijke benadering aan sommigen moge
lijken, toch kan men niet aan de vaststelling voorbijgaan dat het, aile
rekenkundig exacte formules ten spijt, hoe dan ook onmogelijk blijft de
economische toekomst te voorspellen, toekomst die zich in de begroting van
een lichamelijke schade soms uitstrekt over een halve eeuw; zelfs de bedragen die we vandaag als juist aanvaarden zullen op het ogenblik dat deze tekst
verschijnt, reeds verkeerd zijn.
Dit wordt nog het best geillustreerd door de realistische zienswijze van de
rechter die het volgende stelde: ,Er is niemand die voor een dergelijk lange
periode van 45 jaar ernstige voorspellingen kan doen over de economische
toestand. Wat gisteren nog tot de normale en logische verwachtingen
behoorde, nl. een onafgebroken stijging der welvaart, is vandaag omgeslagen tot een quasi zekerheid van het tegenovergestelde. Het ontbreekt zeker
niet aan economische theorieen die het laatste ver kondigen. Voor de komende 45 jaar kan dus zowel verdedigd worden dat er loonsverhoging, iriflatie
en muntdepreciatie zal komen als men zegt dat er loonsverminderingen en
deflatie zal komen. Dit laatste was een paar jaar geleden nog een ketterij,
maar is nu bijna een punt van geloof. De rechtbank kan geen reele basis
vinden om 15 OJo te voegen bij het huidig loon van eerste eiser. W at de rente
betreft kan hetzelfde gezegd worden. De hoge rente kan in ieder geval niet
aanhouden zodat gespreid over 45 jaar de kloof die bestaat tussen de 10 tot
12 OJo huidige normale rentevoeten en de kapitalisatierente van 5 OJo te
rechtvaardigen is. Het ware anders indien de periode maar maximaal
10 jaar zou zijn vermits er thans nog termijnbeleggingen zijn over deze duur
van 13 OJo" (Rb. Kortrijk, 25 november 1982, onuitgegeven).
30.

DE SPLITSINGSMETHODE

30.1. Met splitsingsmethode bedoelen wij de wijze van schadeloosstelling
die er in bestaat bij dodelijke ongevallen en bij blijvende invaliditeit een
afzonderlijke begroting te maken van:
1) de reeds geleden schade tussen de datum van overlijden of consolidatie
en de datum van de uitspraak; deze schade kan tot op enkele franken na
juist berekend worden alsof het ging om de schade tijdens een tijdelijke
arbeidsongeschiktheid zonder dat men dient gebruik te maken van een
kapitalisatiecoefficient, zonder dat men een hypothetisch loon moet bepalen, zonder dat men een willekeurig gekozen verhogingspercent voor toe-
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komstige loonsverhogingen moet vaststellen; het is een schade uit het
verleden die op het tijdstip van de uitspraak eenvoudig te verrekenen en te
bewijzen is aan de hand van een werkgeversattest dat bepaalt hoeveel het
slachtoffer zou hebben verdiend indien het niet was overleden of invalide
geworden.
2) de toekomstige schade vanaf de datum van de uitspraak, die kan bepaald
worden op basis van het loon ten tijde van de uitspraak al dan niet met een
verhoging voor toekomstige loonstijgingen. Hoe korter de duurtijd van de
kapitalisatie, hoe korter de duurtijd van de toekomstige schade en hoe
dichter men zich tegen de einddatum van de toekomstige schade plaatst om
deze te ramen, des te groter wordt de zekerheid waarmee men deze toekomstige schade zal begroten.
De splitsing tussen deze twee periodes betekent wellicht de bijzonderste
vernieuwing in de rechtspraak van de laatste jaren. Het betekent een
vernieuwing hoewel we nochtans moeten vaststellen dat deze berekeningswijze vroeger ook, maar dan slechts sporadisch, werd gebezigd. De eerste
uitspraak die we aldus hebben teruggevonden is er een van het Hof van
Beroep te Luik dat, in bevestiging van een vonnis van de Correctionele
Rechtbank te Hoei, besliste dat een materiele schade uit blijvende invaliditeit moest berekend worden ,sepan!ment d'abord pour Ia periode allant de
Ia consolidation a Ia date du prononce et ensuite de cette date a 1' expiration
de Ia survie lucrative probable ... ; que cette fa~on de faire est logique, Ia
necessite de convertir en capital n'existant que pour les annuites apayer
dans l'avenir,. (Luik, 30 april1964, R.G.A.R., 1964, nr. 7356). Men kan
in dezelfde zin nog raadplegen: Corr. Dinant, 30 juni 1967, J. T., 1967, 669;
Gent, 24 februari 1970, J. T., 1970, 393; Gent, 24 november 1970,
R.G.A.R., 1971, nr. 8693, noot J.F.
30.2 Sinds enkele jaren worden echter regelmatig uitspraken geveld waarin
de methode van splitsing tussen niet-gekapitaliseerde nominale schade v66r
en gekapitaliseerde schade na uitspraak wordt toegepast, zowel in gevallen
van blijvende invaliditeit als van overlijden. Hieronder de uitspraken die
ons bekend zijn: Brussel, 25 mei 1976, R.G.A.R., 1977, nr. 9803; Bergen,
30 juni 1978, R.G.A.R., 1979, nr. 10.033; Brussel, 27 november 1979,
onuitgegeven; Pol. Hasselt, 7 december 1979, R.G.A.R., 1981, nr. 10.297;
Antwerpen, 14 februari 1980, onuitgegeven; Corr. Brussel, 23 januari
1980, R.G.A.R., 1981, nr. 10.279, bevestigd wat betreft de splitsing door
Brussel, 27 mei 1981, onuitgegeven; Corr. Brussel, zelfde datum als hierboven, onuitgegeven; Bergen, 3 oktober 1980, R.G.A.R., 1982, nr. 10.529;
Corr. Brussel, 28 oktober 1980, R.G.A.R., 1981, nr. 10.352; Gent, 8 december 1980, onuitgegeven; Bergen, 13 februari 1981, R.G.A.R., 1982,
nr. 10.439; Kh. Antwerpen, 10 april 1981, onuitgegeven; Gent, 12 mei
1981, onuitgegeven; Antwerpen, 5 juni 1981, De Verz., 1982, 143; Gent,
28 oktober 1981, onuitgegeven; Corr. Brussel, 30 november 1981, onuitgegev,en.
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Deze uitspraken werden zonder twijfel ingegeven door enkele cassatiearresten, waarop reeds eerder de aandacht werd gevestigd (Schryvers, J., ,De
Lichamelijke Schade in Cijfers", R. W., 1978-1979, 2465, bijzonder 2468;
R. W., 1979-1980, 2803, bijzonder 2806; zie ook noot Schryvers, J. onder
Carr. Brussel, 23 januari 1980, R.G.A.R., 1981, nr. 10.279 en onder Bergen, 3 oktober 1980, R.G.A.R., 1982, nr. 10.529), en die hadden vastgesteld dat het tegenstrijdig was als basis van een kapitalisatieberekening
enerzijds de leeftijd van het slachtoffer bij de consolidatie of bij het
overlijden en anderzijds het inkomen op een latere datum te nemen (zie
rechtspraak geciteerd onder nr. 20).
Hoewel er ons, op een uitzondering na, geen enkele uitspraak bekend is die,
wanneer de splitsingsmethode gepleit ·werd door een van de partijen, heeft
geweigerd deze nieuwe berekeningswijze uit te voeren, is het tach verwonderlijk te moeten vaststellen dat de meerderheid van de gerechterlijke
beslissingen nog in tegenspraak zijn met de rechtspraak van het Hof van
Cassatie; ze blijven nl. de schade ramen op basis van het inkomen dat het
slachtoffer verdient of zou hebben verdiend op het tijdstip van de uitspraak,
eventueel verhoogd om reden van de toekomstige loonstijgingen (zonder er
aan toe te voegen dat dit basisinkomen moet beschouwd worden als een
gemiddeld inkomen tussen de overlijdens- of consolidatiedatum en het einde
van de lucratieve levensduur) en met bantering van de kapitalisatiecoefficient toepasselijk op de leeftijd van het slachtoffer op een vroeger tijdstip.
Hoewel men met deze berekeningsmethode in strijd is met het vaststaande
beginsel volgens welk de schade dient te worden begroot op het tijdstip van
de uitspraak - en dit beginsel heeft betrekking zowel op het inkomen als
op de overlevingsduur - is deze werkwijze bij velen een bijna verankerd
automatisme, waarbij verschillende rekenkundige en andere redeneringsfouten worden gemaakt, o.a. door het gebruik van twee verschillende
rentevoeten, deze van de vergoedende intresten en deze van de kapitalisatiecoefficient.
30.3 Ben en ander is voortgesproten uit een ondoordacht gebruik van de
kapitalisatietabellen, deze van vaste annulteiten en deze van Levie, die
eigenlijk slechts kunnen gebruikt worden om een toekomstige schade of
schuld te actualiseren. Actualiseren wil zeggen de huidige waarde vaststellen
van een toekomstige schade of schuld. Het wil zeggen: bepalen welk
kapitaal, belegd tegen een intrest van x OJo, men vandaag nodig heeft om in
de toekomst eenzelfde jaarlijks bedrag (of een eenmalig bedrag) te kunnen
betalen of te kunnen ontvangen.

Wat wij doen wanneer wij kapitaliseren is, zoals een bankier doet die de
verdisconteerde waarde van een wissel berekent, de verdisconteerde waarde
vaststellen van een schuld, nl. de jaarlijkse rente, die in de toekomst vervalt.
In een schaderaming bepalen wij dus eerst de toekomstige jaarlijkse rente
verschuldigd door de aansprakelijke schuldenaar; vervolgens berekenen wij
het disconto dat de schuldeiser, het slachtoffer of zijn rechthebbenden,
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moet afstaan om vervroegd in het bezit te worden gesteld van zijn toekomstige jaarlijkse renten, disconto dat toekomt aan de schuldenaar die zijn
toekomstige schulden vervroegd v66r de vervaldag aflost in de vorm van
een eenmalig kapitaal. W elnu, hoe kan men nu aan de schuldeiser van
toekomstige renten een disconto van b.v. 5 o/o (de kapitalisatierentevoet)
opleggen wegens de vervroegde aflossing van de schuld v66r de vervaldag
en dan terzelfdertijd vergoedende intresten a 8 % of a 12 % toekennen aan
dezelfde schuldeiser wegens de laattijdigheid van de betaling van de verdisconteerde schuld door de schuldenaar?
Wanneer wij dus een reeds geleden schade kapitaliseren, of beter, actualiseren, of nog, wanneer wij dus een schuld, waarvan de vervaldag reeds voorbij
is, verdisconteren, handelen wij financieel en actuarieel niet orthodox. Men
weet dat bij bantering van tafels van Levie rekening wordt gehouden met
de stijgende overlijdensrisico's tijdens de fysiologische of lucratieve overlevingsduur. Als het slachtoffer nu nog in Ieven is op de datum van de
uitspraak, is het duidelijk dat tussen consolidatie en uitspraak deze risico's
zich niet hebben verwezenlijkt en mag er dus ook geen rekening worden mee
gehouden. Dit is nochtans wat gebeurde in al de uitspraken die inzake
blijvende invaliditeit de tafels Levie toepasten zonder de schade te splitsen
in de periodes v66r en na de uitspraak. Wij citeren o.a. de volgende
uitspraken: Bergen, 17 november 1976, R. G.A.R., 1977, nr. 9809; Brussel,
26 februari 1976, R.G.A.R., 1977, nr. 9716 (maart); Luik, 20 april1976,
De Verz., 1977, 153; Luik, 6 april1977, R.G.A.R., 1978, nr. 9958; Luik,
24 april1976, Jur. Liege, 1976-1977, 113; Luik, 24 januari 1979,Jur. Liege,
1978-1979, 253; Rb. Brussel, 3 maart 1978, R.G.A.R., 1979, nr. 10.047;
Brussel, 30 november 1977, R.G.A.R., 1979, nr. 10.014; Bergen, 2 november 1978, R.G.A.R., 1979, nr. 10.106; Corr. Bergen, 14 september 1979,
De Verz., 1979, 517; Pol. Bergen, 8 maart 1977, R.G.A.R., 1979,
nr. 10.085; Corr. Doornik, 24 februari 1976, en Bergen, 12 mei 1978, De
Verz., 1978, 557; Brussel, 22 mei 1979, R.G.A.R., 1980, nr. 10.170; Bergen, 2 maart 1979, R.G.A.R., 1980, nr. 10.159; Corr. Antwerpen, 25 april
1979, De Verz., 1980, 153; Luik, 12 september 1980, Jur. Liege, 1980-81,
61; Rb. Brussel, 30 juni 1978, R.G.A.R., 1981, nr. 10.337; Corr. Nijvel,
26 juni 1980, R.G.A.R., 1982, nr. 10.440.
De rechtspraak die de splitsingsmethode toepast begaat deze rekenkundige
en actuariele misstappen niet. Ze raamt de reeds geleden, dus reeds gekende
schade in concreto op basis van het gekende loon v66r de uitspraak en
zonder bij blijvende invaliditeit rekening te houden met de overlijdensrisico's die duidelijk niet verwezenlijkt werden. Deze schade heeft zich geconcretiseerd in het verleden en werd gestabiliseerd op een bepaald bedrag, op
een bepaald aantal franken; ze kan vergeleken worden met de loonschade
tijdens de tijdelijke arbeidsongeschiktheid, schade die geconsolideerd werd
op een zeker bed rag dat men juist kent en dat op de frank na vergoed wordt.
De schade v66r de uitspraak kan zelfs vergeleken worden met de geldelijke
uitgave die het slachtoffer van een verkeersongeval heeft moeten doen om
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zijn wagen te laten herstellen en wiens vergoeding gelijk is aan het bedrag
van de herstellingsfaktuur die ook niet gekapitaliseerd wordt. De verschillende elementen van de schade, ondergaan v66r de uitspraak, kunnen alle
vastgesteld worden op basis van het financiele of economische verlies, dus
op grond van concrete en precieze cijfers, die noch kapitalisatie of actualisering of verdiscontering, noch een sterftetafel van doen hebben.
30.4. Gaat het om een dodelijk ongeval, dan gelden juist dezelfde regels,
hoewel een onuitgegeven arrest van de 3e Kamer van het Hof van Beroep
te Bergen van 7 mei 1980, in tegenstelling tot het arrest van de 4e Kamer
van hetzelfde hof van 3 oktober 1980 (R.G.A.R., 1982, nr. 10.529, noot
Schryvers, J.) de splitsingsmethode principieel wel goedkeurt bij blijvende
invaliditeit, maar deze berekeningswijze weigert uit te voeren bij schade uit
overlijden en de kapitalisatie berekent op de klassieke wijze met ingang op
de datum van overlijden. Bij een dodelijk ongeval, zegt dit arrest, moet de
raming weliswaar gebeuren in functie van elementen gekend ten tijde van
de uitspraak, maar dient ze eveneens rekening te houden met elementen die
berekend moeten worden op de datum van het ontstaan van de schade; dit
is o.a. het geval met de raming van de ongunstige risico's van werkloosheid
of van inkomstendalingen van de overlevingskansen. Dit is juist, maar de
risico's van werkloosheid en van inkomstendaling die bestaan hebben in de
periode tussen het overlijden en de uitspraak kunnen beter beoordeeld
worden aposteriori: bij ae uitspraak kan gemakkelijk nagegaan-worden of
die risico's al dan niet zouden verwezenlijkt zijn in de sector waarin het
slachtoffer werkte. Wat de overlevingskansen betreft, is het ook juist dat
men zich dient te plaatsen op het ogenblik van het overlijden; nochtans mag
dit geen beletsel vormen voor de splitsing in schade v66r en na de uitspraak
indien men de tafels Levie wil toepassen. Men kan immers voor de toekomstige schade de kapitalisatiecoefficH.\nt Levie toepasselijk,op de leeftijd bij
de uitspraak nemen en voor de periode die de uitspraak voorafgaat het
volledig inkomstenverlies vergoeden, eventueel met toepassing van een
coefficient die rekening houdt met de overlijdenskansen tijdens deze periode
en die op een relatief eenvoudige wijze kan afgeleid worden uit de sterftetafels. Zo leert ons b.v. de bruto sterftetafel voor mannen 1968-1972 (N.I.S.,
Statistisch Jaarboek van Belgie, 1975, p. 64) dat van 948.716 mannen van
30 jaar er op 30-, 31- en 32-jarige leeftijd 1.410 + 1.378 + 1.501 = 4.289
overlijden, zodat er op 33-jarige leeftijd nog 944.427 in leven zijn. Ben
30-jarige heeft dus 944.427 x 100=99,55 0/o kansen in leven te zijn op 33
jaar, zodat men kan stellen dat, indien men niet alleen rekening wil houden
met de sterftekansen na de uitspraak, maar ook gedurende de periode tussen
ongeval en uitspraak, het inkomstenverlies gedurende deze periode moet
vermenigvuldigd worden met de coefficient 0,9955.

Indien men het Statistisch Jaarboek niet bij de hand heeft, kan men met
haast gelijke resultaten gebruik maken van de sterftetafels 1959-63 (Fonteyne, J., ,Les Bonnes Tables",R.G.A.R., 1971, nrs. 8549 en 8550). Deze
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oudere sterftetafels geven met de hoger aangehaaide berekening een resultaat van 99,51 OJo i.p.v. 99,55%. Op eenjonge leeftijd en bij een niet-langdurige procedure zullen in de praktijk deze coefficienten zo weinig invloed
op de schadeloosstelling uitoefenen dat ze kunnen verwaarloosd worden;
gaat het echter om een hogere leeftijd of om een langgerekte tijdsduur tussen
ongeval en uitspraak, dan zou deze bijkomende berekening niet uit het oog
mogen verloren worden.
Vanzelfsprekend geldt deze redenering aileen indien de rechter van oordeel
is dat niet de rekenkundige, maar wei de tafels van Levie moeten aangewend
worden. Indien hij de voorkeur geeft aan de tafels van vaste annuYteiten,
die geen rekening houden met de toekomstige overlijdenskansen, dan is het
uiteraard niet gepast deze kansen wei te berekenen voor de periode v66r de
uitspraak.
Uitgezonderd het arrest van Bergen van 7 mei 1980 maakt geen een van de
andere ons bekende uitspraken inzake splitsing dit onnodig onderscheid
tussen schade uit overlijden en schade uit invaliditeit: aile passen de nieuwe
berekeningswijze toe, zowel bij overlijden als bij blijvende invaliditeit met
kapitalisatie. Op die ene uitzondering van het arrest van 7 mei 1980 na, is
ons anderzijds geen enkele uitspraak bekend die, wanneer de toepassing van
de splitsingsmethode gepleit werd door een van de partijen, heeft geweigerd
deze berekeningswijze uit te voeren.
Dit is trouwens logisch. Z6 logisch dan men zich kan afvragen hoe wij allen
er in geslaagd zijnjarenlang voorbij te gaan aan de anomalie die er in bestaat
een schade te kapitaiiseren die zich reeds v66r de uitspraak heeft gematerialiseerd en die zich dus in het verleden heeft geconsolideerd in een in een
nominale waarde zonder disconto uit te drukken bedrag.
Door deze splitsingsmethode toe te passen Ioopt de rechter minder het risico
dat zijn uitspraak door het Hof van Cassatie wordt vernietigd wegens het
feit dat hij een tijdstip in aanmerking neemt enerzijds voor het bepalen van
het basisinkomen en anderzijds voor het vaststellen van de vermoedelijke
levensduur en de daarmee overeenstemmende kapitaiisatiecoefficient.
30.5. De toepassing van de splitsingsmethode, die toelaat de schade van het
slachtoffer op een juistere marrier te begroten omdat voor de reeds geleden
schade de raming wordt gemaakt in functie van exact gekende bedragen en
omdat men zich voor de toekomstige schade dichter bij het eindpunt van
de schadeduurtijd plaatst, doet de hoofdsom van de vergoeding fel stijgen
in vergelijking met de klassieke ramingsmethode en doet ze meer en meer
toenemen naarmate de periode v66r de uitspraak Ianger wordt, ailaat een
cassatiearrest het tegendeel geloven. In zijn arrest van 28 oktober 1974
(Pas., 1975, I, 248; R. W., 1974-75, 1497) stelt het Hofnl. dat, indien zonder
enige verdere verduidelijking bij het basisloon van de datum van overlijden
en met ingang van die datum verhogingen worden bijgerekend, die slechts
later zouden zijn gereaiiseerd, alsdan een vergoeding wordt toegekend die
hoger is dan de werkelijk geleden schade. Nochtans moet men vaststellen
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dat met de door het Hof afgekeurde- maar desondanks door de feitenrechter meestal toegepaste - berekeningswijze het slachtoffer of zijn rechthebbenden niet een hogere, maar integendeel een lagere vergoeding dan de
werkelijk geleden schade toegewezen krijgen. Het is immers duidelijk dat,
wanneer op tussen het overlijden en de uitspraak werkelijk geleden verlies
een kapitalisatiecoefficient wordt toegepast, een coefficient die met terugwerkende kracht de vervroegde uitkering van een toekomstige jaarlijkse
rente weergeeft, het gebruik van deze kapitalisatiecoefficient het nominale
bedrag van de reeds geleden en dus reeds bekende schade aanzienlijk
vermindert en dat deze verdiscontering geenszins wordt opgevangen noch
door de toevoeging aan het basisinkomen van de op het ogenblik van de
uitspraak ingetreden indexverhogingen, noch door het gebruik van de
hogere kapitalisatiecoefficient die gold voor de leeftijd bij overlijden.
Enkele voorbeelden mogen dit duidelijk maken. Laten we als hypothese
nemen een inkomstenverlies van 100.000 F metals begindatum januari 1977
en als datum van de uitspraak januari 1980. Het slachtoffer is 40 jaar in
januari 1977, 43 jaar in januari 1980 (lucratieve levensduur respektievelijk
25 en 22 jaar). De indexcijfers waren 119,01 in januari 1977, 125,88 in
januari 1978, 130,36 in januari 1979, 138,68 in januari 1980.
De kapitalisatiecoefficient is deze van de vaste annui:teiten a 5 OJo.
1) Berekening op het loon van januari 1980 zonder verhoging voor toekomstige loonsverhogingen en op de lucratieve levensduur van januari 1977 (25
jaar) (Berekeningen verworpen door Cass. 28 november 1974).
100.000

138,68
X --

119,01

=

116.528

X

14,0930

=

1.642.334

2) Berekening op dezelfde basis, maar met een verhoging van 10% voor de
toekomstige loonsverhogingen (eveneens verworpen door Cass. 28 november 1974).
100.000

138,68

110

X -- X -

119,01

100

=

128.181

X

14,0930

=

1.806.567

3) Berekening met splitsingsmethode zonder verhoging voor toekomstige
loonsverhogingen
100.000
schade 1977
schade 1978

125,88
100.000 x - 119,01

schade 1979 100.000 x

130,36
119,01

schade 1980 e.v. 100.000 x

652

=

105.773

=

109.537

138,68
119,01

=

H-6.528

X

13,1630

=

1.533.858
1.849.168

4) Berekening met splitsingsmethode met verhoging van 10o/o voor toekomstige Ioonsverhogingen
100.000

+ 105.773 + 109.537 + (1.553.858

110
X

100

)

=

2.002.554

De splitsing tussen schade v66r en na de uitspraak moet echter ook een
repercussie hebben op het bedrag van de vergoedende intresten. Uiteraard
moet ook bier een onderscheid gemaakt worden tussen de reeds geleden
schade en de toekomstige schade, wat dan weer een negatieve weerslag zal
hebben op het totale vergoedingsbedrag.
Vergoedende intresten houden de vergoeding van een bijkomende schade
in, die welke is ontstaan door de laattijdige betaling van de vergoeding
(Cass., 7 oktober 1976, R. W., 1976-77, 1569; Cass., 23 juni 1980, R. W.,
1980-81, 2322). De enige vergoeding die laattijdig werd betaald is deze die
betrekking heeft op de v66r de uitspraak ondergane schade; dit mag dus
ook de enige vergoeding zijn waarop de vergoedende intresten worden
toegekend en wei vanaf het tijdstip waarop de inkomsten zouden zijn
verloren gegaan of, ten einde een omslachtige berekening te vermijden,
vanaf een gemiddelde datum. Inderdaad indien de materiele schade wordt
vastgesteld in verhouding tot de inkomsten van het slachtoffer, is het logisch
slechts rente toe te kennen vanaf het ogenblik waarop het slachtoffer de
gevolgen van deze schade begint te voelen (Dalcq, R.O., o.c., nrs. 4260 en
4261).

Wat echter de vergoeding van de toekomstige schade betreft, Iijdt het
slachtoffer geen bijkomende schade door een laattijdige betaling aangezien
de toekomstige schade met ingang op de datum van de uitspraak wordt
geraamd: het is op die datum dat de huidige waarde van de toekomstige
renten vastgesteld wordt. Het is pas vanaf die datum ook dat het uitstel van
betaling schade veroorzaakt, zodat de intresten - de moratoire - slechts
vanaf de uitspraak mogen !open op de vergoeding die wordt toegekend om
de schade die ontstaat na de uitspraak te dekken. Het zou geen zin hebben
in een dergelijk geval als vertrekpunt van de vergoedende intresten een
vroegere datum te kiezen (Ronse, J., o.c., nr. 341; zie nr. 19).
De meeste uitspraken passen nu deze naar onze mening redelijke berekeningswijze toe, op enkele uitzonderingen na (zie Schryvers, J., noot onder
Bergen, 3 oktober 1980, R.G.A.R., 1982, nr. 10.529 en ,De Lichamelijke
Schade in Cijfers", R. W., 1982-83, 673, bijzonder 679).
30.6 Aileen in verband met blijvende invaliditeit weze opgemerkt dat met

de splitsingsmethode de mogelijkheid bestaat om voor de reeds geleden
schade een forfaitaire vergoeding te voorzien en voor de toekomstige schade
een kapitalisatieberekening uit te voeren. Men weet dat bij een belangrijke
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invaliditeitsgraad vaak een kapitalisatieberekening wordt gemaakt met de
overweging dat, zelfs zo het slachtoffer geen inkomstenverlies lijdt, de
getroffene niettemin een economische schade, bestaande uit een waardevermindering op de arbeidsmarkt, ondergaat. Indien nu op het tijdstip van de
uitspraak blijkt dat het slachtoffer geen daadwerkelijke hinder heeft ondervonden van deze concurrentiele waardevermindering, dan blijft voor de
periode v66r de uitspraak alleen de materiele schade wegens grotere inspanningen over, schade die wellicht beter ex aequo et bono dan op basis van
het loon kan geraamd worden. De toekomstige schade kan dan nog bij
middel van een kapitalisatieberekening worden begroot indien het voor de
toekomst vaststaat dat de getroffene een waardevermindering van de arbeidsmarkt ondergaat. Dit kan trouwens vergeleken worden met de werkwijze die er in bestaat de materiele schade tijdens de tijdelijke arbeidsongeschiktheid zonder loonverlies ex aequo et bono te begroten en de materiele
schade uit blijvende invaliditeit te kapitaliseren (Cass., 22 februari 1978,
Pas., 1978, I, 716).
31.

KAPITALISATIECOEFFICIENT

31.1. TAFELS - Zoals we in ons vorig overzicht vaststelden, blijven ook
nu nog steeds de rechtscolleges aarzelen tussen de tafels Levie en deze der
vaste annulteiten. Ook nu nog schijnen, op enkele uitzonderingen na, deze
tafels geregionaliseerd te zijn: in Vlaanderen gaat de voorkeur uit naar de
vaste
aflonie naar Levie, zoals blijkt uit de onderstaande
tabel (V.A. =vast annu1teiten, L =Levie).

ai1iiuiteHen;-r:n-w

Inzake schade uit overlijden
Antwerpen, 17/3175, R.G.A.R., 1978, nr. 9834
Antwerpen, 16/4175, R.G.A.R., 1977, nr. 9749
Antwerpen, 17/4175, R.G.A.R., 1977, nr. 9750
Antwerpen, 17/4175, R.G.A.R., 1977, nr. 9750
Antwerpen, 17/6176, R. W., 1977-78, 2538
Antwerpen, 23/2/77, De Verz., 1977, 131
Antwerpen, 30/6/77, R.G.A.R., 1979, nr. 9976
Antwerpen, 5/6/81, De Verz., 1982, 143
Bergen, 13/5177, R.G.A.R., 1978, nr. 9967
Bergen, 13/2/81, R.G.A.R., 1982, nr. 10439
Bergen, 18/4/81, De Verz., 1981, 513
Brussel, 17/9/80, De Verz., 1981, 529
Brussel, 5/3/80, De Verz., 1981, 507
Gent, 14/11178, R. W., 1978-79, 2123
Gent, 20/11178, R. W., 1978-79, 2183
Gent, 5/11179, De Verz., 1980, 181
Gent, 10/12179, R.G.A.R., 1981, nr. 10334
Luik, 20/3/75, R.G.A.R., 1977, nr. 9715 feb
Luik, 24/11179, De Verz., 1979, 261
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Luik, 27/5/80, De Verz., 1981, 523
Luik, 2/10/80, Pas., 1981, II, 7
Luik, 24/11/80, Jur. Liege, 1981-82, 359

V.A.
L
L

4,5
4,5
4,5

Inzake schade uit blijvende invaliditeit
Antwerpen, 2/4/80, R.G.A.R., 1980, nr. 10270
Bergen, 17/11/76, R.G.A.R., 1977, nr. 9809
Bergen, 30/6178, R.G.A.R., 1979, nr. 10033
Bergen, 2/11/78, R.G.A.R., 1979, nr. 10106
Bergen, 2/3179, R.G.A.R., 1980, nr. 10159
Brussel, 3/12175, R. W., 1976-77, 505
Brussel, 26/2/76, R.G.A.R., 1977, nr. 9716 mar
Brussel, 25/5176, R.G.A.R., 1977, nr. 9803
Brussel, 30/11/77, R.G.A.R., 1979, nr. 10014
Brussel, 22/5179, R.G.A.R., 1980, nr. 10170
Luik, 20/4176, De Verz., 1977, 153
Luik, 6/4/77, R.G.A.R., 1978, nr. 9958
Luik, 24/6177, Jur. Liege., 1976-77, 113
Luik, 24/1/79, Jur. Liege., 1978-79, 253
Luik, 12/9/80, Jur. Liege., 1980-81, 61

V.A.
L
L
L
L
V.A.
L
L
L
L
L
L
L
L
L

4,5
4,5
5
4,5
5
5
4,5
5
4,5
5
5
4,5
5,5
4,5
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Op uitzondering van de arresten van het Hof van Beroep van Luik van 24
november 1979 en van 27 mei 1980 (waar de vaste annui:teitencoefficient niet
werd betwist) en van het arrest van het Hof van Beroep van Bergen van 13
februari 1981, dat geen motivering voor deze afwijking van de gebruikelijke
ramingswijze geeft, passen alle uitspraken van deze rechtsgebieden de tafels
van Levie toe. Hetzelfde stellen we vast bij de lagere rechtsmachten, waarin
als uitzondering op de algemene regel kunnen genoteerd worden de vonnissen van
Krijgsr. Luik, 27 januari 1975, R.G.A.R., 1978,
V.A.
6
nr. 9897
Carr. Neufchateau, 19 januari 1978, Jur. Liege.,
4,5
V.A.
1977-78, 235
4,5
V.A.
Carr. Luik, 23 februari 1979, onuitgegeven
In de Hoven van Beroep van Antwerpen en Gent wordt daarentegen steeds
de coefficient der vaste annu'iteiten toegepast, die vaak nag verkeerdelijk
tafel Dillaerts wordt genoemd: Dillaerts stelde wei sterftetafels samen, maar
berekende geen kapitalisatiecoefficienten. De afwezigheid van motivering
van de keuze van de kapitalisatietafel duidt erop dat de toepassing van de
tafels van Levie in Vlaanderen niet gevraagd wordt door de verweerders.
Nochtans kunnen oak de Vlaamse rechtbanken zich geneigd tonen deze
tafels, die rekening houden met de toekomstige sterfterisico's, toe te passen
zoals blijkt uit de onderstaande uitspraken, waaronder zelfs een arrest van
het Hof van Beroep te Antwerpen
Rb. Kortrijk, 28 juni 1979, onuitgegeven
L
4,5
Carr. Antwerpen (12e K), 25/4/79,
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De Verz., 1980, 153
L
5
Antwerpen, 20 september 1979, onuitg.
L
4,5
Corr. Antwerpen (9e K), 1 oktober 1979, onuitg.
L
5
Corr. Brussel, 23 januari 1980, R.G.A.R., 1981,
nr. 10278
L
5
In ons vorig overzicht konden we slechts een nederlandstalige uitspraak
verrrielden die de Levie-tafel toepaste (Rb. Turnhout, 25 januari 1971,
R.G.A.R., 1971, nr. 8663). Wijst de omstandigheid dat we er nu vijf
konden noteren op een evolutie?
· Voor de eerste maal werden in een arrest van het Hof van Beroep te Brussel
de tafels van J aumain gebezigd (Brussel, 3 november 1982, De Verz., 1982,
665). Deze tafels houden, evenals deze van Levie, rekening met de sterfterisico's. Jaumain berekende zijn kapitalisatiecoefficient op basis van de niet
afgeronde sterftetafels 1968-72 en Levie bezigde de afgeronde sterftetafels
1968-72. De tafels van Jaumain bieden vooral het voordeel dat voor elke
leeftijd van zowel mannen als vrouwen de coefficienten worden opgegeven
die overeenstemmen met elke mogelijke duurtijd, zodat bij schade uit
overlijden niet aileen rekening kan worden gehouden met de overlijdensrisico's van het slachtoffer, maar ook met deze van de verkrijger van de
vergoeding. Anderzijds bieden de sterftetafels Levie sinds de laatste uitgave
van 1979, alsmede deze van J aumain, de mogelijkheid een kapitalisatieberekekening te maken in funktie van een maandelijkse uitkering. Aangezien
de te vergoeden materiele schade meestal zal betrekking hebben op een
maand- en niet op een jaarinkomen, leunt deze berekeningswijze dichter bij
de realiteit aan dan de raming met behulp van een vaste annuiteiten
coefficient, waarvan de courante tabellen slechts een berekening toestaan
op basis van een jaarlijkse postnumerando uitkering (Jaumain, C., De
principes van de kapitalisatie van schadevergoedingen in gemeen recht,
1982).
31.2. RENTEVOET - Toen de wettelijke interestvoet nog 4,5 o/o bedroeg,
was ook de meest voorkomende rentevoet, die gekozen werd voor de
kapitalisatieberekening, 4,5 %. Toen de wettelijke rentevoet naar 6,5 %
steeg, begon men schuchter hier en daar te kapitaliseren a 5 %, waarbij soms
al eens een onderscheid werd gemaakt tussen een lange en een korte
kapitalisatieduurtijd. Bij de stijging van de wettelijke rentevoet tot 8 %
werd meer algemeen op 5% gekapitaliseerd, soms zelfs wei eens a 5,5%
(Luik, 24 juni 1976, Jur. Liege, 1976-77, 113; Corr. Aarlen, 28 januari 1981,
onuitgegeven; Rb. Luik, 9 februari 1981, onuitgegeven) en a 6% (27 januari
1975, R.G.A.R., 1978, nr. 9897; Corr. Leuven, 18 april 1980, onuitgegeven; Brussel, 3 juni 1981, onuitgegeven), hoewel in veel beslissingen nog
werd gebruik gemaakt van de verouderde rentevoet van 4,5 %.
In 1973, toen de wettelijke rentevoet 6,5% bedroeg en er een staatslening
was a 7,25 %, suggereerde men reeds een kapitalisatierentevoet van 5,5%
(Dalcq, R.O., ,L'evolution de la jurisprudence en matiere de dommages
corporels en droit commun", J. T., 1973, 151).
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Nu sinds 1 augustus 1981 de wettelijke rentevoet opgedreven werd tot 12%
had kunnen verwacht worden dat de kapitalisatierentevoet eveneens zou
stijgen, echter zeker niet in dezelfde mate als de wettelijke rentevoet. Ben
voorbeeld hiervan vindt men reeds in bet arrest van het Hof van Beroep van
Brussel van 3 november 1982 (De Verz., 1982, 665) waarin weliswaar over
een korte duurtijd van 7 jaar gekapitaliseerd wordt a10%, alsmede in twee
onuitgegeven vonnissen van de Burgerlijke Rechtbank te Luik, 6e Kamer,
van 21 september 1981 en van 6 april 1982, waarin gekapitaliseerd wordt
a 6,5 OJo over een duurtijd van respektievelijk 21 jaar en 40 jaar. Ook voor
1112 jaar werd a 6,5% gekapitaliseerd (Rb. Luik, 6e Kamer, 4 mei 1982,
De Verz., 1982, 405). De 12e Correctionele Kamer van deze rechtbank
houdt bet daarentegen nog op 4,5 % over een duurtijd van 38 jaar (Corr.
Luik, 18 november 1981, onuitgegeven) terwijl het Hof van Beroep te Luik
op 15 februari 1982 nog een rentevoet van 5% toepaste voor een duurtijd
van 20 jaar (onuitgegeven). Twee arresten van het Hof van Beroep te Gent
van 28 oktober 1981 en 18 november 1981 (onuitgegeven) houden bet
eveneens nog steeds op 4,5 %, weliswaar voor een lange kapitalisatieduur
van 45 jaar. Ook de Correctionele Rechtbank te Brugge kapitaliseerde op
15 april1982 nog a4,5% voor een duurtijd van 19 jaar (onuitgegeven). De
Correctionele Rechtbank te Gent daarentegen achtte op 22 maart 1982 een
rentevoet van 5,5% gepast bij een duurtijd van 11 jaar (onuitgegeven).
Dezelfde rechtbank kapitaliseerde op 16 maart 1982 a 6% voor 25 jaar (De
Verz., 1982, 645) en op 30 juni 1982 zelfs a 7% voor een duurtijd van 16
jaar (De Verz., 1982, 657). Ook voor een langere duurtijd, nl. 37 jaar, werd
reeds 5,5% toegepast (Antwerpen, 29 januari 1982, onuitgegeven). Voor
42 jaar kapitaliseerde Bergen op 21 oktober 1981 (onuitgegeven) a 5 %,
maar dan op basis van de tabellen Levie, uitgave 1970 (in plaats van 1979)
die geen hogere rentevoet dan 5 % voorzagen. Ook te Brussel werd a 5 %
gekapitaliseerd voor een duurtijd van 19 jaar (Brussel, 14 juni 1982,
onuitgegeven). AI bij al dus relatief weinig evolutie.
Hoewel maar zelden in rechterlijke beslissingen een verantwoording wordt
gegeven voor de gekozen rentevoet, ligt de reden van de keuze van een lagere
rentevoet dan deze van de huidige beleggingsmogelijkheden voor de hand:
er bestaat geen zekerheid dat bet toegekende kapitaal over heel de kapitalisatieduurtijd eenzelfde hoge rente zal produceren. Deze redenering is niet
juist wanneer bet gaat om een kapitalisatie van korte duur: vergoedingen
die in 1981 en 1982 werden toegekend konden in Belgie belegd worden tegen
een netto rendement, rekening houdend met 20% roerende voorheffing,
van ongeveer 11 % voor een duurtijd van zeven jaar (in bet buitenland tegen
een boger rendement voor een langere duur). Weliswaar dienen roerende
inkomsten fiscaal te worden aangegeven en kan bet werkelijk netto rendement dus minder of meer bedragen al naargelang de roerende voorheffing
van 20% te laag of te hoog was, maar alleszins zal bet boger liggen dan
de tot nu toegepaste kapitalisatierentevoeten.
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31.3. ouuRTIJD- De kapitalisatieduurtijd stelt zelden problemen: overwegend wordt hiervoor als basis de lucratieve levensduur, nl. tot 65 jaar voor
mannen en tot 60 jaar voor vrouwen, genomen.
Zeer uitzonderlijk wordt de lucratieve levensduur voor mannen tot 60 jaar
bepaald , ,in aanmerking genomen de onafwendbare evolutie van de verlaging van de pensioenleeftijd" (Carr. Charleroi, 14 december 1978, Omnia,
1979, 213) of ,gezien de waarschijnlijke sociale evolutie" (Carr. Luik, 23
februari 1979, onuitgegeven).
Van gastarbeiders wordt vaak aangenomen dat ze niet tot hun 65 jaar in
Belgie zullen blijven; er wordt dan gekapitaliseerd op een kortere periode,
terwijl voor de resterende lucratieve levensduur een forfait wordt toegekend
(Antwerpen, 17 juni 1976, R. W., 1977-78, 2538: kapitalisatie van 30 tot 35
jaar; Gent, 14 november 1978, R. W., 1978-79, 2123: kapitalisatie van 33
tot 48 jaar; Gent, 10 december 1978, R. G.A.R., 1981, nr. 10334: kapitalisatie van 43 tot 55 jaar). Als motivering geldt hiervoor dat meestal vreemde
arbeiders in de Europese landen komen genieten van werkgelegenheid, beter
loon en sociale voorzieningen om dan na enkele tijd, bevrijd van materiele
zorgen en na de levensstandaard van hun gezin gevoelig te hebben verbeterd,
terug te keren naar het moederland.
Oak voor sommige beroepen wordt een kortere lucratieve levensduur in
acht genomen. Zo werd voor een mijnwerker gekapitaliseerd tot 55 jaar en
werd voor de postprofessionele schade een forfait toegekend van 50.000 F
(Bergen, 3 oktober 1980, R.G.A.R., 1982,_ nr. 10529)._De professionele
loopbaan van een beroepsmilitair loopt tot 55 jaar, waarna voor nogmaals
9 jaar wordt gekapitaliseerd op een lager inkomen; men vergat echter te
verdisconteren wegens vervroegde uitkering (Carr. Hasselt, 20 mei 1977,
onuitgegeven). Bij het overlijden van een andere beroepsmilitair werd het
bedrag waarover de weduwe tijdens het leven van het slachtoffer zou hebben
kunnen beschikken (48.000 F per jaar) echter levenslang gekapitaliseerd
(Krijgsr. Luik, 27 januari 1975, R.G.A.R., 1978, nr. 9897).
Een levenslange kapitalisatie is oak gebruikelijk bij de raming van het
verlies of vermindering van de economiscbe waarde van de buisvrouw,
hoewel vaak oak na een zekere leeftijd een forfait wordt toegekend (Carr.
Hasselt, 26 mei 1978, Omnia, 1979, 371: kapitalisatie tot 60 jaar, forfait
van 300.000 F voor de periode na 60 jaar; Kh. Bergen, 2 november 1978,
R.G.A.R., 1980, nr. 10210: kapitalisatie tot 60 jaar, forfait van 100.000 F
voor de periode na 60 jaar). Bij een levenslange kapitalisatie wordt ecbter
wel eens, bij raming van de scbade van de overlevende echtgeiloot, uit bet
oog verloren dat dan als basis niet de waarscbijnlijke overlevingsduur van
de vrouw, maar deze van de verkrijger van de vergoeding, de man, moet
genomen worden, indien zijn waarscbijnlijke overlevingsduur korter is dan
die van zijn vrouw (Antwerpen, 18 mei 1979, R.G.A.R., 1980, nr. 10165).
Waar vroeger voor zelfstandigen en beoefenaars van vrije beroepen vaak
levenslang of tot 70 jaar werd gekapitaliseerd, wordt nu meestal oak bet
einde van de lucratieve leeftijd op 60/65 jaar bepaald (Luik, 28 mei 1976,
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Omnia, 1977, 437: uitbaatster cafe-restaurant -tot 65 jaar; Luik, 6 april
1977, R.G.A.R., 1978, nr. 9958: zelfstandig schilder- tot 65 jaar; Brussel,

30 november 1977, R.G.A.R., 1979, nr. 10014: apothekeres- tot 60 jaar;
Brussel, 28 juni 1978, onuitgegeven: vrouwelijke stagiaire advokaat-notaris
-tot 60 jaar; Gent, 8 december 1980, onuitgegeven: zelfstandig loodgieter
-tot 65 jaar). Bij het overlijden van een geneesheer werd nog een enkele
maal gekapitaliseerd tot 70 jaar (Bergen, 13 mei 1977, R.G.A.R., 1978,
nr. 9967); zo ook voor een landbouwer (Gent, 12 mei 1981, onuitgegeven).
Bij schade uit overlijden kan een voorbestaande pathologische toestand de
normale lucratieve levensduur inkorten. In een dergelijk geval werd de
normale lucratieve overlevingsduur van 16 jaar tot 2/3 herleid. Evenwel
maakte de rechter een berekeningsfout. In plaats van de lucratieve levensduur te herleiden tot 2/3, wordt de kapitalisatieberekening uitgevoerd tot
de normale 65 jaar en wordt van het aldus bereikte resultaat 2/3 toegekend.
En het kapitaal herleiden tot 2/3 is natuurlijk geenszins hetzelfde als de
lucratieve overlevingsduur herleiden tot 2/3 (Corr. Charleroi, 23 juni 1976,
R.G.A.R., 1979, nr. 10035).
Indien ten tijde van de uitspraak het slachtoffer overleden is, is het evident
dat geen gebruik mag worden gemaakt van tafels van waarschijnlijke
overlevingsduur, maar dat de probabiliteitsberekening moet vervangen
worden door de reele overlevingsduur (Cass., 20 juni 1977, R. W., 1977-78,
2713; R.G.A.R., 1978, nr. 9961; J.T., 1978, 84; Kh. Bergen, 2 november
1978, R.G.A.R., 1980, nr. 10210).
31.4. SAMENSTELLING VAN HET BASISLOON - Zoals we verder zullen
aantonen, verschilt niet aileen het basisloon van uitspraak tot uitspraak,
ook de samenstellende elementen van dit basisloon zijn niet eenduidig. Men
vindt uitspraken die het laatst gekende inkomen vermenigvuldigen met 12
of met 52 al naargelang het een maandsalaris of een weekloon betreft. Men
vindt er die hieraan 12 of 14 o/o vakantiegeld toevoegen. Soms wordt het
jaarinkomen wei eens berekend zoals het moet, nl.
- voor een bediende: 12 x maandsalaris + eventuele gratificaties + vakantiegeld zij 85 % van het maandsalaris
- voor een arbeider: 48 x weekloon + eventuele gratificaties of premies +
vakantiegeld zij 14,8% van het loon van 48 weken a 108%.
Het loon van een arbeider wordt betaald niet gedurende 52 weken, maar
gedurende 48 weken, nl. het aantal weken tijdens dewelke hij werkt. Het
loon dat als basis dient voor de berekening van de sociale bijdragen en deze
die verschuldigd zijn voor de samenstelling van het vakantiegeld wordt
verhoogd met 8% teneinde het loon van een arbeider ongeveer gelijk te
maken met het loon van een bediende waarvoor de bijdragen betaald
worden gedurende 12 maanden en dus 52 weken. Het is op dit loon a 108%
dat het vakantiegeld berekend wordt niet a rato van 12 of van 14%, maar
van 14,80%, waarvan 14% ten laste van de Rijksdienst voor Jaarlijkse
Vakantie en 0,80% ten laste van de werk~ever (C.A.O. 10 april 1975).
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Uitspraken die kapitaliseren op basis van het brutoloon met inbegrip van
het vakantiegeld nemen dus meestal een te laag inkomen als basis, omdat
ze voor het vakantiegeld 12 of 14 OJo van 100% berekenen in plaats van
14,80% van 108 %; uitspraken die kapitaliseren op brutoloon min R.S.Z.bijdragen nemen meestal een te hoog inkomen als basis omdat ze de sociale
bijdragen berekenen op een loon van 100% in plaats van 108% (Dit geldt
alleen voor arbeiders).
Tenslotte weze nog opgemerkt dat, wanneer men zich baseert op een weekof een maandloon en dit omzet in een jaarinkomen, dit laatste, zeker bij
een arbeider, maar zelden zal overeenstemmen met de werkelijke economische jaarwaarde van het slachtoffer en meestal hoger zal zijn dan het bedrag
dat voorkomt op zijn jaarloonstaat. Zich inspirerend op een vonnis dat om
het loonverlies tijdens een tijdelijke arbeidsongeschiktheid te begroten
vaststelde dat het slachtoffer tijdens een periode van 481 werkdagen voorafgaand aan het ongeval slechts 192 dagen effectief had gewer kt zal de rechter
bij de begroting van de economische waarde of arbeidsbekwaamheid van
een individu ongetwijfeld ook rekening houden met zijn aanwezigheid en
zijn ijver op zijn werk. Het nazicht van de jaarloonstaat en van de fiscale
aangifte zal dus wei de passende correctie mogelijk maken op de algemene
stelregel (Corr. Charleroi, 16 juni 1978, R. G.A.R., 1979, nr. 10084).
AFDELING 2

OVERLIJDEN

A. Materiele Schade
32. BEGRAFENIS- EN AANVERWANTE KOSTEN - Volgens de klassieke theorie zijn de begrafeniskosten te beschouwen als een last van de nalatenschap.
Daarnaast nam het Hof van Cassatie aan dat de weduwe die in het
beschouwde geval geen erfgenaam was en de begrafeniskosten had betaald,
recht heeft op de terugbetaling van deze kosten (Cass., 26 apri11978, Pas.,
1978, I, 978, noot A. C.; Hasselt, 18 november 1977, Limb. Rechtsl., 1978,
127, dat ik niet heb). Het Hofbeschouwde deze uitgave als een moreleplicht
in hoofde van de weduwe.
Zoals voorzien blijft de rechtspraak nog steeds rekening houden met de
sociale status van het gezin om sommige zogenaamde weeldeuitgaven al dan
niet in de schaderaming op te nemen. Zo overtreffen de kosten van een
grafmonument van 131.000 F, van bloemenwagens van 4.240 Fen van een
rouwmaaltijd van 3.000 F, het in een ,gemiddeld" sociaal milieu gebruikelijk bedrag van deze kosten en worden ze herleid tot een bedrag van 70.000 F
(Corr. Luik, 14 december 1977, bevestigd door Luik, 27 mei 1980, De Verz.,
1981, 523). Een andere rechtbank meent daarentegen dat door de huidige
nivellering van aile beroepen begrippen zoals stand en rang voorbijgestreefd
zijn (Corr. Leuven, 6 juni 1979, bevestigd door Brussel, 5 maart 1980, De
Verz., 1981, 507).
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Soms wordt gepleit dat bloemenkransen een weeldeuitgave betekenen en
soms zelfs volgt de rechter de verweerder in deze redenering (Corr. Brussel,
14 december 1976, De Verz., 1976, 831; Brussel, 23 december 1980, De
Verz., 1981, 539). Meestal wordt echter wei vergoeding toegekend voor dit
gebruikelijk laatste eerbetoon, dat tot de tradities bij een begrafenis behoort
(Corr. Nijvel, 7 februari 1980, De Verz., 1981, 539; Gent, 18 november
1981, onuitgegeven).
Zo ook worden de kosten van de rouwmaaltijd doorgaans vergoed, behalve
wanneer deze werd aangeboden aan een uitzonderlijk groot aantal personen
(110) (Rb. Kortrijk, 28 juni 1979, onuitgegeven). De kosten van een duur
grafmonument worden vaak tot een lager bedrag herleid. Zo werd de prijs
van een grafkelder en een grafmonument van 135.599 F herleid tot 30.000 F
in eerste en tot 60.000 Fin tweede instantie (Luik, 27 juni 1977, De Verz.,
1977, 407). De kosten van de oprichting van een grafmonument ten bedrage
van 11.000 FF werden zelfs volledig afgewezen, aangezien deze uitgave
eerder een gepast gebruik uitmaakt van een deel van de morele schadevergoeding (Corr. Aarlen, 24 mei 1976, Jur. Liege, 1976-77, 51). In een later
vonnis kent dezelfde kamer van dezelfde rechtbank echter wei de gevorderde 30.000 F wegens de oprichting van een grafmonument toe, eraan toevoegend dat ze onlangs in een andere zaak een vergoeding van 50.000 F had
toegekend voor een graf voor 2 personen van 116.000 F (Corr. Aarlen, 28
januari 1981, onuitgegeven). Het plaatsen van een grafsteen van 10.000 F
is geen weeldeuitgave, maar integendeel een algemeen aanvaarde pieteitsplicht (Antwerpen, 17 maart 1975, R.G.A.R., 1978, nr. 9834).
De kosten van een concessie voor een dubbel graf, die de weduwe zal
toelaten naast haar echtgenoot te worden begraven, worden gehalveerd
(Bergen, 18 april 1980, De Verz., 1981, 513).
Wanneer de familie van een overleden gastarbeider het slachtoffer wenst te
Iaten begraven in zijn vaderland in overeenstemming met zijn godsdienstige
overtuiging en met de musulmaanse tradities, dan vallen deze kosten
alsmede die van de reis van de weduwe ten laste van de aansprakelijke
(Bergen, 3 oktober 1980, onuitgegeven).
De rouwkledij wordt vergoed meestal met een forfaitair bedrag met de
overweging dat deze kleren er andere zullen vervangen of nog in andere
omstandigheden zullen kunnen worden gedragen (Corr. Leuven, 6 juni
1979, en Brussel, 5 maart 1980, De Verz., 1981, 507; Corr. Luik, 14
december 1977 en Luik, 27 mei 1980, De Verz., 1981, 523).
Het totaal van de aldus berekende begrafenis- en aanverwante kosten
komen principieel slechts voor vergoeding in aanmerking in de mate dat het
gaat om een vervroegde betaling. Het is dan ook verwonderlijk vast te
stellen dat de toepassing van de nochtans haast algemeen aanvaarde regel
van de verdiscontering vaak niet gevraagd wordt door de verweerder. W aar
dit nog begrijpelijk is bij een zeer jong slachtoffer (24 jaar: Corr. Brussel,
14 december 1976, De Verz., 1976, 831; 29 jaar: Corr. Luik, 14 december
1977 en Luik, 27 mei 1980, De Verz., 1981, 523), zou deze mogelijkheid
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tot beperking van de schade niet uit het oog mogen verloren bij een ouder
slachtoffer (47 jaar: Antwerpen, 17 maart 1975, R.G.A.R., 1978, nr. 9834;
39 jaar: Rb. Kortrijk, 28 juni 1979, onuitgegeven; 46 jaar; Corr. Aarlen,
28 januari 1981, onuitgegeven).
Bij een jong slachtoffer wordt de schade door vervroegde betaling niet
weerhouden en wordt het totale niet verdisconteerde bedrag toegekend (25
jaar: Corr. Charleroi, 27 juni 1977, R.G.A.R., 1979, nr. 10069). De rechter
maakte wei een lapsus toen hij zegde dat bij een slachtoffer van 74 jaar met
een dus korte vermoedelijke overlevingsduur er geen reden is om de aansprakelijke het wisselvallige disconto te doen dragen (Corr. Dinant, 8
november 1977, R.G.A.R., 1978, nr. 9939). Het tegenovergestelde was
natuurlijk waar.
Wanneer de verdiscontering wegens anticipatie wei wordt toegepast (Corr.
Leuven, 6 juni 1979 en BrusselS maart 1980, De Verz., 1981, 507; Bergen,
18 april1980, De Verz., 1981, 513; Bergen, 26 november 1980, R.G.A.R.,
1982, nr. 10468) wordt als volgt te werk gegaan (we nemen als voorbeeld
de gegevens uit het bovenvermelde arrest van het Hof van Beroep te Bergen
van 18 april 1980):
leeftijd slachtoffer: 46
vermoedelijke overlevingsduur: 26 jaar
begrafeniskosten: 22.325 F
huidige waarde van 22.325 F uitgezet gedurende 26 jaar a 5 OJo:
22.325 X 0,2812 = 6.277 F
te vergoeden: 22.325 F-6.277 F = 16.048 F
Men stelt dus eigenlijk dater ten tijde van het ongeval een uitgave is geweest
ten bedrage van 22.325 F, maar dat anderzijds moet rekening worden
gehouden met de omstandigheid dat ditzelfde bedrag niet nag eens zal
moeten worden uitgegeven over 26 jaar, zodat op het bedrag van de
begrafeniskosten de actuele waarde van de toekomstige besparing wordt
toegerekend.
De formule ,schade = uitgaven min huidige waarde van de toekomstige
besparing'' is dus wei een doordenkertje dat zozeer afwijkt van de gebruikelijke berekeningsmethoden inzake lichamelijke schade dat zein het verleden
al enkele malen aanleiding heeft gegeven tot verkeerde toepassingen. Sommig_e oudere uitspraken bepalen nl. dat de kosten slechts verhaalbaar zijn
in zoverre ze een vervroegde uitgave uitmaken (wat juist is) en dat derhalve
de vergoeding moet gelijk zijn aan de huidige waarde van deze kosten (wat
niet juist is). Met deze redenering zou, met de cijfers uit het bovenstaande
voorbeeld, 6.277 F zijn toegekend i.p.v. 16.048 F. Naast enkele onuitgegeven uitspraken vonden we twee oudere gepubliceerde beslissingen die deze
foutieve berekeningswijze toepassen (Luik, 16 september 1968, R. W., 196970, 322; De Verz., 1969, 809, noot R.B.; Rb. Brussel, 22 april 1966, De
Verz., 1969, 600, noot R.B.).
Een andere en meer eenvoudige formule, die hetzelfde resultaat geeft, kan
ook worden gehanteerd. Zij biedt bovendien het voordeel dat dezelfde tafels
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kunnen worden toegepast als deze die gebruikt worden bij de begroting van
een toekomstige inkomstenverlies. Men zou nl. kunnen stellen dat de schade
erin bestaat dat de rechthebbenden verplicht zijn een uitgave te doen die ze
normalerwijze slechts over n jaren zouden moeten doen. Om deze vervroegde uitgave te doen moeten ze een kapitaal aan zijn normale spaarbestemming onttrekken, zodat dit in de toekomst geen interesten meer zal opbrengen. De schade bestaat dus uit het verlies van de interesten die het kapitaal
zou hebben opgebracht tijdens de periode tussen het ongeval en het einde
van de gemiddelde levensduur. Dit toekomstig renteverlies is een gewoon
toekomstig inkomstenverlies dat op dezelfde wijze kan begroot worden als
een verlies van toekomstige arbeidsinkomsten, nl. bij middel van de rekenkundige tabellen waarvan de coefficienten de huidige waarde van een
annui'teit van n jaarlijkse termijnen van 1 F voorstellen (zie ook Luik, 23
september 1969, Jur. Liege, 1969-70, 82, noot M.H.; Pas., 1969, II, 25: dit
arrest kent het jaarlijkse renteverlies toe, echter vermenigvuldigd met het
aantal jaren waarschijnlijke overlevingsduur i.p.v. met de overeenstemmende kapitalisatiecoefficient).
Rekening houdend met de actualisering van het toekomstig rentei'nkomstenverlies, wordt de formule dan eenvoudigweg ,schade = gekapitaliseerd
renteverlies".
Indien we deze formule toepassen op het boger geciteerde voorbeeld krijgen
we juist hetzelfde resultaat:
leeftijd slachtoffer: 46 jaar
vermoedelijke overlevingsduur: 26 jaar
begrafeniskosten: 22.325 F
jaarlijks renteverlies: 5 o/o van 22.325 F = 1.116,25 F
te vergoeden: 1.116,25 F x 14,3752 (vaste annulteitencoefficient) =
16.046 F (Het verschil van 2 F komt aileen voort uit de afronding van de
coefficienten).
Bovendien biedt deze formule het bijkomend voordeel dat, indien de
feitenrechter van oordeel is dat moet worden rekening gehouden met de
tussentijdse overlijdenskansen van het slachtoffer, hij in plaats van de vaste
annui'teiten-coefficienten de zogenaamde tafels van Levie kan toepassen.
Deze berekeningswijze dringt zich trouwens logischerwijze op indien bij de
begroting van het arbeidsinkomstenverlies laatstgenoemde tafels werden
gebruikt. In deze toepassing krijgen we het volgend resultaat:
leeftijd slachtoffer: 46 jaar
begrafeniskosten: 22.325 F
jaarlijks renteverlies 5 %: 1.116,25 F
te vergoeden: 1.116,25 F x 13,37454 (Levie, uitg. 1979, p. 150) = 14.929 F.
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33.

INKOMSTENSCHADE

33.1.

BASISINKOMEN

a) Bruto of netto inkomen?
Het gebruik van het netto inkomen als basis staat nu wel vrij algemeen vast.
Het brutosalaris mag immers slechts in aanmerking worden genomen op
voorwaarde dat de rechter vaststelt dat de rechthebbenden, die slechts
kunnen aanspraak maken op een vergoeding van het deel van het inkomen
waaruit ze persoonlijk baat haalden, een zelfde bedrag fiscale en sociale
lasten hebben te dragen als de overledene (Cass., 21 maart 1979,. R. W.,
1980-81, 377, noot; De Verz., 1979, 255; Cass., 15 october 1980, 1981, I,
204).
Aangezien de feitenrechter onmogelijk kan vaststellen dat de fiscale en
sociale lasten op de vergoeding even hoog zijn als deze op het inkomen, zal
over het algemeen de vergoeding worden berekend op het netto-inkomen,
zijnde het bruto inkomen minus de RSZ-bijdragen en de belasting. In de
praktijk trekt men hiervoor vaak 10 OJo sociale lasten af (dan wanneer
enerzijds deze in werkelijkheid voor een bediende 10,42% bedroegen en
sinds 1 oktober 1982 zijn verhoogd tot 10,82%, t.w. hetzelfde percentage
als toepasselijk op arbeiders, en anderzijds het slechts sinds 1 oktober 1982
is dat de berekeningen voor heiden op een niet geplafonneerd loon geschieden; bovendien zijn er nog andere bedragen af te trekken zoals de solidariteitsbijdrage van funktionarissen en de 900 F voor alleenstaanden en belastingsplichtigen zonder gezinslast). Ook wordt een- vaak te laag - forfait
voor de fiscale lasten afgetrokken of baseert men zich op de loonfiche van
het slachtoffer, aldus de moeilijkheden van een juiste berekening i.v.m.
onder andere cumulatie en splitting uit de weg gaand.
De feitenrechter zal het zeer moeilijk hebben om de gelijkwaardigheid van
de lasten v66r en na het overlijden vast te stellen. Inderdaad, wat de sociale
lasten betreft blijft de weduwe van alle sociale voordelen, van sommige zelfs
in verhoogde mate genieten, zonder dat hiervoor nog bijdragen dienen te
worden gestort, op uitzondering van een kleine maandelijkse bijdrage van
100 of 180 F voor de gezondheidszorgen verschuldigd door de weduwe die
niet het genot heeft van een overlevingspensioen overeenstemmend met 1/3
van een volledige loopbaan (wet van 9 augustus 1963, art. 72 §§ 2 en 3 en
K.B. 24 december 1963, art. 3). Wat hetjiscaal aspekt betreft, bestaat er
zelfs niet eens zekerheid of een vergoeding wegens overlijden wel belastbaar
is: inderdaad het artikel 32 bis W.I.B., het enige waarop men zich kan
steunen om deze vergoeding eventueel te belasten, bepaalt dat belastbaar
zijn de toelagen die het geheel of gedeeltelijke herstel van een bestendige
derving van winsten, bezoldigingen of baten uitmaken, dan wanneer de
vergoeding die toegekend wordt aan de overlevende echtgenoot niet het
verlies van een bedrijfsinkomen compenseert, maar integendeel alleen betrekking heeft op de materiele steun die het slachtoffer aan de andere
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huwelijkspartner gaf. De rechtbanken hebben zich naar ons weten nog niet
dienen uit te spreken over een dergelijke betwisting tussen de fiscus en een
belastingplichtige, zodat de belastbaarheid van vergoedingen inzake materii~le schade bij overlijden dus nog steeds een open vraag blijft (zie ook
Bours, E., ,La reparation du dommage et l'impot sur les revenus", Ann.
Liege, 1980, 315, bijz. 345).
Zelfs echter indien men zou aannemen dat deze vergoedingen belastbaar
zijn, dan nog vallen ze onder het speciale stelsel van artikel 92 § 1 W.I.B.,
dat bepaalt dat vergoedingen in kapitaal moeten worden omgezet in een
fictieve rente, die dan levenslang met de andere inkomsten wordt gecumuleerd. Hoewel het voor de rechter onmogelijk is te oordelen over het juiste
bedrag van deze eventuele belasting, is het echter zeker dat de belasting op
deze fictieve rente, die naargelang de leeftijd van de verkrijger slechts op
1 tot 5 OJo van het toegekende kapitaal wordt bepaald, alleszins merkelijk
lager is dan de belasting op het verloren bedrijfsinkomen en zelfs helemaal
onbestaande kan zijn indien de belastbare inkomsten onder het minimum
belastbaar bedrag blijven.
De feitenrechter kan dus niet, in de huidige kontekst, vaststellen dat de
fiscale en sociale lasten, die wegen op de vergoeding, evenwaardig zijn aan
deze die v66r het overlijden werden gedragen door het inkomen van het
slachtoffer.
Het gebruik van het netto inkomen als ramingsbasis wordt derhalve het
quod plerumquefit. De volgende uitspraken raamden de schade uit overlijden op grond van het netto inkomen:
-

-

-

-

-

Antwerpen, 16 april 1975, R.G.A.R., 1977, nr. 9749
Antwerpen, 17 april 1975, R.G.A.R., 1977, nr. 9750
Antwerpen, 17 maart 1975, R.G.A.R., 1978, nr. 9834
Antwerpen, 30 juni 1977, R.G.A.R., 1979, nr. 9976
Antwerpen, 24 november 1978, onuitgegeven
Antwerpen, 18 mei 1979, onuitgegeven
Corr. Hasselt, 26 mei 1978, Omnia, 1979, 371
Gent, 14 november 1978, R. W., 1978-79, 2123
Gent, 20 november 1978, R. W., 1978-79, 2183
Gent, 10 december 1979, R.G.A.R., 1981, nr. 10334
Gent, 18 november 1981, onuitgegeven
Gent, 12 mei 1981, onuitgegeven
Gent, 17 november 1981, onuitgegeven
Brussel, 12 oktober 1977, Omnia, 1978, 365
Brussel, 17 september 1980, De Verz., 1981, 529
Brussel, 5 maart 1980, De Verz., 1981, 507
Brussel, 28 juni 1978, onuitgegeven
Corr. Leuven, 6 juni 1979, De Verz., 1981, 507
Rb. Brussel, 15 maart 1977, R.G.A.R., 1978, nr. 9854
Luik, 2e Kamer, 3 februari 1977, Omnia, 1978, 517
Luik, 2e Kamer, 2 oktober 1980, Pas., 1981, II, 7
Luik, 7e Kamer, 3 april 1981, onuitgegeven
Luik, 1e Kamer, 15 februari 1982, onuitgegeven
Corr. Hoei, 3 november 1976, Jur. Liege, 1976-77, 131
Corr. Luik, 25 maart 1981, R.G.A.R., 1982, nr. 10507
Bergen, 13 mei 1977, R.G.A.R., 1978, nr. 9967
Bergen, 14 december 1979, Omnia, 1980, 197
Bergen, 18 april 1980, De Verz., 1981, 513
Bergen, 3 oktober 1980, R.G.A.R., 1982, nr. 10529
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-

Corr. Charleroi, 27 juni 1977, R.G.A.R., 1979, nr. 10069
Corr. Charleroi, 10 oktober 1977, R.G.A.R., 1979, nr. 10082
Corr. Charleroi, 23 juni 1976, R.G.A.R., 1979, nr. 10035
Mil. Ger., 24 oktober 1978, R.G.A.R., 1980, nr. 10167

Indien gevraagd - en soms wordt dit al wei eens uit het oog verloren wordt oak een voorbehoud toegekend dat de overlevende echtgenoot toelaat
later eventueel een bijkomende vordering in te stellen, indien zou blijken
dat en voor hoeveel het toegekende bedrag fiscaal of sociaal zou belast
worden. En inderdaad, indien het gebruik van het netto inkomen het quod
plerumque fit wordt, dan dringt zich voorzichtigheidshalve de toekenning
van dit voorbehoud op. Hiermee ontwijkt de rechter immers meteen de
betwisting aangaande de belastbaarheid van de uitgekeerde bedragen (waarover hij trouwens onbevoegd is te oordelen); zeer terecht kan hij ervan
uitgaan dat het niet de vraag is of de vergoeding al dan niet belastbaar is,
maar wei of ze al dan niet belast wordt, zoals zo kernachtig uitgedrukt door
J.L. Fagnart (,Chronique de jurisprudence", nr. 153, J.T., 1976, 569
e.v.). En dit laatste is een probleem dat moet onderworpen worden aan de
beoordeling van een andere magistraat. Met het voorbehoud dat haar aldus
toegekend werd, kan de burgerlijke partij dan rustig de beslissing van het
Bestuur der Directe Belastingen afwachten. Nu weet men dat de administratie de materiele schadevergoedingen bij overlijden steeds a priori als belastbaar beschouwt en ze, na conversie in een fictieve rente, toevoegt aan de
andere belastbare inkomens. Men weet echter nog niet of de hoven van
beroep, waarbij deze administratieve beslissingen betwist-kunnen-worden,
dezelfde stelling zullen huldigen. Daarom werd nu in een onuitgegeven
arrest van het Hof van Beroep te Brussel van 28 juni 1978 aan het voorbehoud een voorwaarde toegevoegd volgens welke de beslissing van het
Bestuur der Directe Belastingen aan een hof van beroep ter beoordeling
moet worden voorgelegd.
Het verdient aanbeveling dat deze bijkomende voorwaarde steeds wordt
toegevoegd aan het verleende voorbehoud, zodat door de verschillende
hoven van beroep ter zake een fiscale rechtspraak zou kunnen worden
gevormd. Op die wijze zouden wij dan eindelijk beschikken over een
uitspraak van een rechtscollege dat bevoegd is te oordelen over de al dan
niet belastbaarheid, nl. van een rechtscollege dat oordeelt over een betwisting tussen de verkrijger van de vergoeding en de fiscus. Tot hiertoe hebben
we slechts uitspraken van onbevoegde gerechten, die hadden te oordelen in
betwistingen tussen de verkrijger van de vergoeding en de aansprakelijke.
Hoewel de langstlevende echtgenoot geen sociale voordelen verliest, noch
verder sociale bijdragen dient te betalen, hoewel het nag niet zeker is dat
de vergoeding belastbaar is, hoewel de eventuele belasting op de vergoeding
alleszins merkelijk lager zal zijn dan de belasting op het verloren bedrijfsinkomen en hoewel hoe dan oak de praktische oplossing van het voorzichtige
voorbehoud bestaat, zijn er tach nag enkele alleenstaande uitspraken die
de vergoeding blijven berekenen op het bruto of een half bruto inkomen.
We kunnen de volgende uitspraken vermelden:
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Luik, 2e Kamer, 20 maart 1975, R.G.A.R., 1977, nr. 9715 feb.: neemt als basis het bruto
inkomen min 10 OJo sociale lasten, overwegend dat de weduwe in gebreke bleef het bewijs te
leveren dat ze sinds het overlijden nog sociale bijdragen moest betalen; de fiscale voorheffing
op het loon wordt echter niet in mindering gebracht , ,l'indemnite ... etant assujettie a l'impot,
lequel sera une charge sensiblement equivalente a celle qui pesait sur le salaire ... ".
Luik, 4e Kamer, 30 oktober 1975, R.G.A.R., 1977, nr. 9702: raamt de vergoeding op bruto
basis ,la partie civile perdant ... une partie des avantages sociaux et que d'autre part elle sera
taxee fiscalement sur l'indemnite".
Antwerpen, 2e Kamer, 21 juni 1978, Omnia, 1979, 375: berekent de kapitalisatie op het bruto
belastbaar inkomen, d. w.z. na aftrek van de sociale lasten (De hoger vermelde uitspraken van
het Hof van Beroep te Antwerpen, die het netto inkomen als basis nemen zijn arresten van
de 3e, 6e, 7e en 8e Karner).
Antwerp en, 7e Karner, 18 mei 1979, onuitgegeven: houdt bij het overlijden van een zelfstandige
groententeler geen rekening met de fiscale aanslag ,daar de vergoedingen hoofdens IilaterHlle
schade belastbaar zijn''. Ben ander arrest van dezelfde datum en van dezelfde karner (hoger
reeds vermeld) nam het netto loon van een vroedvrouw als basis; beide partijen waren het
daaromtrent echter eens.
Luik, 6e Kamer, 4 april1979, onuitgegeven: bruto basisloon omdat de verweerder geen andere
verrnindering dan 30 OJo kosten voor eigen onderhoud voorstelde!
Luik, 4e Kamer, 27 mei 1980, De Verz., 1981, 523: halfbruto in bevestiging van een uitspraak
van Corr. Luik, 14 december 1977 (ibid), waar de verweerder slechts een aftrek van 10 OJo
sociale lasten had voorgesteld.
Corr. Aarlen, 28 januari 1981, onuitgegeven, met als bijzonderste considerans dat ,Ia
jurisprudence du Tribunal de ceans ... prend toujours en consideration le salaire brut de la
victime".
Luik, 6 januari 1981 (kamer niet vermeld), Jur. Liege, 1981-82, 39: dit arrest neemt het bruto
loon in aanmerking, overwegend dat ,Ia taxation dans le chef de la veuve de l'indemnite qu'elle
recevra sera certaine etpratiquement equivalente a celle qui aurait frappe le revenu du vivant
de la victime"; wat de toekenning van een voorbehoud betreft, zegt het Hof dat ,pareilles
reserves creeraient inutilement entre Ia partie civile et le condamne, ou son assureur, des litiges
et de nouveaux recours en justice". Van sociale bijdragen wordt geen gewag gemaakt. Hoewel
de beoordeling van de belastbaarheid niet tot de bevoegdheid van deze rechtsmacht behoort
en hoewel de op de vergoeding verschuldigde belasting nooit gelijk, zelfs niet ,pratiquement
equivalente". kan zijn aan de belasting op de vergoeding (in casu vie! de fictieve rente van
52.829 F zelfs onder het belastbaar minimum), verwierp het Hof van Cassatie op20 mei 1981
(Jur. Liege, 1981-82, 37) de voorziening tegen deze uitspraak, omdat het Hof van Beroep met
de overweging dat de belasting zeker en praktisch gelijkwaardig was op een afdoende wijze
had geantwoord op de conclusies van de verweerder (eiser in cassatie) die had gesteld dat het
bruto salaris slechts mocht worden in acht genomen, indien er gelijkwaardigheid was tussen
de fiscale en sociale lasten te dragen door de rechthebbenden en deze die het slachtoffer zelf
droeg (zie ook Cass., 10 juni 1968, R.G.A.R., 1970, nr. 8365, jan.).
Luik, 3e Karner, 19 februari 1981, De Verz., 1982, 377: ook dit arrest neemt het brutoloon
in aanmerking om dezelfde reden, nl. dat de belasting op de vergoeding ,certaine et pratiquement equivalente" zal zijn aan de belasting op het inkomen, met er deze maal echter een voor
ons onduidelijke voorwaardelijke zin aan toegevoegd, nl. ,s'il y a concordance entre le taux
de capitalisation ... et le taux retenu pour Ia fixation du rendement de ce capital, meme si dans
une hypothese de calcul ou prejugeant de l'avenir n'interviendrait que le revenu professionnel
de remplacement, !'imposition pourrait etre plus avantageuse pour la veuve que pour la
victime". In tegenstelling tot het arrest van 30 mei 1981, verbreekt het Hof van Cassatie op
4 februari 1982 (De Verz., 1982, 377) deze uitspraak met geen andere uitleg dan dat met deze
overweging het arrest zijn beslissing niet wettig verantwoordt.

Aldus mag de recbter niet zo maar vaststellen dat de vergoeding belastbaar
is (Cass., 28 april 1982, De Verz., 1982, 397 betreffende de tijdelijke
arbeidsongeschiktbeid). Hij moet bovendien vaststellen dat de sociale en
fiscale lasten v66r en na overlijden eenzelfde bedrag vertegenwoordigen
(Cass., 21 maart 1979 en 15 oktober 1980, gecit.). Maar anderzijds is bet
soms voldoende dat bij zegt dat deze lasten praktisch evenwaardig zijn (zelfs
als dat niet zo is) en blijkens bet boger vermelde arrest van 20 mei 19811ijkt
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het zelfs voldoende te stellen dat de jiscale lasten zo goed als even hoog zijn
om meteen ook de sociale lasten in het basisloon te mogen opnemen, hoewel
het arrest van 4 februari 1982 hier dan weer geen genoegen mee neemt.
De soevereine appreciatie van de feitenrechter blijft dus ook in deze materie
zeer groot en de gebeurlijke verbreking van zijn beslissing zal dan ook
afhankelijk zijn van het feit of hij in motivering van zijn beslissing al dan
niet de nodige gegevens vermeldt op basis waarvan hij ertoe besluit het netto
of bruto-inkomen in aanmerking te nemen.
b) Ajtrek eigen onderhoudskosten
De besparingen die hun oorzaak vinden in de schadeverwekkende daad, die
m.a.w. zonder de schadeverwekkende daad niet zouden zijn ontstaan,
dienen te worden toegerekend (Ronse, J., Schade en Schadeloosstelling,
nr. 541).
Bij overlijden ondergaan de rechthebbenden slechts schade in de mate dat
ze beroofd worden van het gedeelte der inkomsten waarbij ze persoonlijk
baat hadden. Een weduwe zal aldus slechts rechten kunnen laten gelden op
het gedeelte van het inkomen van het slachtoffer waarvan ze zelf zou
genoten hebben indien haar echtgenoot niet was overleden. De inkomsten
van het slachtoffer strekten niet in hun geheel tot voordeel van de weduwe
aangezien het slachtoffer ook diende te zorgen voor zijn eigen onderhoud.
Het zijn deze kosten van eigen onderhoud die na het overlijden zullen
bespaard worden en derhalve moeten toegerekend worden op de vergoeding
voor inkomstenverlies.
In onze vorige overzichten merkten we reeds op dat men zelden een
nauwkeurige begroting van de overlijdensincidentie op de gezinsnoden
ontmoet. Ook in de besproken periode blijft de opmerking gelden dat de
in mindering gebrachte bedragen forfaitair worden vastgesteld zonder dat
een ernstig onderzoek naar de concrete realiteit wordt gedaan en zonder dat
rekening wordt gehouden met de omstandigheid dat de eigen onderhoudskosten kunnen varieren in de tijd naarmate de kinderen het ouderlijk huis
verlaten.
Hoewel ze oak op forfaitaire wijze te werk gaan, maken de volgende uitspraken hierop een
uitzondering:
- Carr. Hasselt, 20 mei 1977, onuitgegeven: bij het overlijden van een 21-jarige beroepsmilitair, die een vrouw en een kind achterliet, worden de onderhoudskosten bepaald op 35 o/o tot
55 jaar en op 40% tot 65 jaar.
- Carr. Gent, 16 april 1980, onuitgegeven: de eigen onderhoudskosten van een 38-jarige
huisvrouw worden op 25 % geraamd tijdens een eerste periode van vijftien jaar tijdens welke
het slachtoffer had moeten instaan voor de verzorging van haar echtgenoot en de vijf
minderjarige kinderen; na verloop van deze periode had ze aileen voor haar echtgenoot moeten
instaan en wordt haar eigen onderhoud op 40% geraamd (Zie nochtans verder onze opmerking
aangaande de concrete cijfers van dit vonnis in fine van dit hoofdstuk).
- Bergen, 3 oktober 1980, onuitgegeven: van een 39-jarige mijnwerker met zeven kinderen
wordt het eigen onderhoud op 25 % geraamd tijdens een eerste periode van zes jaar; tijdens
de volgende periode van tien jaar wordt het 40% rekening houdend met de stijgende Jeeftijd
van de kinderen en hun waarschijnlijk vertrek uit het gezin; vanaf 55 jaar worden de kosten
op 50 % geraamd.
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- Bergen, 13 februari 1981, R.G.A.R., 1982, nr. 10439: van een 52-jarige invalide worden
de eigen onderhoudskosten bepaald op 30 OJo tijdens de periode met drie tot zes kinderen ten
laste, op 40 OJo tijdens de periode met een en twee kinderen ten laste, op 50 OJo tijdens de periode
met aileen de echtgenote ten laste.

Ben onuitgegeven uitspraak van de Correctionele Rechtbank te Leuven van
18 april 1980, gaat op een andere manier te werk om uiteindelijk tot
eenzelfde resultaat te komen. Dit vonnis begroot de eigen onderhoudskosten van een 36-jarige gastarbeider, vader van zes kinderen, op 20 OJo. Het
saldo wordt voor 40 OJo toegewezen aan de w11:duwe en voor 40 OJo aan de
kinderen waarvan de vergoeding berekend wordt tot hun 18 jaar. Na
verloop van deze periode blijft de schade van de weduwe op 40% geraamd
(en het eigen onderhoud van het slachtoffer dus op 60 OJo).
Niet aileen worden de eigen onderhoudskosten forfaitair vastgesteld, maar
verschillen bovendien de voor aftrek in aanmerking komende percentages,
ook bij zelfde gezinsomstandigheden, fel van rechtbank tot rechtbank, zoals
blijkt uit onderstaande tabel:
Gezin bestaande
- uit 2 personen:
Antwerpen, 23 februari 77, De Verz., 1977, 131
Bergen, 18 mei 77, R.G.A.R., 1978, nr. 9967
Gent, 20 november 78, R. W., 1978-79, 2183
Antwerpen, 18 mei 79, R.G.A.R., 1980, nr. 10165
Gent, 24 maart 81, onuitgegeven
Gent, 12 mei 81, onuitgegeven
Antwerpen, 5 juni 81, De Verz., 1982, 143
Antwerpen, 25 juni 81, onuitgegeven
- uit 3 personen:
Antwerpen, 17 april 75, R.G.A.R., 1977, nr. 9750
Luik, 3 februari 77, Omnia, 1978, 517
Antwerpen, 21 juni 78, Omnia, 1979, 375
Antwerpen, 24 november 78, onuitgegeven
Luik, 27 mei 80, De Verz., 1981, 523
Brussel, 15 oktober 80, onuitgegeven
Bergen, 29 oktober 80, onuitgegeven
Luik, 24 november 80, Jur. Liege., 1981-82, 359
- uit 4 personen:
Antwerpen, 16 april 75, R.G.A.R., 1977, nr. 9749
Gent, 5 november 79, De Verz., 1980, 181
Gent, 8 december 80, onuitgegeven
Gent, 28 oktober 81, onuitgegeven
- uit 5 personen:
Antwerpen, 17 maart 75, R.G.A.R., 1978, nr. 9834
Bergen, 18 april 80, De Verz., 1981, 513
Bergen, 21 oktober 81, onuitgegeven
- uit 6 personen en meer:
Luik, 20 maart 75, R.G.A.R., 1977, nr. 9715 feb
Antwerpen, 30 juni 77, R.G.A.R., 1979, nr. 9976
Luik, 4 april 79, onuitgegeven
Gent, 10 december 79, R.G.A.R., 1981, nr. 10334

400Jo
400Jo
35 OJo
400Jo
400Jo
30 OJo
400Jo
30 OJo
30 OJo
35 OJo
33 OJo
30 OJo
35 OJo
400Jo
400Jo
35 OJo
30 OJo
113
30 OJo
30 OJo
33 OJo
30 OJo
30 OJo
300Jo
25 OJo
30 OJo
30 OJo

Deze percentages zijn te berekenen op hetzelfde inkomen als dat wat als
basisloon wordt beschouwd: indien de raming gebeurt op basis van het
bruto inkomen, mag de aftrek niet berekend worden op basis van het netto
inkomen. Dit lijkt logisch; er was nochtans een cassatiearrest nodig om het
te bevestigen (Cass., 20 mei 1981, Jur. Liege., 1981-82, 37; J. T., 1982, 636).
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Wanneer beide echtgenoten over een beroepsinkomen beschikken, wordt
over het algemeen aangenomen dat de onderhoudskosten moeten berekend
worden op het globale gezinsinkomen, wat o.a. gebeurde in de bovenstaande met * aangeduide uitspraken. Deze werkwijze werd bekrachtigd door
Cass., 19 december 1979, R. W., 1980-81, 313. Ben foutieve toepassing
ervan, die erin bestond de eigen onderhoudskosten te bepalen in funktie van
het gezamenlijk inkomen en dit bedrag dan af te trekken, niet van het
inkomen van het slachtoffer, maar van het gezinsinkomen, werd afgekeurd
door het Hof van Cassatie (Cass., 31 oktober 1978, Pas., 1979, I, 270).
Anderzijds werd geweigerd de eigen onderhoudskosten te berekenen op het
gezamenlijk ink omen, omdat het niet vaststond dat de echtgenote, eens haar
man zijn studies zou hebben beeindigd, haar beroep zou zijn blijven
uitoefenen (Antwerpen, 17 apri11975, R.G.A.R., 1978, nr. 9865). Om dit
globale inkomen vast te stellen en hierop de eigen onderhoudskosten te
berekenen, mag de rechter niet aan de bedrijfsinkomsten van de eiser de
economische waarde van het huishoudelijk werk van de echtgenote toevoegen; deze economische waarde bespaart de gemeenschap weliswaar een
uitgave, maar is niet als een geldelijk inkomen van de gemeenschap te
beschouwen (Cass., 8 oktober 1980, R. W., 1981-82, 1235; Antwerpen, 1
juni 1977, R.G.A.R., 1978, nr. 9960, noot Bonheure-Fagnart, M.).
Bij de berekening van het percentage eigen onderhoudskosten op het
gecumuleerde inkomen gebeurt het wel dat dit percentage lager dan normaal
wordt gehouden. Zo paste het Hof van Beroep te Antwerpen in een
onuitgegeven arrest van 18 mei 1979 een aftrek van 25 OJo toe, in een gezin
bestaande uit 4 personen, rekening houdend met o.a. een hypothecaire en
persoonlijke lening die gezinsuitgaven zijn waarvan beide echtgenoten
voordeel hadden. Het Hof van Beroep te Gent raamde op 18 november 1981
(onuitgegeven) de onderhoudskosten van een gezin van twee personen op
30 %: de berekening gebeurde op basis van het gezinsinkomen, aangezien
de echtgenoten hun levensstandaard overeenkomstig hun gezamenlijk inkomen bepalen, hoewel niet in evenredig stijgende verhouding met dat gezamenlijk inkom en, in acht genomen o.a. dat de aflossing van de hypothecaire
lening niet gebruikt wordt voor persoonlijk onderhoud.
Ben al te strakke toepassing van het principe van de begroting van de eigen
onderhoudskosten in functie van het gecumuleerd inkomen kan leiden tot
onbillijke uitspraken. Ben frappant voorbeeld hiervan is een onuitgegeven
arrest van het Hof van Beroep te Gent van 24 maart 1981 dat de schade
begrootte bij het overlijden van een 29-jarige vrouw. Haar jaarinkomen
werd op 132.000 F geraamd, dit van haar echtgenoot op 200.000 F. Het
eigen onderhoud van het slachtoffer werd bepaald op 40 %, te berekenen
op het gecumuleerd inkomen van 332.000 F. Voor haar eigen onderhoud
zou het slachtoffer dus over 132.800 F hebben beschikt, zijnde meer dan
haar eigen inbreng in het gezinsinkomen, zodat de overlevende echtgenoot,
althans volgens de uitspraak, geen schade door inkomstenverlies leed.
Bovendien werd in deze zaak zelfs geen vergoeding gevorderd voor het
verlies van de economische waarde van de huisvrouw.
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Een onuitgegeven arrest van het Hof van Beroep te Bergen van 21 oktober
1981, dat eveneens de schade wegens het overlijden van een 35-jarige
huisvrouw had te ramen, bepaalde het inkomen van de man op 550.000 F
en dit van de vrouw als hulp in de zaak van haar echtgenoot op 68.000 F.
In navolging van het hogervermelde cassatiearrest van 8 oktober 1980 voegt
het hof de economische waarde van de huisvrouw hier niet aan toe, want
,cette valeur economique, qui evite a la communaute une depense, ne
constitue pas une ressource financiere de celle-ci". Het gezinsinkomen
bedroeg dus 550.000 F+68.000 F = 618.000 F, waarvan 30 OJo eigen onderhoudskosten = 185.400 F. De uitgaven waren dus hager dan de inkomsten, zodat het verlies van de professionele hulp op zich geen materiele
schade veroorzaakte aan de echtgenoot. Uiteindelijk werd het jaarlijks
verlies dan als volgt bepaald: hulp in zaak 68.000 F + economische waarde
huisvrouw 144.000 F- eigen onderhoud 185.400 F = 26.600F.
Deze voorbeelden van de strikte toepassing van de nochtans algemeen
aanvaarde regel van de cumulatie zijn zo frappant, omdat het telkens ging
om gevallen waarin het inkomen van de vrouw merkelijk lager was dan dat
van de man. De resultaten van de berekening van de eigen onderhoudskosten op het gezinsinkomen zijn echter evenzeer onjuist wanneer de inkomsten
ongeveer gelijkwaardig zijn. In een gezin van twee personen met een
inkomen van 2 x 500.000 F = 1.000.000 F en met een raming van het eigen
onderhoud op 40 %, zou (zonder rekening te houden met de economische
waarde van de huisvrouw) de jaarschade uit overlijden 100.000 F bedragen;
indien
datzelfde
gezin
een
inkomen
zou
hebben
van
2 x 600.000 F = 1.200.000 F, zou de schade slechts 20.000 F meer bedragen, ondanks het feit dat het inkomen van de overleden echtgenoot
100.000 F hager is. Dit is natuurlijk niet mogelijk. Bij gebreke aan een
ernstige sociologische studie van de hedendaagse gezinsuitgaven, zal de
rechter gebeurlijke excessen in de ene of de andere richting dienen weg te
werken.
Een schuchtere paging tot een meer concrete benadering werd gedaan door
de hogervermelde arresten van het Hof van Beroep te Antwerpen van 18
mei 1979 en van het Hof van Beroep te Gent van 18 november 1981, welk
laatste bepaalde dat, hoewel de persoonlijke uitgaven in funktie van het
gezinsinkomen staan, deze uitgaven nochtans niet evenredig stijgen met het
gezinsinkomen en dat o.a. moet worden rekening gehouden met de omstandigheid dat een hager gezinsinkomen relatief hogere beleggingsmogelijkheden, in casu een waning, biedt.
Wat de schade tengevolge van het verlies van de economische waarde van
de huisvrouw betreft, schreven we hager reeds dat krachtens de rechtspraak
van het Hof van Cassatie deze waarde niet mag worden in acht genomen
voor de raming van het gecumuleerd inkomen. Dit belet echter niet dat de
besparing van de eigen onderhoudskosten moet toegerekend worden op het
verlies van de economische waarde, oak in de gevallen dat aileen de man
uit werken gaat. Dit wordt nochtans vaak uit het oog verloren. De meest
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logische werkwijze lijkt ons het eigen onderhoudspercentage te berekenen
in funktie van het inkomen van de man. Zo raamde het Hof van Beroep
te Luik de economische waarde van de huisvrouw op 180.000 F, waarop
in mindering werd gebracht 35 OJo van 250.000 F, dit laatste zijnde het
inkomen van de man (Luik, 24 november 1980, Jur. Liege, 1981-82, 359;
in dezelfde zin Bergen, 13 oktober 1975, R.G.A.R., 1977, nr. 9699). Ten
onrechte volgens ons wordt het percentage soms berekend op basis van de
geschatte economische waarde (Antwerpen, 25 juni 1981, onuitgegeven:
30% van 500 F per dag; Corr. Antwerpen, 1 oktober 1979, onuitgegeven,
30% van 350 F per dag; Corr. Gent, 16 apri11980, onuitgegeven, 25% van
800 F per dag gedurende 15 jaar, 40% van 400 F per dag tijdens de
volgende jaren; vooral dit laatste vonnis wijst er op hoe onjuist deze
benadering is: tijdens een eerste periode van 15 jaar zou de huisvrouw 200 F
per dag aan eigen onkosten spenderen; tijdens de latere jaren, nl. wanneer
de kinderlast zou verdwenen zijn, zouden haar persoonlijke kosten gedaald
zijn tot 160 F per dag).
Dergelijke uitspraken zijn natuurlijk in strijd met de rechtspraak van het
Hof van Cassatie. Indien, om het gecumuleerde geldelijke inkomen van het
gezin vast te stellen, hieraan de waarde van de huishoudelijke arbeid niet
mag toegevoegd worden om hierop de aftrek te berekenen, dan mag
evenmin de aftrek berekend worden op basis van de economische waarde
alleen. Ook als alleen de man uit werken gaat, betekent de economische
waarde van de huisvrouw alleen een besparing, niet een geldelijk inkomen.
33.2. DE POSTLUCRATIEVE SCHADE - Zoals in het vorig overzicht stellen
wij opnieuw vast dat de rechtbanken, als ze al iets voor deze schadepost
voorzien, de meest uiteenlopende bedragen toekennen, zonder onderscheid
te maken tussen bedienden en arbeiders, zonder meestal rekening te houden
met de anticipatieve uitkering, zonder zelfs onderscheid te maken tussen een
overleden en een gekwetst slachtoffer. Een vergelijking van enkele arresten
kan dit duidelijk illustreren:
-

-

-

aan de weduwe van een 22-jarige vrachtwagenchauffeur wordt forfaitair 15.000 F toegekend (Antwerpen, 24 november 1978, onuitgegeven);
aan een mijnwerker van ongeveer 20 jaar wordt wegens 2 OJo blijv'ende invaliditeit (en dus
nog 98 OJo arbeidsbekwaamheidl) door dezelfde kamer 25.000 F toegekend (Antwerpen, 10
maart 1976, R.G.A.R., 1977, nr. 9714 feb). Geplaatst a 5 0Jo gedurende 45 jaar geeft dit
164.000 F (voor 2 OJo B.I.);
aan een 59-jarige loontrekkende schilder met 25 OJo blijvende invaliditeit wordt een forfait
van 150.000 F toegekend (Antwerpen, 27 oktober 1977, onuitgegeven). Geplaatst a 5 OJo
gedurende 6 jaar geeft dit 204.000 F (voor 25 OJo B.I.);
aan een arbeider met 100 OJo blijvende invaliditeit kent dezelfde kamer als hierboven
50.000 F toe, rekening houdend met 32 jaar vervroegde uitkering (Antwerpen, 20 september 1979, onuitgegeven). Aan 5 OJo is dit na 32 jaar 258.000 F (voor 100 OJo B. I.).
de weduwe van een 53-jarige arbeider krijgt 65.000 F, deze van een 25-jarige arbeider krijgt
150.000 F (Gent, 20 november 1978, onuitgegeven en Gent, 18 november 1981, onuitgegeven). Heide bedragen geplaatst a 5 OJo tot de pensioenleeftijd geven respektievelijk 120.000
en 1.167.000 F;
de weduwe van een 33-jarige gastarbeider waarvan werd aangenomen dat hij nog 15 jaar
in Belgie zou zijn gebleven, kreeg voor de periode na 65 jaar 25.000 F toegewezen (Gent,
14 november 1978, R. W., 1978-79, 2123), wat na 32 jaar a 5 OJo gelijkstaat met 129.000 F;
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-

Corr. Aarlen kende aan de weduwe van een 64-jarige gepensioneerde rijkswachter een
vergoeding toe op basis van 36.000 F per jaar en aan de weduwe van een 46-jarige bediende
een vergoeding op basis van 10.000 F per jaar (Corr. Aarlen, 14 december 1977 en 28
januari 1981, onuitgegeven).

Met evenveet overtuiging wordt o.a. in Hassett en in Luik geen vergoeding
toegekend (Corr. Hassett, 20 mei 1977, onuitgegeven; Luik, 20 maart 1975,
R.G.A.R., 1977, nr. 9715 feb; Corr. Luik, 15 november 1981, onuitgegeven); het taatste vonnis bepaalt dat het verlies van voordeten in een zo verre
toekomst (over 38 jaar) aleatoir is gezien de onzekerheid van de evotutie van
de gezondheidstoestand van het stachtoffer, atsmede aangaande de economische en wettelijke voorwaarden waarop men na de pensioenering nog zal
mogen werken. Bij het overlijden van een 64-jarige gepensioneerde rijkswachter werd echter 218.846 F toegekend, zijnde een tevenstange kapitalisatie van 24.000 F per jaar (Luik, 19 juni 1979, onuitgegeven), terwijt bij het
overlijden van een 29-jarige arbeider 60.000 F werd toegekend (Corr. Luik,
14 december 1977 en Luik, 27 mei 1980, De Verz., 1981, 524). Vergoeding
werd eveneens te Leuven geweigerd; in beroep werd echter 50.000 F toegekend (Corr. Leuven, 28 maart 1980 en Brusset, 15 oktober 1980, onuitgegeven). Aan de weduwe van een 64-jarige invalide werd eveneens vergoeding
geweigerd (Gent, 14 december 1977, onuitgegeven; in eerste aanleg:
30.000 F).
Gezien de verscheidenheid van de toegekende bedragen moet men zich
aileen beperken tot het noteren van de onderstaande uitspraken zonder er
echter enige waarde aan te hechten.
-

-

Antwerpen, 17 maart 1975, R.G.A.R., 1978, nr. 9834:40.000 F(30.000 F gedurende 3 jaar
gekapitaliseerd en verdisconteerd) - 47-jarige vertegenwoordiger;
Luik, 3 februari 1977, Omnia, 1978, 517: 100.000 F - 54-jarige arbeider;
Corr. Hasselt, 26 mei 1978, Omnia, 1979, 369-371: 300.000 F - 22-jarige werkloze en
300.000 F - 25-jarige arbeidster. Bovendien werd 300.000 F aangeboden (!) voor het
economisch verlies als huisvrouw na 60 jaar, wat overeenstemt a 5 OJo met respektievelijk
2.107.000 F en 1.806.000 F;
Corr. Charleroi, 27 juni 1977, R.G.A.R., 1979, nr. 10069: 200.000 F (inbegrepen de
extraprofessionele schade) - 25-jarige vrachtwagenchauffeur;
Corr. Leuven, 6 juni 1979 en Brussel, 5 maart 1980, De Verz., 1981, 507: respektievelijk
30.000 en 50.000 F - 23-jarige man.
Bergen, 18 april 1980, De Verz., 1981, 513: 30.000 F- 46-jarige arbeider;
Brussel, 17 september 1980, De Verz., 1981, 529: 50.000 F vergoedende intresten inbegrepen - 58-jarige bediende;
Bergen, 3 oktober 1980, R.G.A.R., 1981, nr. 10529: 50.000 F voor periode na 55 jaar39-jarige mijnwerker.

Tenstotte weze nog opgemerkt dat een arbeidsongevallenrente niet het
verlies dekt van postprofessionete inkomsten en dat de arbeidsongevallenverzekeraar derhatve als zodanig niet gesubrogeerd is in de rechten van de
rechthebbende van het stachtoffer om vergoeding te vorderen voor verlies
van deze inkomsten (Cass., 6 januari 1981, R. W., 1981-82, 1543; anders
Cass., 22 juni 1971, R.G.A.R., 1972, nr. 8923, noot J.F.).
33.3. OVERLIJDEN VAN DE HUISVROUW ~ Sinds ons vorig overzicht stellen
wij vast dat thans geen forfaitaire kapitalen meer worden toegekend, maar
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dat integendeei aitijd het jaarverlies wordt gekapitaliseerd op basis van een
weliswaar ook forfaitair vastgesteide dagwaarde. De kapitalisatie gebeurt
overwegend Ievensiang, waarbij al wei eens uit het oog wordt verloren dat
dan moet nagegaan worden of de man de huisvrouw zou overleefd hebben
(Antwerpen, 18 mei 1979, R.G.A.R., 1980, nr. 10165); is dit niet het gevai,
dan moet uiteraard rekening worden gehouden met de physioiogische
overlevingsduur van de verkrijger van de vergoeding. Het kan gebeuren dat
de kapitalisatie berekend wordt tot de Ieeftijd van 60 jaar en dat voor de
hieropvoigende periode een forfait wordt toegekend (Corr. Hasselt, 26 mei
1978, Omnia, 1979, 371; Kh. Bergen, 2 november 1978, R.G.A.R., 1980,
nr. 10210).
In de onderstaande tabei, waarin onderscheid wordt gemaakt tussen fulltime huisvrouwen en buitenhuiswerkende huisvrouwen, vindt men de dagwaarde v66r aftrek van de eigen onderhoudskosten, waarop gekapitaliseerd
werd.
Gezin bestaande (inbegrepen het slachtoffer)
-

-

-

-

-

uit 2 personen:
Corr. Antwerpen, 1 oktober 1979, onuitgegeven
Antwerpen, 25 juni 1981, onuitgegeven
uit 3 personen:
Brussel, 12 oktober 1977, Omnia, 1978, 365
Antwerpen, 1 juni 1977, R.G.A:R., 1978, nr. 9960
(45 OJo arbeidsongeschikt v66r overlijden)
Corr. Neufchiiteau, 19 januari 1978, Jur. Liege, 197778, 235
Corr. Hasselt, 26 mei 1978, Omnia, 1979, 371
Bergen, 17 oktober 1977, Omnia, 1979, 217
Luik, 24 november 1980, Jur. Liege., 1981-82, 359
Rb. Luik, 21 september 1981, onuitgegeven
uit 4 personen:
Brussel, 26 april 1978, Omnia, 1978, 528
Rb. Brussel, 15 maart 1977, R.G.A.R., 1978, nr. 9854
Antwerpen, 18 mei 1979, R.G.A.R., 1980, nr. 10165
Gent, 5 november 1979, De Verz., 1980, 181 (herbergierster)
Gent, 28 oktober 1981, onuitgegeven (hulp in bedrijf
echtgenoot - raming vanaf 65 jaar)
uit 5 personen:
Gent, 19 mei 1976, R. W., 1976-77, 313 (na 14 jaar:
247 F)
Gent, 24 mei 1976, R. W., 1976-77, 238
Rb. Kortrijk, 28 januari 1980, onuitgegeven (hulp in
boerderij)
uit 6 personen en meer:
Corr. Gent, 16 apri11980, onuitgegeven (na 15 jaar:
400 F)

leeftijd

full-time

52
52

350
500

35

buitenhuiswerkend

150

±40

197

?
25
28
30
39

200
274
300
493
132

22
±30
31

395
493

33

500

±25

300

±33
37

411
274

46

300

38

800

200

Uit bovenstaande tabei blijkt duidelijk dat men zich zeiden Iaat Ieiden door
de samenstelling van het gezin. Waar duidelijk wei rekening mee wordt
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gehouden is het aantal uren dat de huisvrouw aan haar huishouden kan
besteden. Of het billijk is de grotere efficiency en inspanningen van de
buitenhuiswerkende vrouw niet in aanmerking te nemen, willen we in het
midden Iaten. lnzake blijvende invaliditeit weigerde men zelfs eens elke
vergoeding aan een loontrekkende vrouw, omdat dergelijke vergoeding
voorbehouden blijft aan vrouwen die thuis blijven! (Carr. Bergen, 14
september 1979, De Verz., 1979, 517).
Er kan nag genoteerd worden dat in de bestudeerde periode oak een
forfaitaire vergoeding werd toegekend wegens het verlies van de huishoudelijke waarde van de man! Hoewel per uitzondering al wei eens een vergoeding wordt toegekend wegens het verlies of de vermindering van de extraprofessionele aktiviteiten van de man, is het naar ons weten de eerste maal
dat hij door een rechtbank zo duidelijk een huishoudelijke waarde krijgt
toegemeten, al is het al wei gesuggereerd in de rechtsleer (Bonheure-Fagnart, M., ,La valeur economique du travail menager", R.G.A.R., 1975,
nr. 9471). Het gevalleende er zich wei toe: het slachtoffer was nl. invalide
en kon dus klaarblijkelijk, zegt het vonnis, een relatieve hulp verschaffen
aan zijn echtgenote in het huishouden. Het forfaitaire bedrag, dat wordt
toegekend, stemt echter, na herberekening, slechts overeen met. .. 27 F per
dag.
34.

ANDERE AANSPRAKEN DAN DEZE VAN DE ECHTGENOOT OP MATERIELE

SCHADEVERGOEDING WEGENS INKOMSTENVERLIES

34.1. GESCHEIDEN HUWELIJKSPARTNER -In geval van overlijden van een
echtgenoot komt uiteraard op de eerste plaats de overlevende echtgenoot
die aanspraak kan maken op een vergoeding wegens inkomstenverlies of,
zoals wij het verkiezen te noemen, wegens verlies van materiele steun.
Problemen stellen er zich desbetreffende niet wanneer de echtgenoten een
normaal gezin vormden. Ze rijzen wei wanneer de echtgenoten gescheiden
leefden (zie oak nr. 9).
Ben vrouw die sinds drie jaar gescheiden leefde en een echtscheidingsprocedure voerde en waarvan het weinig waarschijnlijk was dat ze zich zou
hebben verzoend en herenigd met haar man, kreeg uit hoofde van diens
overlijden een vergoeding toegewezen, berekend bij middel van een kapitalisatie van de alimentatierente van 60.000 F die de man haar betaalde (Carr.
Luik, 1 maart 1976, R.G.A.R., 1978, nr. 9876).
Bij echtgenoten die sinds een jaar gescheiden leefden werd geen schadevergoeding toegekend (Brussel, 21 april1976, De Verz., 1977, 633, voorziening
in verbreking verworpen). Dezelfde beslissing werd getroffen in een geval
waar een eis tot echtscheiding hangende was en er geen uitzicht op verzoening hestand (Bergen, 20 februari 1979, De Verz., 1979, 251).
Tegen een gelijkaardige uitspraak werd een cassatieberoep verworpen
(Cass., 30 november 1976, Pas., 1977, I, 363).
De echtgenoot toont niet aan dat hij een persoonlijke schade lijdt indien
hij niet bewijst dat zijn echtgenote over inkomsten beschikte en dus een
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verplichting tot onderhoud had, noch dat het slachtoffer hem een alimentatierente betaalde of dat hijzelf tenminste de betaling van een dergelijke rente
had geeist (Cass., 26 oktober 1976, J.T., 1977, 266).
In een nummer van Limburgs Rechtsleven werden daarentegen drie vonnissen van de Correctionele Rechtbank te Hasselt gepubliceerd, waarbij erkend
wordt dat de overlevende echtgenoot een verlies van een kans lijdt. Voor
de weduwe is dit de kans op het verkrijgen van een alimentatierente (Corr.
Hasselt, 25 januari 1973, Limb. Rechtsl., 1978, 122; Corr. Hasselt, 22 maart
1973, Limb. Rechtsl., 1978, 124); voor de weduwnaar betekent het de kans
op een gedeelte van de gemeenschappelijke inkomsten en op het genot van
de inkomsten van de andere echtgenoot (Corr. Hasselt, 18 november 1977,
Limb. Rechtsl., 1978, 127, noot Van Helmont, P.).
34.2. BIJZIT - Ook gewezen concubinerenden kunnen gescheiden leven:
uiteraard wordt er dan aan de overlevende gewezen bijzit geen vergoeding
toegekend (Bergen, 19 januari 1979, De Verz., 1979, 239; zie ook nr. 6).

Aangezien de bijzit geen aanspraak kan maken op een deel van de inkomsten van haar partner, wordt haar geen vergoeding voor materiele schade
toegekend (Corr. Luik, 10 oktober 1977, R.G.A.R., 1980, nr. 10154; Corr.
Hasselt, 23 februari 1979, De Verz., 1980, 193). A fortiori geldt dit bij
overspelig concubinaat daar de betrekkingen van de vrouw met het slachtoffer in strijd waren met haar verplichtingen spruitend uit een huwelijk (Cass.,
19 december 1978, R. W., 1978-79, 1709; Pas., 1979, I, 472, noot). Indien
nochtans blijkt dat het slachtoffer met zijn bijzit in een niet-overspelig
concubinaat een verenigd en stabiel gezin met twee kinderen vormde, kan
de materiele - en trouwens ook de morele - schade op dezelfde wijze
worden vergoed als voor een echtgenote (Rb. Hoei, 7 december 1981, Jur.
Liege, 1982, 156) (zie ook De Wilde, L., ,Concubinaat en rechtmatig
belang", R. W., 1978-79, 1682).
34.3. KINDEREN - De vergoeding voor materiele schade wordt doorgaans
door de overlevende echtgenoot in eigen naam gevorderd. Het kan nochtans
gebeuren dat een ventilatie wordt gemaakt tussen de materiele schade van
de weduwe of weduwnaar en deze van de kinderen. Inderdaad, de verplichting tot onderhoud en opvoeding van de minderjarige die op de overlevende
ouder rust, sluit niet uit dat de kinderen tengevolge van de dood van een
van de ouders persoonlijk een materiele schade kunnen lijden (Cass., 7
november 1978, R. W., 1978-79, 2875, noot; Pas., 1979, I, 288). Trouwens
de vergoedingen toegekend aan de kinderen in het raam van de arbeidsongevallenwetgeving mogen niet gecumuleerd worden met de vergoedingen
gemeen recht die toegekend worden als herstel van het verlies van het
gedeelte der inkomsten waaruit elk van de rechthebbenden voordeel haalde
(Cass., 6 september 1977, R.G.A.R., 1980, nr. 10207, noot), waaruit
impliciet moge blijken dat een minderjarig kind in principe een materiele
schade wegens inkomstenverlies lijdt.
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De ventilatie werd aldus gemaakt door een vonnis van de Krijgsraad dat aan
de zeer jonge weduwe van een beroepsmilitair een vergoeding toekent van
slechts 48.000 F gekapitaliseerd en aan het postuum kind 30.000 F gekapitaliseerd gedurende 21 jaar. De reden van de ventilatie en van het zeer lage
weerhouden basisloon is waarschijnlijk de omstandigheid dat de weduwe
6 1/2 maand na het ongeval hertrouwd was met de dader, al bepaalde de
Krijgsraad voorafgaandelijk dat geen rekening mocht worden gehouden
met deze gebeurtenis (Krijgsr. Luik, 27 januari 1975, R.G.A.R., 1978,
nr. 9897).
Het Hof van Beroep te Bergen (De Verz., 1981, 513, noot R.B.) berekent
de schade op de gebruikelijke wijze, zijnde een kapitalisatie op basis van
70% van het gemiddeld netto loon, zijnde 280.000 F, over een duurtijd van
19 jaar. De weduwe, die nog een waarschijnlijke overlevingsduur had van
34 jaar, krijgt van dit kapitaal 34/56 toegewezen. De drie kinderen krijgen
2/56, 4/56 en 16/56 toegewezen, waarbij de teller het aantal jaren tot ze
de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt voorstelt. Men merkt onmiddellijk
tot welke foutieve berekeningen de ventilatie kan aanleiding geven: de
schade uit inkomstenverlies tijdens de lucratieve levensduur werd berekend
over een duurtijd van 19 jaar. Na 19 jaar houdt deze schade voor de weduwe
dus op te bestaan, temeer daar ze voor de' postlucratieve schade een
afzonderlijke vergoeding kreeg toegewezen. Haar deel in de schadevergoeding had dus moeten berekend worden op grond van deze schadeduurtijd
en had 19/41 i.p.v. 34/56 moeten bedragen, en het deel van de kinderen
16/41 i.p.v. 16/56
4/41 i.p.v. 4/56
2/41 i.p.v. 2/56
De verdeling is echter om een andere reden nog fout. Inderdaad, berekend
met een vaste annui:teitscoefficient a 5 o/o bedraagt de schade uit inkomstenverlies:
280.000 X 12,0853 = 3.383.884
Hiervan krijgt de weduwe 34/56 =
2.054.501
kind A
16/56 =
966.824
kind B
4/56 =
241.706
kind C
2/56 =
120.853
3.383.884
Met deze bedragen kan het volgend jaarlijks inkomen worden verkregen:
- voor de weduwe gedurende 19 jaar:
2.054.501 : 12,0853 =
170.000
170.000
-

voor kind A gedurende 16 jaar:
966.824: 10,8378 =

89.209
259.209
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-

voor kind B gedurende 4 jaar:
241.706: 3,5459 =

68.165
327.374

-

voor kind C gedurende 2 jaar:
120.853: 1,8594 =

64.996

392.370
Dit wil dus zeggen dat met de toegekende kapitalen de eerste twee jaar een
gecumuleerd inkomen bestaat van 392.370 Fen in de loop van de volgende
2 jaar van 327.374 F, meer dus dan het te vergoeden inkomstenverlies van
280.000 F, terwijl anderzijds de weduwe zelf slechts een inkomen ontvangt
van 170.000 F (op basis van een verdeling van 41/41 komt men aan even
onmogelijke bedragen).
Hierbij komt nu nog dat met deze verdeling het kapitaal dat in vervanging
komt van het inkomen van het slachtoffer volledig uitgeput is. Nochtans
wordt aan de twee ten tijde van het arrest nog niet gehuwde kinderen een
bijkomende vergoeding toegekend op basis van 4.000 F per maand van hun
18 tot hun 21 jaar, zodat uiteindelijk de materiele schadevergoeding ongeveer 108 OJo bedraagt van de materiele schade.
Een ander voorbeeld van berekeningsfouten bij ventilatie tussen schade van
de weduwe en schade van de kinderen vindt men in een arrest dat aan de
weduwe een: vergoeuing toekent op basis van het inkomen van de man na
aftrek van 1/3 eigen onderhoudskosten en bovendien aan het kind een
forfaitair berekende vergoeding toekent die moet overeenstemmen met zijn
onderhouds- en opvoedingskosten tot 18 jaar (Luik, 6 februari 1980, De
Verz., 1982, 357). Het is duidelijk dat het arrest, na het eigen onderhoud
van het slachtoffer op 1/3 te hebben geraamd, het totaal van de vergoedingen toekomende aan de weduwe en aan het kind op niet meer dan 2/3 kon
begroten. Het arrest werd dan ook verbroken (Cass., 2 april 1981, ibid).
Hiermee wordt wel aangetoond hoe gevaarlijk het is van de klassieke
niet-geventileerde berekeningswijze af te wijken.
Indien t6ch moet geventileerd worden, kan men beter van het te vergoeden
inkomstenverlies een forfaitair gedeelte toewijzen aan elk kind en dit
kapitaliseren tot de gewenste leeftijd; daarna kan het aldus voor de kinderen
berekende kapitaal worden afgetrokken van het totaal kapitaal inkomstenverlies, berekend in hoofde van het gezin. Indien in het eerst besproken
arrest van het Hof van Beroep te Bergen van 18 april 1980 aldus aan elk
kind b.v. 40.000 F tot 18 jaar wordt toegewezen, zouden wij de volgende
verdeling hebben gekregen:
Totaal inkomstenverlies (duur 19 jaar)
280.000: 12,08553
=
3.383.884
Kind A (duur 16 jaar)
40.000 X 10,8378 =
433.512
Kind B (duur 4 jaar)
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40.000 X 3,5459 =

141.836

=

74.376

Kind C (duur 2 jaar)
40.000: 1,8594
Totaal kapitaal kinderen

649.724

2.734.160
(i.p.v. de toegekende 2.054.501)
Aldus berekend werd een totale inkomstenschade geraamd op 5.087.250 F
op basis van 2/3 van het inkomen van het slachtoffer, waarvan de twee
kinderen samen 1.257.738 F kregen, zijnde het gekapitaliseerde equivalent
van 60.000 F per jaar en per kind tot de leeftijd van 18 jaar (Luik, 19
februari 1981, De Verz., 1982, 377).
Op dezelfde wijze wordt gedeeltelijk te werk gegaan in een onuitgegeven
vonnis van de Correctionele Rechtbank te Leuven van 18 apri11980 waarbij,
na aftrek van 20 OJo eigen onderhoudskosten, het saldo voor 40 % wordt
toegewezen aan de weduwe van een gastarbeider en voor de overige 40%
aan de zes kinderen, waarvan de vergoeding berekend wordt bij middel van
een kapitalisatie over een duurtijd tot hun 18 jaar. Hier blijft het inkomen
van de weduwe echter behouden op 40 %, ook nadat de kinderen de leeftijd
van 18 jaar hebben bereikt. De rechtbank rechtvaardigt dit met de overweging dat, ook indien het ongeval niet was gebeurd, volgens Marokkaanse
en Islamitische traditie ook na het opgroeien van de kinderen het deel van
het inkomen waaruit de burgerlijke partij een eigen persoonlijk voordeel
trok, niet erg zou gegroeid zijn.
Ook wanneer de ouders gescheiden leven en meestal geen vergoeding wordt
toegekend aan de overlevende echtgenoot, kan het kind aanspraak maken
op een vergoeding wegens materii~le schade. Aldus werd een forfaitaire
vergoeding van 300.000 en 350.000 F toegekend aan twee minderjarige
kinderen, in acht genomen dat de gescheiden vader zijn kinderen regelmatig
bezocht en hun nuttige geschenken bezorgde en dat bet niet vaststond dat
hij in de volstrekte onmogelijkheid was in hun onderhoud te voorzien, zodat
de kans er in zat dat hij later zijn zonen bij zich zou nemen (Antwerpen,
23 juni 1977, R.G.A.R., 1979, nr. 10.012). Ben alimentatierente, die toekomt aan de kinderen, kan te hunnen voordele worden gekapitaliseerd op
basis van bet aantal jaren tijdens welke de rente was verschuldigd (Krijgsr.
Brussel, 29 mei 1980, onuitgegeven).
In dezelfde gedachtengang kreeg een kind van een gescheiden vrouw (die
terug met haar gewezen echtgenoot samenwoonde) een gekapitaliseerde
vergoeding toegewezen op basis van een forfaitair jaarlijks verlies van
60.000 F tot zijn 21 jaar (Corr. Hasselt, 23 februari 1979, De Verz., 1980,
193). Aan twee natuurlijke kinderen werd een gekapitaliseerde vergoeding
tot 18 jaar toegewezen van 2 x 54.157 F per jaar, zijnde het inkomen van
de moeder, inbegrepen haar economische waarde als huisvrouw, onder
aftrek van 113 eigen onderhoud, dit laatste berekend op bet gecumuleerd
Saldo weduwe
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inkomen van de moeder en haar bijzit (Gent, 5 november 1979, De Verz.,
1980, 181).
Wanneer beide ouders gelijktijdig zijn omgekomen, komt uiteraard een
vergoeding voor materiele schade toe aan de kinderen. Aldus werd aan een
kind van bijna 6 jaar oud een vergoeding toegekend op basis van 25 % van
het inkomen van de vader tot zijn 21 jaar (Luik, 24 april 1979, De Verz.,
1979, 261). De materiele schade van twee kinderen van een Amerikaans
jurist en zijn echtgenote werd voor elk geraamd op 116 van het inkomen
van de vader en van de economische waarde van de moeder, gekapitaliseerd
tot hun 23 jaar (Rb. Brussel, 15 maart 1977, R.G.A.R., 1978, nr. 9854).
34.4. VERLOOFDE - Ben enkele maal werd aan een verloofde (vrouw) een
forfaitaire vergoeding van 100.000 F toegekend, omdat het in casu vaststond dat het huwelijk, waarvoor de nodige voorbereidingen reeds waren
getroffen, enkele maanden na het ongeval had moeten plaatsvinden en het
verlies van een kans een materiele schade veroorzaakt wanneer deze kans
niet louter hypothetisch is. De morele schade werd eveneens op 100.000 F
geraamd (Antwerpen, 27 april 1981, onuitgegeven). In eerste aanleg werd
500.000 F vermengd toegekend (Rb. Antwerpen, 15 juni 1979, onuitgegeven).

Hoewel een postuum huwelijk, aangegaan krachtens de Franse wetgeving
terzake, niet strijdig is met de Belgische internationale openbare orde, wordt
in eerste aanleg een vergoeding voor inkomstenverlies geweigerd aan de
vrouw die een week na het ongeval met het slachtoffer zou zijn gehuwd en
dat achteraf postuum deed (Corr. Aarlen, 16 januari 1973, De Verz., 1982,
357). In hoger beroep wordt echter een vergoeding toegekend die berekend
werd alsof de postuum met het slachtoffer gehuwde verloofde reeds ten tijde
van het ongeval zou gehuwd zijn geweest (Luik, 6 februari 1980, ibid.; J. T.,
1980, 492). Dit arrest werd verbroken om motieven die geen betrekking
hebben op het bovenstaand probleem (Cass., 2 april1981, ibid., en gedeeltelijk inR. W., 1982-1983,922 met noot Erauw, J. betreffendehet postuum
huwelijk).
34.5 OUDERS - In ons vorig overzicht schreven wij dat, hoewel de eis van
de ouders van een inwonend kind vaak werd afgewezen, men meer algemeen
kon stellen dat de rechtbanken veelal oordeelden dat een gedeelte van het
loon gedurende een zeker aantal jaren nog ten goede van de ouders zou zijn
gekomen.

In de thans bestudeerde periode stellen wij integendeel vast dat de rechtbanken blijkbaar meer dan voorheen geneigd zijn aan te nemen dat een kind
een groot gedeelte van zijn inkomen spendeert aan zijn eigen behoeften en
dat, als het dan al een gedeelte van zijn loon afstaat aan zijn ouders, dezen
dit zullen gebruiken voor zijn onderhoud of het zullen sparen als huwelijksuitzet. In de veertigtal bestudeerde uitspraken kenden inderdaad slechts de
helft een vergoeding toe.
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Ook in deze materie is het opvallend hoe vaak de rechtbanken zelfs in een
zelfde rechtsgebied tegenstrijdige uitspraken vellen in ogenschijnlijk vergelijkbare gevallen.
Zo kende de twaalfde kamer van de Correctionele Rechtbank te Luik een
forfait van 75.000 F toe aan de ouders van een 21-jarige zoon (en nog twee
andere kinderen). Volgens de rechtbank staat dit bedrag gelijk met de
schade over 2 jaar, rekening houdend met de kosten van eigen onderhoud,
met de eigen uitgaven en met een belangrijk deel van het inkomen dat het
slachtoffer zou hebben willen behouden om zijn eigen toekomst te verzekeren (Carr. Luik, 21 december 1976, De Verz., 1976, 835). Wanneer diezelfde kamer enkele jaren later heeft te oordelen over de schade van de ouders
van een 19-jarige zoon (en nog twee andere kinderen) is diezelfde forfaitaire
schade gestegen tot 400.000 F, hoewel de ouders geen nood leden en het
waarschijnlijk was dat de jonge man in de loop der jaren een belangrijk deel
van zijn loon voor zich zou hebben gehouden (Carr. Luik, 19 maart 1979,
De Verz., 1979, 523).
Dezelfde Correctionele Recht bank (kamer niet vermeld) kent dan weer geen
vergoeding toe aan de ouders van een 19-jarig meisje, omdat het twijfelachtig was dat ze een deel van haar later salaris zou hebl:!en afgestaan en het
integendeellogisch is aan te nemen dat zij haar salaris zou hebben willen
behouden, zoals jongelui nu meestal doen (Carr. Luik, 4 juni 1980, Jur.
Liege, 1980-1981, 49).
Hetzelfde gebeurde bij de Burgerlijke Rechtbank te Luik: geen vergoeding
voor de ouders van een 22-jarig kind, waarvan het geldgebrek niet bewezen
was (Rb. Luik, 24 februari 1976, Jur. Liege, 1975-1976, 235). Om dezelfde
reden werd vergoeding geweigerd in een arrest (Luik, 27 juni 1977, De
Verz., 1977, 407).
Van het Hof van Beroep te Gent noteerden we ook verschillende uitspraken
waarin de ene maal wei, de andere maal geen vergoeding werd toegekend.
In deze uitspraken vindt men echter wei degelijk een leidraad. Aan de ouders
van een 20-jarige zoon werd een vergoeding van 75.000 F toegewezen met
de considerans dat het slachtoffer, dat uit een arbeidersgezin stamde, nog
gedurende maximum 2 jaar een klein deel van zijn loon aan zijn ouders zou
hebben afgestaan (Gent, 24 september 1976, De Verz., 1977, 625). Het is
dan ook te begrijpen dat wegens het verlies van een 27-jarige zoon geen
vergoeding wordt toegekend, aangezien kinderen in een arbeidersgezin op
die leeftijd over hun eigen inkomsten beschikken (Gent, 24 juni 1977,
R.G.A.R., 1978, nr. 9957), terwijl dit evenmin het geval is bij de dood van
een 26-jarige zoon, aangezien het volgens de thans heersende gebruiken naar
redelijkheid niet te verwachten is dat een zoon van die Ieeftijd een grater
deel van zijn loon zou afgeven dan hetgeen beantwoordt aan de kosten van
zijn onderhoud (Gent, 13 februari 1980, R. W., 1980-1981, 875). Is de vader
echter 100 o/o invalide, dan zal een forfait van 60.000 F de schade vergoeden
wegens het overlijden van een 25-jarige zoon (Gent, 29 januari 1980.
R.G.A.R., 1980, nr. 10.271).
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Bij de dood van een 17-jarige mecanicien oordeelde het Hof dat het, zeker
in arbeiders- en landbouwersmiddens tot de ingeburgerde gebruiken hoort
dat minderjarigen hun loon tot ongeveer de legerdienst, behoudens een
gedeelte voor zakgeld, ter beschikking stellen van de ouders, zodat na aftrek
van de weggevallen onderhoudslast de vergoeding billijk kan geraamd
worden op 250.000 F (Gent, 22 januari 1980, De Verz., 1980, 371). Bij het
overlijden van een 19-jarige gastarbeider kregen de ouders 150.000 F, zijnde
het equivalent van 50 OJo van het loon gedurende twee jaar (Gent, 21 maart
1978, onuitgegeven). Gelet echter op de leeftijd en het sociaal milieu van
het slachtoffer, een 20-jarige hostess, is het niet aan te nemen dat het aan
de begoede ouders een deel afstond van het geringe loon dat het verdiende
door af en toe te werken als tolk en als internationale hostess (Gent, 26 april
1977, Omnia, 1978, 433).
34.6. DE AANSPRAKEN NA HERTROUW- ,Point n'est besoin d'esperer
pour entreprendre ... ". Dit denken wellicht de feitenrechters die, tegen de
klassieke leer van het Hof van Cassatie in, blijven rekening houden met de
zeer concrete omstandigheid van de hertrouw van de overlevende echtgenoot, omstandigheid die zonder twijfel in concreto de materiele schade
beinvloedt en dus, minstens de facto, niet vreemd is aan de schade. Het Hof
van Cassatie daarentegen blijft nog steeds staande houden dat de hertrouw
van de overlevende echtgenoot een gebeurtenis is die vreemd is aan de fout
en aan de s~):lade (Zie ook Dalcq, R.O., ,Examen de jurisprudence",
R.C.J.B., 1981, nr. 112).
-

Dat de feitenrechters oor hebben voor de kritiek op de rechtspraak van het
Hofvan Cassatie blijkt o.a. uit een onuitgegeven vonnis van de Correctionele Rechtbank van Hasselt van 26 maart 1976, dat wegens verlies van de
economische waarde van een 24-jarige huisvrouw een vergoeding toekent
van 50.000 F x 3 jaar aan de overlevende echtgenoot, die ten tijde van de
uitspraak hertrouwd was.
In het geval van een man die hertouwd was een jaar na het ongeval plaatste
de rechtbank zich op het tijdtip van het vonnis om de schade te ramen en
stelde vast dat de burgerlijke partij niet had aangetoond dat het vroegere
arbeidsinkomen van het slachtoffer hoger lag dan het economisch potentieel
van de huidige echtgenote. Er wordt slechts een. vergoeding toegekend van
150.000 F, zijnde de inkomstenschade tot op de datum van het tweede
huwelijk. Immers om de economische gevolgen van een onrechtmatige daad
te waarderen, dient men niet aileen rekening te houden met het inkomstenverlies, maar ook en vooral met de wijziging die deze onrechtmatige daad
in de feitelijke economische situatie van het getroffen individu heeft voor
gevolg gehad. De rechtbank dient dus een vergelijking te maken tussen de
economische situatie voor het overlijden van het slachtoffer en deze na het
overlijden en dit rekening houdend metal de feitelijke gegevens waarover
de rechtbank op het ogenblik van haar vonnis kan beschikken (Corr.
Turnhout, 13 oktober 1978, De Verz., 1978, 583, noot R.B.).
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Dit vonnis ging in kracht van gewijsde hoewel het zeker vatbaar zou zijn
geweest voor verbreking. Een uitspraak die daarvoor naar onze mening niet
vatbaar was, stelde duidelijk in de eerste considerans betreffende de matedele schade vast dat de rechter wist dat hij de jure geen rekening mocht
houden met de hertrouw van de weduwe met de dader 6 maanden na het
ongeval; het lage vergoedingsbedrag dat werd toegekend laat echter wei de
indruk ontstaan dat de facto deze omstandigheid wei degelijk in aanmerking
werd genomen. De vergoeding wegens het inkomstenverlies van de 18-jarige
weduwe van een beroepsmilitair werd inderdaad op slechts 48.000 F
( + 30.000 F voor een postuum kind) per jaar geraamd, dat dan bovendien
tegen de destijds bijzonder ongebruikelijk hoge rentevoet van 6 o/o werd
gekapitaliseerd (Krijgsr. Luik, 27 januari 1975, R.G.A.R., 1978, nr. 9897).
Het is ons niet duidelijk waarom het Hof van Cassatie dergelijke in concreto
schadebegrotingen steeds maar blijft afkeuren. Het Hof blijft staande
houden dat de hertrouw een gebeurtenis is die plaats heeft na de inbreuk
en vreemd is aan fout en schade. In het laatste arrest voegt het Hof er aan
toe dat de omstandigheid dat aileen het overlijden van het slachtoffer de
weduwe in staat stelde om bij haar tweede echtgenoot een steun te vinden
gelijkaardig aan de steun die het slachtoffer haar gaf, niet toelaat hieruit
af te leiden dat de financiele voordelen verbonden aan het tweede huwelijk
een gevolg zouden zijn van de fout en met zekerheid een weerslag zouden
hebbenop de schadeeis (Cass., 20 maart 1980, R.G.A.R., 1981, nr. 10.353;
R. W., 1980-1981, 1067; De Verz., 1980, 477).
Zo de stelling van het Hof van Cassatie nu door het arrest van 20 maart
juridisch gerechtvaardigd wordt, blijft het ons hoe dan ook onduidelijk wat
in concreto het financiele verlies is van een weduwe die hertrouwt met een
man die hetzelfde loon heeft als haar eerste echtgenoot of wat in concreto
het economisch verlies is van de weduwnaar die hertrouwt met een vrouw
die op dezelfde wijze zijn huishouden verzorgt als zijn eerste echtgenote.
Anders is echter de situatie waarbij aan de schade tengevolge van een
blijvende invaliditeit definitief een einde wordt gemaakt wegens het feit dat
de schadelijder in de loop van het geding overleed (zie nr. 20).
B. De Morele Schade
35. ALGEMENE BESCHOUWINGEN - Hoewel de wetgever in 1804 niet
schijnt te hebben gedacht aan het mogelijk bestaan van een extrapatrimoniale schade, is het schadebegrip van artikell382 B.W. z6 algemeen dat het
morele leed moet worden erkend als schade in de zin van dit artikel
(Ronse, J., Schade en Schadeloosstelling, nr. 611; Dalcq, R.O., Traite de
Ia Responsabilite Civile, nr. 3421). De rechtspraak laat er trouwens sinds
een eeuw geen twijfel over bestaan dat een niet materiele schade kan worden
vergoed met het bij uitstek materiele goed, m.a.w. kan worden begroot in
geld. Reeds in 1881 sprak het Hof van Cassatie zich uit in die zin (Cass.,
17 maart 1881, Pas., 1881, I, 163). Ook meer recent vindt men in de
rechtspraak de goekeuring van het Hof van Cassatie aangaande het herstel
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in geld van de morele schade (Cass., 7 december 1970, Pas., 1971, I, 319,
R.G.A.R., 1971, nr. 8637).
Klassiek wordt aanvaard dat vergoeding voor morele schade kan worden
gevorderd door de overlevende echtgenoot, de ouders, de kinderen en de
inwonende zijverwanten van het slachtoffer. Tijdens het laatste decennium
en zelfs tijdens de bestudeerde periode van de laatste zes jaar vindt men
echter in de rechtspraak meer en meer voorbeelden van de uitbreiding van
het aantal gerechtigden. Zo schreven we reeds in ons vorig overzicht dat een
van de meest markante recente evoluties inzake gemeenrechtelijke schadeloosstelling de erkenning van een zeker, zij het dan nog beperkt recht op
schadevergoeding van de bijzit was. Sinds het cassatiearrest van 26 juni
1967 (R. W., 1967-1968, 786; R.G.A.R., 1969, nr. 8158, noot J.F.) worden
immers de voordelen die concubinerenden uit het gemeenschappelijk leven
halen niet meer beschouwd als noodzakelijk onrechtmatige voordelen.
Om inzake dodelijke ongevallen voor vergoeding in aanmerking te komen,
moet het bewijs worden geleverd of moet minstens het vermoeden bestaan
van een affectieve band tussen het slachtoffer en hem die meent vergoedingsgerechtigd te zijn en, zoals we in verband met de rechten van de bijzit
ervaarden, van de krenking van een rechtmatig belang. Principieel bestaat
er dus geen beperking tot de naaste familieleden: elkeen die kan bewijzen
dater een hechte genegenheidsband bestond tussen hem en het slachtoffer,
kan het herstel van zijn morele schade vorderen zonder dat de rechter zich
gebonden hoeft te voelen door de gebruikelijke jurisprudentiele criteria (in
die zin: Cass., 22 december 1975, R.G.A.R., 1978, nr. 9835). Het Hofvan
Beroep van Antwerpen zal zich dus wel even hebben versproken toen het
begrip opbracht voor het diepe leed van pleegouders, maar er aan toevoegde
dat veel moreel leed niet vergoedbaar is bij gebreke aan een rechtsband
(Antwerpen, 20 december 1979, De Verz., 1980, 777). Dit is natuurlijk niet
juist: een rechtsband hoeft niet. Wat wel noodzakelijk is, is de krenking van
een rechtmatig belang en het bestaan van een hechte genegenheidsband.
In de praktijk vond men nochtans weinig voorbeelden van de toekenning
van een vergoeding aan een ander dan een naast familielid en indien de
rechter al eens een enkele keer voor deze moeilijkheid geplaatst werd,
verklaarde hij de eis ongegrond (Luik, 14 mei 1964, Bull. Ass., 1965, 715,
dat, bij ontbreken van totaal uitzonderlijke omstandigheden, de eis van een
tante afwees; Brussel, 18 maart 1970, R. W., 1969-1970, 1826: geen vergoeding bij het verlies van een schoonzoon) of ging hij het probleem uit de weg
door enerzijds vast te stellen dater een genegenheidsband bestond tussen
eiser en slachtoffer en door anderzijds ,bij gebreke aan enig ander appreciatie-element betreffimde de diepte der genegenheid" een vergoeding van een
frank toe te kennen aan de neven en de nichten van het slachtoffer (Gent,
29 juni 1973, De Verz., 1973, 665; R.G.A.R., 1974, nr. 9205, noot J.F.).
Een zelfde vaststelling gold oak voor vergoedingen toegekend aan gehuwde
en/ of niet inwonende zijverwanten, in wier geval de rechtbanken steeds zeer
omzichtig te werk gingen en slechts het bestaan van een morele schade

684

aanvaardden indien kon worden aangetoond dat er bijzondere omstandigheden waren die het mogelijk maakten te vermoeden dat beide zijverwanten
nader bij elkaar stonden dan men in normale omstandigheden kan verwachten van gehuwde zijverwanten.
In de rechtspraak van de bestudeerde periode vinden we integendeel slechts
een vijftal uitspraken terug, waarbij aan niet-inwonende zijverwanten een
vergoeding wordt geweigerd (zie infra nr. 39). Zo het wei waar is dater nog
geen vergoeding wordt toegekend aan bloedverwanten in de derde graad,
schijnen vele rechtbanken steeds minder belang te hechten aan het allereerste vereiste tot de vergoedbaarheid van een morele schade, nl. aan het
bestaan van een diepe genegenheidsband, een hechte gebondenheid. Dat
men dit bestaan kan vermoeden tussen personen die in gezinsverband leven
laat geen twijfel; als het familielid-schadelijder daarentegen al geruime tijd
het gezin heeft verlaten en zijn eigen gezin heeft gesticht, kan men echter
niet ontkennen dat, naarmate de betrekkingen schaarser worden, de genegenheid meer en meer wordt overgedragen op de eigen gezinsleden, dat de
gehechtheid aan de vaak eveneens gehuwde zijverwanten grotendeels teloorgaat en dat er derhalve geen vergoedbare morele schade ontstaat bij het
overlijden van een broer of zuster. Toch blijkt uit geen een van de bestudeerde uitspraken, die aan de niet-inwonende gehuwde broer of zuster vergoedingen toekennen gaande tot 30.000 F, soms zelfs tot 40.000 F, of de
rechter onderzocht heeft of er bijzondere omstandigheden waren en of hij
zich ook maar even de vraag heeft gesteld of in de concrete omstandigheden,
waarover hij te oordelen had, er enig ernstig vermoeden kon bestaan dat
er tussen de eiser en het slachtoffer een zodanige genegenheidsband had
bestaan dat er een aanleiding was om de morele schade met meer dan een
symbolische frank te vergoeden.
De evolutie gaat nog verder en breidt zich, in enkele uitzonderlijke gevallen
weliswaar, uit tot ... de aangetrouwde familie (zie infra nrs. 37 en 38). Het
Hofvan Beroep van Brussel, 9e Kamer, kende op 28 mei 1980 15.000 F toe
aan een inwonende schoonzoon, en 10.000 F aan een niet-inwonende
schoonzoon; op 30 september 1980 kende dezelfde kamer 10.000 F toe aan
een schoonzoon die naast zijn overleden schoonmoeder woonde; nog steeds
door dezelfde kamer werd op 15 oktober 1980 20.000 F aan elk van de
schoonouders toegewezen, terwijl op 3 juni 1981 een niet-inwonende
schoondochter slechts 1 F ontving. Ook de 8e Kamer van het Hof van
Beroep te Gent raamde op 28 oktober 1981 de morele schade van de
schoonouders op 15.000 F, maar voegt hieraan toe dat ze het bewijs van
hechte genegenheidsbanden vindt in de omstandigheid dat de burgerlijke
partij had ingestaan voor de begrafeniskosten van de schoondochter.
Wegens het gelijktijdig verlies van zoon en schoondochter kenden het Hof
van Beroep te Antwerpen op 21 januari 1976, de Burgerlijke Rechtbank te
Brussel op 15 maart 1977 en de Correctionele Rechtbank te Hasselt op 27
april 1979, respektievelijk 100.000, 150.000 en 125.000 F toe.
Veralgemeend is deze uitbreiding echter niet: de Burgerlijke Rechtbank te
Brussel weigerde op 5 november 1980 schadevergoeding.toe te kennen aan
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de schoonouders; ook de eis van een toekomstige schoondochter werd
afgewezen door de Correctionele Rechtbank te Oudenaarde op 30 januari
1981.
36. OVERLEVENDE ECHTGENOOT - BIJZIT - VERLOOFDE - In ons vorig
overzicht van rechtspraak schreven wij dat op het einde van de bestudeerde
periode de voorkeur van de rechtbanken begon uit te gaan naar een bedrag
van 150.000 F. In de periode 1977-1982 bleef de morele schade van de
overlevende echtgenoot overwegend geraamd op dit laatste bedrag, zeker
in de Nederlandstalige rechtscoileges, hoewel we op het einde van de
bestudeerde periode verschillende uitspraken konden noteren van 200.000 F
(Antwerpen, 5 juni 1981, De Verz., 1982, 143; Antwerpen, 13 mei 1982,
onuitgegeven).
Hoe dan ook moet men echter vaststeilen dat de toegekende bedragen erg
varieren en dat de vergoeding voor de morele schade meer zal afhangen van
de subjektieve benadering van de rechter dan van de concrete familie- of
ongevalsomstandigheden. Het zal de rechtzoekende een raadsel blijven
waarom hij de ene maal 100.000 of 150.000 F, de andere maal 200.000 of
250.000 F krijgt toegewezen al naargelang hij zijn recht zoekt in Bergen,
in Gent, in Antwerpen, in Luik of in Brussel. Ter illustratie hiervan kunnen
volgende kort op elkaar gevelde uitspraken gelden:
-

-

-

30-jarige
33-jru:ige
43-jarige
30-jarige
35-jarige
25-jarige

gastarbeider
gastarbeider
gastarbeider
huisvrouw
huisvrouw
huisvrouw

:
:
:
:
:
:

:
43-jarige huisvrouw
:
58-jarige bediende
:
39-jarige arbeider
:
25-jarige arbeider
27-j arige arbeider
:
45-jarige arbeider
73-jarige gepensioneerde:
78-jarige gepensioneerde:
71-jarige gepensioneerde:
52-jarige invalide
:
69-jarige gepensioneerde:
73-jarige gepensioneerde:

100.000 F (Antwerpen, 17 juni 1976, R. W., 1977-78, 2538)
125.000 F (Gent, 14 november 1978, onuitgegeven)
15-0.000 :F (Gerit, 10december 1979, R.G.A.R:; 1981, nr. 10.334)
250.000 F (Luik, 24 november 1980, Jur. Liege, 1981-82, 359)
150.000 F (Bergen, 21 oktober 1981, onuitgegeven)
150.000 F (Gent, 28 oktober 1981, onuitgegeven)
(in acht genomen dat de burgerlijke partij is achterc
gebleven met 2 zeer jonge kinderen)
200.000 F (Antwerpen, 13 mei 1982, onuitgegeven)
125.000 F (Brussel, 17 september 1980, De Verz., 1981, 529)
125.000 F (Bergen, 3 oktober 1980, onuitgegeven)
150.000 F (Gent, 18 november 1981, onuitgegeven)
200.000 F (Corr. Luik, 18 november 1981, onuitgegeven)
130.000 F (Luik, 15 februari 1982, onuitgegeven)
150.000 F (Corr. Luik, 24 april 1979, R.G.A.R., 1980,
nr. 10.117)
125.000 F (Corr. Gent, 12 februari 1980, onuitgegeven
100.000 F (Corr. Antwerpen, 15 oktober 1980, onuitgegeven)
100.000 F (Bergen, 13 februari 1981, R.G.A.R., 1982,
nr. 10.439)
100.000 F (Brussel, 3 juni 1981, onuitgegeven)
200.000 F (Antwerpen, 5 juni 1981, De Verz., 1982, 143)

Hoewel uit bovenstaande bedragen onmiddellijk blijkt hoe waardeloos
berekeningen van gemiddelde bedragen zijn, hebben wij toch op basis van
de uitspraken, vermeld in de tabeilen van onze jaarlijkse kroniek ,De
Lichamelijke Schade in Cijfers" in het Rechtskundig Weekblad, een pretentieloos statistiekje opgesteld dat per periode van 3 jaar het gemiddelde
weergeeft van de bedragen toegekend door aile in gespecialiseerde tijdschriften gepubliceerde uitspraken en door aile ons meegedeelde onuitgegeven
uitspraken. Uit deze beslissingen werden wel de bijzondere gevallen ge-
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weerd, zoals slachtoffers van meer dan 65 jaar of met een voorbestaande
pathologische toestand of zoals echtgenoten die gescheiden leefden. Tussen
haakjes staat het aantal uitspraken waarmee rekening werd gehouden.
1971-73: 129.545 (11)
72-74: 134.615 (13)
73-75: 137.500 (24)
74-76: 142.292 (24)
75-77: 145.416 (24)
76-78: 144.762 (21)
77-79: 146.364 (22)
78-80: 153.269 (26)
79-81: 161.774 (31)
80-82: 164.000 (25)
Hoewel de rechter geen rekening mag houden met de hertrouw van de
overlevende echtgenoot, meende een krijgsraad dit wei te mogen doen bij
de ex aequo et bono raming van de morele schade en kende hij slechts
75.000 F toe aan een 18-jarige weduwe die 6 1/2 maand na het ongeval was
hertrouwd met de dader (Krijgsr. Luik, 27 januari 1975, R. G.A.R., 1978,
nr. 9897).
De vergoeding waarop de bijzit kan aanspraak maken wordt nag steeds op
zeer uiteenlopende bedragen vastgesteld:
- Corr. Luik, 10 oktober 1977 (R.G.A.R., 1980, nr. 10.154) kent aan een overspelige bijzit
een vergoeding toe van 20.000 F.
- Het Hofvan Cassatie, 19 december 1978 (R. W., 1978-79, 1709) stelt daarentegen nog steeds
als regel dat overspelig concubinaat in strijd is met wetsbepalingen van openbare orde en
derhalve het verlies van dergelijke betrekkingen het verlies van een onrechtmatig voordeel
uitmaakt en dus niet kan vergoed worden.
- Antwerpen, 3 januari 1980 (De Verz., 1980, 193) kent 75.000 F toe aan een bijzit, die terug
samenwoonde met de 28-jarige vrouw waarvan hij voorheen uit de echt was gescheiden.
- Brussel, 16 januari 1980 (Omnia, 1980, 199) raamt de morele schade van een uit de echt
gescheiden dame die sinds twee jaar met het 70-jarige slachtoffer samenwoonde op 20.000 F.
- Rb. Hoei, 7 december 1981 (Jur. Liege, 1981-82, 156) erkent bij bijzitten die met hun twee
kinderen sinds zes jaar een stabiel gezin vormden het bestaan van een morele schade, gelijk
aan deze van een wettige echtgenote en kent het gevorderd bedrag van 150.000 F toe.

Tenslotte werd nag een vergoeding van 100.000 F toegekend aan de verloofde die enkele maanden na bet ongeval met het slachtoffer in bet huwelijk
zou treden waarvoor de voorbereidingen reeds waren getroffen (Antwerpen, 27 april 1981, onuitgegeven).
37. DE KINDEREN - In de bestudeerde peri ode werd aan minderjarige,
inwonende kinderen wegens bet verlies van vader of moeder overwegend
bedragen van ongeveer 75.000 a 100.000 F toegekend. Chronologisch gerangschikt kunnen de volgende uitspraken worden genoteerd:
Luik, 3 februari 1977, Omnia, 1978, 517
Corr. Hasselt, 20 mei 1977, onuitgegeven
Corr. Charleroi, 27 juni 1977, R.G.A.R., 1979, nr. 10.069
Corr. Charleroi, 10 oktober 1977, R.G.A.R., 1979, nr. 10.082
Brussel, 12 oktober 1977, Omnia, 1978, 365
Corr. Luik, 14 december 1977, De Verz., 1981, 523
Corr. Brussel, 10 februari 1978, onuitgegeven
Corr. Hoei, 8 maart 1978, De Verz., 1979, 477

150.000
100.000
175.000 (postuum kind)
100.000
40.000
100.000
80.000
100.000
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Antwerpen, 21 juni 1978, Omnia, 1979, 375
Corr. Hasselt, 26 mei 1978, Omnia, 1979, 371
Gent, 14 november 1978, onuitgegeven
Corr. Hasselt, 23 februari 1979, De Verz., 1980, 193
Luik, 4 april 1979, onuitgegeven
Antwerpen, 18 mei 1979, onuitgegeven
Corr. Leuven, 6 juni 1979, De Verz., 1981, 507
Rb. Kortrijk, 28 juni 1979, onuitgegeven
Gent, 10 december 1979, R.G.A.R., 1981, nr. 10.334
Bergen, 14 december 1979, Omnia, 1980, 197
Antwerpen, 3 januari 1980, De Verz., 1980, 193
Rb. Kortrijk, 28 januari 1980, onuitgegeven
Corr. Leuven, 2 maart 1980, onuitgegeven
Brussel, 5 maart 1980, De Verz., 1981, 507
Corr. Gent, 16 april 1980, onuitgegeven
Corr. Leuven, 18 april 1980, onuitgegeven
Luik, 27 mei 1980, De Verz., 1981, 523
Rb. Charleroi, 23 juni 1980, onuitgegeven
Bergen, 3 oktober 1980, onuitgegeven
Brussel, 15 oktober 1980, onuitgegeven
Rb. Brussel, 5 november 1980, onuitgegeven
Luik, 24 november 1980, Jur. Liege, 1981-82, 359
Corr. Luik, 25 maart 1981, R.G.A.R., 1982, nr. 10.507
Rb. Kortrijk, 18 mei 1981, onuitgegeven
Rb. Luik, 21 september 1981, onuitgegeven
Bergen, 21 oktober 1981, onuitgegeven
Gent, 28 oktober 1981, onuitgegeven
Corr. Luik, 18 november 1981, onuitgegeven
Antwerpen, 13 mei 1982, onuitgegeven

90.000
100.000
75.000
100.000
100.000
75.000
60.000
80.000
75.000
60.000
125.000
75.000
75.000
75.000
70.000
60.000175.000
100.000
100.000
75.000
75.000
100.000
150.000
125.000
75.000
100.000
75.000
100.000
125.000
100.000

Hoewel de morele schade van een kind van 5 of van 10 jaar dat nog vele
jaren de genegenheid van zijn overleden vader of moeder zal moeten missen,
verschillend is van de morele schade van een kind van 15 of van 20 jaar,
houdt de rechtspraak zelden rekening met de leeftijd van de rechthebbenden. Zo wordt in de bovenvermelde uitspraak van het Hof van Beroep te
Gent van 10 december 1979 en van het Hof van Beroep te Bergen van 3
oktober 1980 het bedrag van 75.000 F toegekend aan vijf kinderen van 1
tot 13 jaar in de eerste uitspraak, aan zeven kinderen van 2 tot 13 jaar in
de tweede beslissing. Alleen in het vonnis van de Correctionele Rechtbank
te Leuven van 18 april 1980 wordt een onderscheid gemaakt tussen de
kinderen van 2, 6 en 8 jaar, die 75.000 F krijgen en dezen van 12, 14 en
17 jaar die 60.000 F krijgen. Aan een postuum kind werd 150.000 Fen
175.000 F toegewezen (Krijgsr. Luik, 27 januari 1975, R.G.A.R., 1978,
nr. 9897 en Carr. Charleroi, 27 juni 1977, R.G.A.R., 1979, nr. 10.069).
Van een twee maanden oud kind van een 20-jarige ongehuwde moeder werd
de morele schade geraamd op 150.000 F (Luik, 4 januari 1979, R.G.A.R.,
1980, nr. 10.242).
Wel wordt zeer duidelijk een onderscheid gemaakt tussen inwonende en
niet-inwonende kinderen, welke laatsten meestal bedragen krijgen toegewezen van 25.000 a 75.000 F.
Inwonend
Luik,
Corr.
Gent,
Corr.
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3 februari 1977, Omnia, 1978, 517
Charleroi, 10 oktober 1977, R.G.A.R., 1979, nr. 10.082
9 januari 1968, Omnia, 1979, 85
Gent, 24 april 1978, Omnia, 1979, 367

150.000
100.000
75.000
75.000

Nietinwonend
60.000
60.000
25.000
60.000

Rb. Kortrijk, 28 januari 1980, onuitgegeven
Rb. Antwerpen, 29 februari 1980, onuitgegeven
Gent, 14 april 1980, onuitgegeven
Brussel, 28 mei 1980, onuitgegeven
Bergen, 14 januari 1981, onuitgegeven
Corr. Aarlen, 28 januari 1981, onuitgegeven
Bergen, 27 maart 1981, onuitgegeven
Brussel, 3 juni 1981, onuitgegeven

75.000
75.000
50.000
75.000
60.000
75.000
50.000
30.000

30.000
60.000
25.000
50.000
40.000
50.000
40.000
25.000

Verder werd nag toegekend aan meerderjarige niet-inwonende kinderen:
Corr. Aarlen, 14 december 1977, onuitgegeven
Luik, 19 juni 1978, onuitgegeven
Gent, 20 november 1978, onuitgegeven
Corr. Mechelen, 13 oktober 1978, onuitgegeven
Corr. Luik, 24 april 1979, R.G.A.R., 1980, nr. 10.117
Antwerpen, 18 mei 1979, onuitgegeven
Brussel, 16 januari 1980, Omnia, 1980, 199
Corr. Gent, 12 februari 1980, onuitgegeven
Brussel, 17 september 1980, De Verz., 1981, 529
Corr. Antwerpen, 15 oktober 1980, onuitgegeven

·

50.000
50.000
75.000
80.000
50.000
75.000
40.000
35.000
25.000
25.000

Wegens gelijktijdig verlies van beide ouders werd toegekend:
- aan inwonende kinderen:
Corr. Tongeren, 15 mei 1975, Limb. Rechtsl., 1976, 205
Antwerpen, 21 januari 1976, Limb. Rechtsl., 1976, 200
Rb. Brussel, 15 maart 1977, R.G.A.R., 1978, nr. 9854
Corr. Turnhout, 17 juni 1977, R.G.A.R., 1977, nr. 9821
Luik, 24 april 1979, De Verz., 1979, 261
- aan niet-inwonende kinderen:
Corr. Tongeren, 15 mei 1975, Limb. Rechtsl., 1976, 205
Antwerpen, 21 januari 1976, Limb. Rechtsl., 1976, 200
Bergen, 26 november 1980, De Verz., 1981, 537

250.000
300.000
400.000
250.000
350.000
75.000
100.000
250.000

Als nieuwigheid kan vermeld worden dat in bepaalde omstandigheden
vergoeding voor morele schade wegens het verlies van de schoonouders
wordt toegekend door de 9e Kamer van het Hof van Beroep te Brussel:
Brussel, 28 mei 1980, onuitgegeven: 15.000 F aan een inwonende schoonzoon, 10.000 F aan
een niet-inwonende schoonzoon;
Brussel, 30 september 1980, De Verz., 1981, 535: 10.000 F aan een schoonzoon die naast zijn
schoonmoeder woonde en waarvan dus mag aangenomen worden dat er tussen hen
genegenheidsbanden bestonden die de toekenning van een vergoeding voor morele schade
verantwoorden.
Brussel, 3 juni 1981, onuitgegeven: 1 F aan een niet-inwonende schoondochter.

De eis van een toekomstige schoondochter, gehuwd een maand na het
ongeval, werd afgewezen wegens gebrek aan bewijs van bijzondere affektieve banden (Carr. Oudenaarde, 30 januari 1981, onuitgegeven).
Terecht stelde men tenslotte dat de overspelige afstamming van een kind
weliswaar het bestaan van een rechtsband tussen het kind en het slachtoffer,
zijn natuurlijke vader, uitsloot, echter niet het bestaan van rechtmatige
genegenheidsgevoelens (Carr. Namen, 5 februari 1976, R.G.A.R., 1977,
nr. 9755, noot; anders: Antwerpen, 20 december 1979, De Verz., 1980, 777,
dat stelt dat veel moreel leed niet vergoedbaar is bij gebreke aan een
rechtsband) (zie oak supra, nr. 2).
38. DE ouDERS - De morele schade van de ouders wordt evenals de morele
schade van de kinderen geraamd met inachtneming van het al dan niet
samenwonen. Voar het verlies van een inwonend kind in het begin van de
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bestudeerde periode werd meestal 75.000 a 100.000 F toegekend. Zeer
spoedig begonnen de vergoedingen te stijgen tot 100.000 a 135.000 F. Sinds
1981 stelt men meestal het toete kennen bedragvast op 125.000 a150.000 F.
Het verlies van niet-inwonende kinderen wordt meestai geraamd op 50.000

a 75.ooo F.
Oak de schoonouders kunnen volgens sommige rechtscolleges aanspraak
maken op vergoeding; dit is, sinds ons laatste overzicht, een vernieuwing:
Brussel, 9e Kamer, 15 oktober 1980, onuitgegeven: 20.000 F wegens het verlies van een
niet-inwonende schoonzoon van 32 jaar, rekening houdend met de naburige woonst (5.000 F
in eerste aanleg: Corr. Leuven, 6e Kamer, 28 maart 1980, onuitgegeven);
Gent, 8e Kamer, 28 oktober 1981, onuitgegeven: 15.000 F wegens het verlies van een nietinwonende schoondochter van ongeveer 25 jaar, voor wiens begrafeniskomsten de schoonouders hadden ingestaan, omstandigheid waarin het Hof het bewijs van hechte genegenheidsbanden ziet.

Bij het gelijktijdig overlijden van een kind en van een schoonkind wordt
soms een vergoeding toegekend die hager is dan deze die zou worden
toegekend wegens het verlies van een kind aileen:
Antwerpen, 21 januari 1976, onuitgegeven: 100.000 F wegens gelijktijdig verlies van nietinwonende zoon en schoondochter van ongeveer 30 jaar oud (vgl. Antwerpen, 16 apri11975,
R.G.A.R., 1977, nr. 9749: 50.000 F bij overlijden van niet-inwonende zoon van 31 jaar die
actief meewerkte in de zaak van de ouders; Antwerpen, 28 mei 1976, onuitgegeven: 100.000 F
wegens verlies van een inwonende minderjarige dochter; Antwerpen, 16 september 1976,
onuitgegeven: 80.000 F wegens verlies van 21-jarige inwonende zoon);
Rb. Brussel, 15 maart 1977, R.G.A.R., 1978, nr. 9854: 150.000 F bij gelijktijdig verlies van
niet-inwonende zoon en schoondochter van ongeveer 30 jaar oud (vgl. Rb. Brussel, 19 januari
1978, De Verz., 1980, 211: 100.000 F bij overlijden van 10-jarige inwonende zoon).
Corr. Brussel, 10 februari 1978, onuitgegeven: 150.000 F wegens verlies van een inwonende
ongehuwde dochter van 43 jaar en van een schoonzoon en wegens de door een kleinzoon
opgelopen kwetsuren.
Corr. Hasselt, 27 april1979, onuitgegeven: 125.000 F bij gelijktijdig verlies van een 46-jarige
zoon en schoondochter (niet-inwonend?) (vgl. Corr. Hasselt, 28 mei 1978, Omnia, 1979, 371:
50.000 F niet inwonende dochter van 25 jaar; Corr. Hasselt, 23 februari 1979, De Verz., 1980,
193: 80.000 F inwonende dochter van 28 jaar).

Het bovenvermelde vonnis van 15 maart 1977 van de Burgerlijke Rechtbank
te Brussel is er een van de 12e Kamer; op 5 november 1980 meende de 12e
bis Kamer van dezelfde rechtbank dater geen aanleiding bestond schadevergoeding toe te kennen aan de niet-inwonende schoonouders van een slachtoffer van 45 jaar.
39. DE ZIJVERWANTEN- De morele schade van de inwonende zijverwanten
wordt doorgaans geraamd op 30.000 a 40.000 F. In onze jaarlijkse kroniek
,De Lichamelijk Schade in Cijfers" in het Rechtskundig Weekblad, noteerden we zelfs twee recente uitspraken waarin 50.000 F werd toegekend
zonder dat er gewag werd gemaakt van bijzondere omstandigheden: Carr.
Brussel, 24 februari 1981, De Verz., 1981, 791 en Antwerpen, 7e Kamer,
8 mei 1981, De Verz., 1981, 548. Vergelijk nochtans met Antwerpen, 6e
Kamer, 27 februari 1981, De Verz., 1981, 119, dat 35.000 F toekent, met
Luik, 4e Kamer, 21 april 1982, dat 30.000 F toekent en met Brussel, 7e
Kamer, 23 december 1980, De Verz., 1981, 539, dat 20.000 F toekent; het
betreft aile vergelijkbare uitspraken, geveld t.o.v. minderjarige1nwonende
zijverwanten.

690

==L _ T

-~-----=--

Niet-inwonende zijverwanten zien hun morele schade geraamd op bedragen
gaande van 10.000 tot 30.000 F, een enkele maal zelfs tot 40.000 Fen dit
zonder dat er in de beslissingen sprake is van een bijzondere genegenheidsband (zie ook nr. 35). Waar vroeger slechts uitzonderlijk een vergoeding
werd toegekend aan niet-inwonende zijverwanten, vinden wij in de bestudeerde periode slechts een vijftal uitspraken die in de loutere zijverwantschap geen bewijs van bijzondere banden zien:
- Antwerpen, 17 maart 1975, R.G.A.R., 1978, nr. 9834; R. W., 1974-75, 2349: eis ongegrond
aangezien geen speciale band van genegenheid is bewezen (slachtoffer 47 jaar);
- Corr. Aarlen, 24 mei 1976, Jur. Liege, 1976-77, 51 (slachtoffer 21 jaar);
- Rb. Antwerpen, 7 december 1977, onuitgegeven: aan een gehuwde en naar Groot Brittannie
uitgeweken zuster kan in billijkheid geen morele schadevergoeding worden toegekend (slachtoffer 21 jaar);
- Brussel, 26 april 1978, Omnia, 1978, 525: ,La dignite des autres parties civiles (de
niet-inwonende broers en zusters) ne se trouvera respectee qu'en considerant que Ia douleur
pour Ia perte de leur sreur sera justement reconnue et reparee par !'allocation de Ia somme
symbolique de un franc" (slachtoffer 22 jaar);
- Corr. Doornik, 4 december 1980, onuitgegeven: 1 F (slachtoffer ongeveer 21 jaar).

Anderzijds werd geoordeeld dat een broertje van 5 maanden oud, dat geen
besef heeft van het gebeurde, geen morele schade lijdt die vatbaar is voor
waardering (Gent, 17 mei 1977, onuitgegeven).
40. DE GROOTOUDERS EN DE KLEINKINDEREN - In ons vorig overzicht
schreven we dat er slechts enkele zeldzame uitspraken waren die aan de
grootouders een morele schadevergoeding toekenden. In de besproken
periode vonden we een dertigtal uitspraken waarin de grootouders en zelfs
nu ook de kleinkinderen als eisers optraden. De vergoedingen varieren van
5.000 tot 30.000 F, afhankelijk van de omstandigheid of de grootouders al
dan niet samenwoonden met hun kleinkinderen. Ben enkele maal ging men
tot 40.000 F bij het overlijden van een 25-jarige niet-inwonende kleinzoon
(Luik, 21 februari 1978, Jur. Liege, 1978-79, 161) en zelfs tot 50.000 F
wegens bet verlies van een minderjarige kleinzoon, inwoning niet vermeld
(Corr. Charleroi, 23 mei 1977, R.G.A.R., 1978, nr. 9914).
Uitersten bestaan natuurlijk ook in de andere richting: Corr. Aarlen, 24 mei
1976, Jur. Liege, 1976-77, 51: eis afgewezen; Corr. Kortrijk, 12 september
1977, onuitgegeven: 1 F; Brussel, 3 juni 1981, onuitgegeven: 1 F.
41. SCHADE EX HAEREDE - Deze morele schade, ondergaan door bet
slachtoffer v66r zijn overlijden en toegekend aan zijn erven, die de vordering in de successie vinden, blijft nog steeds op een forfaitaire ex aequo
et bono en dus uiteenlopende wijze geraamd. Slechts een constante: zonder
bewijs van bewuste overleving wordt geen vergoeding toegekend. Aldus:
-

Corr.
Corr.
Corr.
Luik,
Luik,

Brussel, 14 december 1976, De Verz., 1976, 831
Charleroi, 3 januari 1977, R.G.A.R., 1980, nr. 10.153
Charleroi, 10 oktober 1977, R.G.A.R., 1979, nr. 10.082
24 april 1979, De Verz., 1979, 261
27 juni 1977, De Verz., 1977, 407

Wanneer wei toegekend kan de vergoeding zowel 15.000 F voor 2 dagen
(Corr. Luik, 4 juni 1980, Jur. Liege, 1980-81, 49) als 50.000 F voor 10 uren
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bewuste overleving bedragen (Rb. Charleroi, 15 november 1977, Omnia,
1978, 521).
AFDELING

6

BLIJVENDE INVALIDITEIT

42. ALGEMENE BESCHOUWINGEN - Met het oog op schadeloosstelling kan
de blijvende invaliditeit in vier categorieen worden onderverdeeld:
- blijvende invaliditeit met reeel inkomstenverlies;
- blijvende invaliditeit met vermindering van de concurrentiele waarde op
de arbeidsmarkt zonder onmiddellijk inkomstenverlies.
In de eerste twee categorieen heeft de invaliditeit ook een arbeidsongeschiktheid tot gevolg.
- blijvende invaliditeit die bijkomende inspanningen aan het slachtoffer
oplegt, maar zonder economische waardevermindering;
- blijvende invaliditeit die geen bijkomende inspanningen veroorzaakt.
In de laatste twee categorieen heeft de invaliditeit geen arbeidsongeschiktheid tot gevolg.
42.1. BLIJVENDE INVALIDITEIT MET REBEL INKOMSTENVERLIES - Ben
blijvende invaliditeit, die niet aileen een aantasting van de fysieke integriteit
inhoudt, maar ook een werkelijke arbeidsonbekwaamheid tot gevolg heeft,
betekent zonder twijfel een vermogensschade indien de arbeidsongeschiktheid eveneens een inkomstenverlies veroorzaakt. Het spreekt voor zich dat
deze bij uitstek patrimoniale schade zal moeten worden vergoed door
middel van de kapitalisatiemethode of van een aanpasbare rente.
Dit inkomstenverlies zal norma/iter aileen bestaan bij een zware invaliditeit.
Uitzonderlijk zal het zich echter ook kunnen voordoen bij een kleine,
ogenschijnlijk onbeduidende aantasting, zoals in het geval van een 20-jarige
mijnwerker die een invaliditeit opliep van slechts 2 OJo en waarvan de
arbeidsgeneesheer, in tegenstelling tot de gerechtsdeskundige, had geoordeeld dat het slachtoffer niet meer in staat' was ondergronds mijnwerk te
doen. Het hierdoor veroorzaakt loonverlies, dat meer bedroeg dan 2% van
het loon, wordt naar onze mening terecht vergoed met een kapitalisatieberekening op basis van het werkelijk verloren inkomen (Antwerpen, 10 maart
1976, R.G.A.R., 1977, nr. 9714). Hoewel als regel moet gelden dat de
schade uit blijvende invaliditeit, in tegenstelling tot deze uit tijdelijke
arbeidsongeschiktheid, moet begroot worden in funktie van de mogelijkheden van het slachtoffer op de algemene arbeidsmarkt en niet in funktie van
zijn eigen beroep, lijkt dergelijke redenering ons billijk.
Inderdaad, wat moet hersteld worden, is de schade die het slachtoffer
ondergaat in zijn patrimonium of in zijn economisch potentieel, waarbij er
moet van uitgegaan worden dat het louter lichamelijk deficit, uitgedrukt in
een baremaal invaliditeitspercentage, geen juridisch begrip met een absolute
waarde vormt, doch aileen een primair gegeven en een richtpunt van
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waaruit, aan de hand van maatstaven eigen aan het slachtoffer, de schade
kan afgeleid worden (Antwerpen, 22 november 1978, R.G.A.R., 1980,
nr. 10.173; Arbrb. Charleroi, 5 maart 1980, De Verz., 1980, 653, noot
V.H.). Om deze reden dient dan ook de uitspraak goedgekeurd die aan een
zelfstandige schilder een vergoeding toekende op basis van 100 OJo arbeidsongeschiktheid omdat het slachtoffer met 85 % blijvende invaliditeit niet
in staat was zijn resterende 15% arbeidsbekwaamheid aan te passen aan
een winstgevende arbeid (Luik, 16 april 1977, R.G.A.R., 1978, nr. 9958).
Hetzelfde kan gezegd worden van een vonnis dat aan een regentes IichameIijke opvoeding, waaraan de deskundige een invaliditeit van slechts 45 %
had toegewezen hoewel het haar praktisch onmogelijk was zich buitenshuis
aileen te verplaatsen, een vergoeding toekende op basis van 95 % (waarom
niet 100 %?) blijvende invaliditeit (Corr. Brussel, 28 oktober 1980,
R.G.A.R., 1981, nr. 10.352; waarom echter de Rechtbank, niet wil aannemen dat het slachtoffer een volledige voltijdse Ioopbaan tot 60 jaar zou
hebben gehad is ons niet duidelijk). Men kan oak nog in dezelfde zin een
uitspraak noteren die aan een slachtoffer met 35 % physiologische invaliditeit en 100% economische arbeidsongeschiktheid een vergoeding op basis
van ... 50 % economische arbeidsongeschiktheid toekende, overwegend dat
het grootste gedeelte van de arbeidsongeschiktheid ,resulte d'un manque
de volonte de la victime qui semble s'etre tres bien adaptee a sa situation
actuelle et dont les motivations areprendre une activite sont tres reservees
et peu exprimees" (Carr. Doornik, 26 april 1979, R.G.A.R., 1980,
nr. 10.198, noot Delacroix, M.). Hoewel niet in verband met blijvende
invaliditeit met reeel inkomstenverlies leze men ook het vonnis dat een
vergoeding toekent wegens het opgeven van de studies, wat niet objectief
gerechtvaardigd was door de sequellen van het ongeval maar nochtans het
gevolg was van deze sequellen en van een voorbestaande neurotische toestand (Pol. Brussel, 20 maart 1979, R.G.A.R., 1980, nr. 10.191).
Dergelijke uitspraken moeten gezien worden in het Iicht van het cassatiearrest dat bepaalde dat de rechter soeverein kan beslissen dat de invaliditeit,
toegekend aan het slachtoffer volgens een bepaald barema, in werkelijkheid
een grotere vermindering van de economische waarde op de arbeidsmarkt
tot gevolg heeft (Cass., 30 mei 1972, Pas., 1972, I, 905).
Als echter deze cassatie-uitspraak toelaat eventueel als basis van de raming
een hager percentage dan 'het physiologisch deficit te nemen, dan moet
evenzeer kunnen aanvaard worden dat, wanneer het baremale percentage
hager is dan de werkelijke materiele schade, rekening wordt gehouden met
een lager percentage.
42.2.

BLIJVENDE INVALIDITEIT MET ECONOMISCHE W AARDEVERMINDE-

Het Hof van Cassatie heeft ons er
tijdens de besproken periode nogmaals aan herinnerd dat het herstel van
de materiele schade voortspruitend uit de aantasting van de fysieke integriteit noch uitgesloten, noch beperkt is door het feit dat het slachtoffer geen
RING ZONDER INKOMSTENVERLIES -
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inkomstenverlies heeft geleden (Cass., 2 december 1977, R.G.A.R., 1979,
nr. 10.102, noot Ph. M.; Pas., 1978, I, 381). Inderdaad, zelfs zo de
blijvende arbeidsongeschiktheid geen onmiddellijk inkomstenverlies met
zich brengt, kan de handicap een economische waardevermindering betekenen in de beroepen die voor het slachtoffer open liggen. Want indien de
aantasting van zijn arbeidspotentieel zozeer op zijn arbeidsrendement weegt
dat zijn concurrentievermogen ten opzichte van een niet gehandicapte
mededinger op de arbeidsmarkt of bij de huidige werkgever verminderd is
en indien het risico dat het slachtoffer ooit effectief zal moeten mededingen
met andere kandidaten reeel is - en in vele beroepen met vastheid van
betrekking of met statutair vastgelegde bevorderingen is dit risico niet reeel
- dan bestaat ontegenzeglijk een schade van economische, dus van patrimoniale aard. Wat dus in deze materie benadrukt wordt, is niet de inkomstenschade, maar de schade aan het economisch middel om het inkomen
te verwerven, nl. de arbeidsgeschiktheid.
Zodra omtrent deze economische schade, gevolg van de concurrentiele
waardevermindering, voldoende zekerheid bestaat - en dat kan over het
algemeen aileen bij de zwaardere graden van invaliditeit - is het gebruikelijk bij een hogere invaliditeitsgraad de vergoeding te berekenen door
middel van de kapitalisatiemethode. Met een uitdrukkelijke verwijzing naar
de waardevermindering op de arbeidsmarkt, wordt echter soms zelfs bij lage
invaliditeitspercentages gekapitaliseerd (zie verder nr. 44).
Of nu inderdaad kleine graden van invaliditeit van 2, 3, 5 of 8 OJo meer
betekenen dan een lichte lichamelijke hindeTen of ze inoetdaad de concur~
rentH!le waarde van het slachtoffer op de arbeidsmarkt in het gedrang
brengen, lijkt ons op zijn minst twijfelachtig.
Wat enigszins paradoxaal kan voorkomen is de vaststelling dat de zuivere
inkomstenschade op dezelfde wijze - zelfde tafel, zelfde rentevoet, zelfde
lucratieve overlevingsduur en vooral zelfde basisloon - wordt begroot als
de schade aan het economisch middel om de inkomsten te verwerven,
tenminste wanneer deze laatste schade hersteld wordt door middel van de
kapitalisatiemethode. De zekere en actuele patrimoniale schade is in het
eerste geval de derving van een ink omen, in het tweede geval is dit niet even
zeker.
Ondanks de algemene neiging om een zware blijvende invaliditeit met
weerslag op de economische waarde van het slachtoffer maar zonder
loonverlies tot gevolg, te vergoeden door middel van de kapitalisatiemethode, moeten we toch vaststellen dat vele rechtscolleges, waaronder de Hoven
van Beroep van Antwerpen, Brussel, Gent en Luik en het Militair Gerechtshof, in deze tijden van inkomensmatiging schijnen terug te grijpen naar het
eertijds klassieke principe volgens hetwelk de kapitalisatiemethode slechts
gebruikt werd bij een effectief bewezen inkomstenderving.
We vinden inderdaad in onze docum:entatie aangaande de besproken periode 1977-1982 uitspraken betreffende invaliditeitsgraden gaande tot zelfs 75
en 80 % die aile op analoge gronden weigeren te kapitaliseren bij loonverlies
(zie verder nr. 43).
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Indien we boger uitspraken, waarin gekapitaliseerd wordt voor lage invaliditeitsgraden afkeurden, moet hier een vraagteken gezet worden achter de
uitspraken die voor 75 en 80 OJo weigeren de kapitalisatiemethode toe te
passen. Zeker in het eerste geval, waar het ging om een jongeling van 17
jaar bij de consolidatie in 1972 moet men zich de vraag stellen of de loutere
vaststelling dat er tussen 1972 en 1979 geen loonverlies werd geleden
voldoende is om een gemengde vergoeding van slechts 1.800.000 F toe te
kennen (Corr. Mechelen, 7 mei 1979, onuitgegeven).
42.3. BLIJVENDE INVALIDITEIT MET BIJKOMENDE INSPANNINGEN, MAAR
ZONDER ECONOMISCHE WAARDEVERMINDERING ~ Naast deze eerste twee

soorten invaliditeiten, die met loonverlies en die zonder loonverlies maar
met vermindering van de economische waarde, kan men nog een derde soort
onderscheiden, nl. die waarin de invaliditeit geen werkelijke arbeidsongeschiktheid veroorzaakt. Tussen deze twee essentieel verschillende begrippen, blijvende invaliditeit en blijvende arbeidsongeschiktheid, moet wei
degelijk een onderscheid worden gemaakt (Cass., 3 november 1969,
R. G.A .R ., 1971, nr. 8626, noot) waarmee maar al te zelden rekening wordt
gehouden door de deskundigen en de rechtspraak. De invaliditeit is een
!outer medisch begrip dat de vermindering van anatomische of functionele
aard aanduidt, onafhankelijk van de eventuele weerslag op de lucratieve
activiteiten van het slachtoffer; de arbeidsongeschiktheid daarentegen is de
onbekwaamheid om lucratieve bezigheden uit te oefenen die het slachtoffer,
rekening houdend met zijn mogelijkheden, zou kunnen ontplooien in zijn
economisch en sociaal milieu (Fagnart, J .L., ,Chronique de jurisprudence", J. T., 1976, 569, nr. 143).
Een blijvende invaliditeit hoeft dus niet noodzakelijk gepaard te gaan met
een blijvende arbeidsongeschiktheid: ze kan immers eveneens niets meer
betekenen dan een aantasting van de fysieke integriteit zonder enige vermindering van de economische waarde van het slachtoffer tot gevolg te hebben
(Cass., 24 oktober 1966, Pas., 1967, I, 251). Trouwens, dat niet elke
blijvende invaliditeit een economische weerslag heeft, blijkt uit een reeds
lang gevestigde rechtspraak inzake arbeidsongevallen, waar aileen de economische arbeidsongeschiktheid voor vergoeding in aanmerking komt en waar
derhalve vaak een blijvende invaliditeit geen recht op schadeloosstelling zal
Iaten ontstaan. De blijvende invaliditeit zal, ook gemeenrechtelijk, niets
meer betekenen dan een aantasting van de fysieke integriteit onder andere
wanneer de letsels geen invloed hebben op de professionele arbeidsgeschiktheid, maar slechts van die aard zijn dat ze van het slachtoffer een verhoogde
fysieke inspanning, hoe klein ook, vergen bij de uitvoering van zijn dagtaak.
We denken hier vooral aan de handicaps die wei enige fysieke hinder kunnen
betekenen in het beroepsleven, maar die geen invloed uitoefenen op de
kwaliteit van de geleverde prestaties, noch op de essentiele bewegingen van
het beroep en dus ook niet op het concurrentievermogen van het slachtoffer
wat uiteraard vaker bij een ambtenaar, bij een bediende en in een vrij beroep
dan bij een arbeider zal voorkomen.
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Dat de letsels vaker dan wij denken geen invloed hebben op de professionele
arbeidsbekwaarnheid of tenminste geen financHlle gevolgen nalaten blijkt
o.a. uit een studie die enkele jaren geleden van de hand van twee Belgische
geneesheren verscheen in de Revue franr;aise du dommage corpore! en
waaraan wel erg weinig aandacht werd besteed in de Belgische rechtsliteratuur. Na een uitgebreide statistische studie van 514 arbeidsongevallendossiers met blijvende invaliditeit, geconsolideerd sedert meer dan tien jaar,
komen de auteurs o.a. tot de bevinding dat in 75 OJo der gevallen de
toegekende graden van blijvende invaliditeit hager lagen dan het economische verlies (Dalem, J. en Mathieu, P., ,lnvalidite Permanente et Incapacite Economique", Revuejranr;aise du dommage corpore!, 1976, 191 e.v.).
De schade die bestaat uit niets anders dan uit de blijvende aantasting van
de fysieke integriteit, die geen enkel inkomstenverlies tot gevolg heeft, die
geen enkele vermindering van de concurrentiele waarde veroorzaakt en die
zonder invloed is op de werkelijke arbeidsgeschiktheid, welnu, deze schade
die, zoals blijkt uit de rechtspraak inzake arbeidsongevallen, niet van
economische aard is, betekent nochtans wel volgens het Hof van Cassatie
in gemeen recht een materiele schade indien de invaliditeit het slachtoffer
verplicht grotere inspanningen te leveren (Cass., 20 juli 1962, R.G.A.R.,
1963, nr. 7140; Cass., 24 augustus 1967, R.G.A.R., 1969, nr. 8186, noot
J.F.; Cass., 10 november 1969, R.G.A.R., 1971, nr. 8585). Of het in
concreto juist is dat het loutere feit van wat meer inspanning te moeten
doen, zeker in de sedentaire beroepen, enige materiele schade kan betekenen
en of men kan rechtvaardigen dat een schade van materiele aard kan zijn
zonder tevens een economisch, dus patrimoniaal aspect te vertonen, kan
betwijfeld worden. Omdat de schade uit verhoogde inspanningen echter vrij
algemeen, conform de leer van het Hof van Cassatie, als materiele schade
wordt erkend, kan de rechter zich wellicht afvragen of hij deze schade niet
dient te vergoeden als een extra-patrimoniale materiiHe schade in het valle
besef dat deze uitdrukking in terminis contradictorisch is.
42.4. BLIJVENDE INVALIDITEIT ZONDER BIJKOMENDE INSPANNINGEN - Er
is tenslotte nag een vierde soort blijvende invaliditeit, nl. die welke wei een
aantasting van de fysieke integriteit betekent maar zonder tijdens de arbeid
bijkomende inspanningen aan het slachtoffer op te leggen. We denken
hierbij o.a. aan de letsels met weerslag op de sexuele en/of reproduktieve
functie, het verlies van tanden, het verlies van de reuk- of smaakzin (enkele
beroepen in o.a. de voedingssector niet te na gesproken) en aan die vele
kleine handicaps die uitgedrukt in invaliditeitsgraden van 1 tot 10%, het
leven minder aangenaam maken, maar die het slachtoffer zeker niet verplichten grotere inspanningen te leveren in zijn professionele of extraprofessionele lucratieve activiteiten. Ben dergelijke invaliditeit is naar onze mening
uitsluitend van morele aard en kan, behoudens misschien in zeer uitzonderlijke omstandigheden, geen enkel materieel aspect vertonen, tenzij men zou
beweren, zoals het gedaan werd in een onuitgegeven vonnis van de Correc-
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tionele Rechtbank te Hoei van 24 februari 1978, dat de fysieke integriteit
een materieel goed is dat deel uitmaakt van het patrimonium van het
individu.
Inzake deze blijvende invaliditeit kan het verwondering opwekken dat de
partijen blijkbaar weinig gebruik maken van de rechtspraak van het Hof
van Cassatie inzake tijdelijke arbeidsongeschiktheid om de toekenning van
een materiele schadevergoeding wegens een kleine blijvende invaliditeit te
vermijden. Inzake tijdelijke arbeidsongeschiktheid heeft het Hof immers
reeds beslist dat de feitenrechter niet een vergoeding wegens materiele
schade tijdens de gedee/te/ijke tijdelijke arbeidsongeschiktheid mag weigeren met de enkele motivering dat de arbeidsongescbiktheid geen reele
invloed heeft gebad op het inkomen van bet slacbtoffer zonder tevens vast
te stellen dat de arbeidsongescbiktheid geen verboogde inspanning beeft
veroorzaakt (Cass., 30 november 1970, R.G.A.R., 1972, nr. 8763). Anderzijds mag hij wei een vergoeding wegens materiele scbade tijdens de volledige tijdelijke arbeidsongeschiktheid weigeren op grond van de overweging
dat de aantasting van de fysieke integriteit geen materiele schade veroorzaakt, indien hij deze gevolgtrekking afleidt uit de vaststelling dat er
enerzijds geen economiscbe waardevermindering bestaat wanneer het
slachtoffer zijn volledige bezoldiging beeft genoten en dat er anderzijds geen
verhoogde inspanning kan wbrden geleverd indien de arbeidsongescbikheid
volledig is (Cass., 5 oktober 1970, R.G.A.R., 1971, nr. 8734, noot, J.F.;
in dezelfde zin tijdens de besproken periode: Rb. Brussel, 3 maart 1978,
R.G.A.R., 1979, nr. 10.047; Pol. Luik, 3 januari 1977, R.G.A.R., 1978,
nr. 9879). Dezelfde redenering kan naar onze mening ook gevolgd worden
indien men vaststelt dat de blijvende invaliditeit geen inkomstenverlies noch
vermindering van de economiscbe waarde veroorzaakt en evenmin het
slacbtoffer tot hogere inspanningen tijdens zijn arbeid verplicht: indien er
in dergelijke omstandigheden geen materiele schade bestaat bij tijdelijke
arbeidsongescbiktbeid, is dit evenmin het geval bij een blijvende invaliditeit.
En dezelfde redenering volgen houdt in dat men aan een dergelijke invaliditeit geen materiele waarde toekent, maar ze slechts vergoedt met een morele
genoegdoening.
Uitzonderlijk wordt deze redenering wel eens gevolgd. Zo stelde in een
onuitgegeven uitspraak de Burgerlijke Recbtbank van Brussel op 12 december 1978 vast, dat de blijvende invaliditeit van 1 o/o van een huisvrouw geen
invloed kon hebben op de arbeidsgeschiktbeid van bet slachtoffer en kende
alleen een vergoeding toe voor de morele scbade, die dan echter boger dan
gebruikelijk werd begroot, nl. op 20.000 F. De Correctionele Recbtbank te
Kortrijk kende op 5 november 1979 (onuitgegeven) slecbts een vergoeding
van 8.333 F per punt toe omdat de blijvende invaliditeit van 3% geen
weerslag had op de economische aktiviteit van een 65-jarige man, die reeds
sinds 1965 definitief arbeidsongescbikt was wegens een hartkwaal; in dezelfde uitspraak wordt voor 1 % blijvende invaliditeit van een 57-jarige man
10.000 F toegekend; weliswaar noemt de rechtbank dit een vermengd
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materiele en morele schadevergoeding, maar het is duidelijk dat ze alleen
oog had voor het morele aspekt. Ben andere uitspraak vindt geen enkel
bewijs dat een blijvende invaliditeit van 3 O?o enige noemenswaardige invloed
zal hebben op de economische waarde als huisvrouw en houdt dus de
vergoeding zeer laag op 15.000 F per punt; waarom men oak hier spreekt
van een vermengde materHlle en morele schade is ons niet duidelijk (Carr.
Brugge, 24 oktober 1980, onuitgegeven). Zander deze maal te spreken van
een vermenging kende dezelfde rechtbank een vergoeding van 20.000 F per
punt, inbegrepen de esthetische schade, toe voor een blijvende invaliditeit
van 4% omdat de restletsels niet van aard waren om de arbeidskansen van
een 20-jarig slachtoffer te verminderen en de klachten hoofdzakelijk van
subjektieve aard waren en enkel een morele weerslag hadden (Carr. Brugge,
29mei 1981, onuitgegeven). Aan een21-jarige arbeider, waarvan de deskundige had vastgesteld dat hij geen blijvende arbeidsongeschiktheid behield,
echter wel een blijvende morele schade ter waarde van 1 %, werd aileen een
vergoeding voor de morele schade toegekend van 15.000 F (Carr. Mechelen, 17 mei 1982, onuitgegeven).
Ben onuitgegeven arrest van het Hof van Beroep van Brussel van 18 maart
1981 maakt het juiste onderscheid tussen een invaliditeit met en een zonder
materiele schade. Dit arrest heeft betrekking op de schade van een 20-jarige
student die een blijvende invaliditeit van 55 % had opgelopen en waarvoor
een vergoeding, materieel en moreel vermengd, van 4.000.000 F vergoedendeinteresten sinM 1974 irib-egreperi,-werdloegelfeiio. Naas'r deze invaltditeit
van 55 % werd een bijkomende schade we gens een belangrijke vermindering
van de reukzin, bepaald op 8%, vastgesteld.
Deze afzonderlijk vastgestelde schade werd door het Hof als volgt, eveneens
afzonderlijk, geraamd: ,Attendu qu'il ne s'apen;oit pas que cette atteinte
a l'integrite physique ait ou pourrait avoir une repercussion sur la capacite
de travail de la partie civile ni, par consequent, etre cause d'un dommage
materiel ainsi que l'avance la partie civile et que l'a admis le premier juge;
qu'il s'agit Ia d'un dommage uniquement moral, mais qui n'est certes pas
insignifiant, qu'il sera justement repare par une indemnite, taus interets
compensatoires compris, de 150.000 F".
Het is duidelijk dat deze in het deskundig verslag afzonderlijk geraamde
invaliditeit inderdaad, zoals het arrest het bepaalt, geen materiele schade
inhoudt: noch het loon, noch de economische waarde, noch de arbeidswijze
wordt door het verlies of de vermindering van de reukzin gewijzigd. Maar
indien dit zo evident is in dit geval, mag hier dan uit geconcludeerd worden
dat al die kleine graden van invaliditeit, zeker bij een sedentair beroep,
overgewaardeerd worden indien aan het slachtoffer, ondanks de afwezigheid van loonverlies, concurrentiele waardevermindering en bijkomende
inspanningen een vergoeding voor materiele schade wordt toegekend?

698

43.

EX AEQUO ET BONO RAMING

43.'1. ALGEMEEN- Wanneer de blijvende invaliditeit geen onmiddellijk en
duidelijk inkomstenverlies veroorzaakt, blijft de rechtspraak verdeeld over
de vraag of de materiele schade moet gekapitaliseerd worden dan wei moet
begroot worden bij middel van een ex aequo et bono raming. Hoezeer deze
controverse ook de rechters irriteert wordt duidelijk in de verf gezet door
een uitspraak waarin de rechter bij een blijvende invaliditeit van 10 OJo te
keer gaat tegen de eiser met de woorden ,qu'il est deplaisant de voir
affirmer dans des conclusions que !'evaluation du dommage materiel doit
. se faire, comme l'admet toute la jurisprudence, par reference au salaire,
meme si la victime ne supporte aucune diminution de salaire, des lors qu'il
est au contraire bien connu que la jurisprudence reste partagee et que,
perdant tout sens de la mesure, le conseil de la partie civile se livre a des
calculs relevant de la fantaisie" (zie Cass., 6 februari 1980, De Verz., 1981,
203; zie ook nr. 18).
De enige voorwaarde die door het Hof van Cassatie aan de feitenrechter
wordt opgelegd is dat hij, indien hem een kapitalisatie wordt gevraagd, de
reden opgeeft waarom de door de burgerlijke partij voorgestelde berekeningswijze niet kan worden toegestaan, alsmede het motief waarom het hem
niet mogelijk is de schade te begroten op basis van vaste elementen (Cass.,
12 apri11976, R.G.A.R., 1977, nr. 9748; Cass., 11 maart 1977, Pas., 1977,
I, 751; Cass., 8 februari 1978, Pas., 1978, I, 666; Cass., 12 mei 1978, Pas.,
1978, I, 1040; Cass., 6 maart 1979, Pas., 1979, I, 800; Cass., 15 juni 1979,
Pas., 1979, I, 1188).
Een ex aequo et bono raming houdt over het algemeen in dat de morele en
materiele schade vermengd wordt. Wanneer nochtans een partij een geventileerde schade vordert - en dat is zeker nodig wanneer een gesubrogeerde
arbeidsongevallenverzekeraar aanspraak maakt op de vergoeding voor materiele schade - mag de rechter de gescheiden begroting van de morele en
materiele schade niet weigeren met als enige reden dat de aantasting van de
fysieke integriteit een geheel vormt, waarvan het fysieke en het morele
aspect zo sterk met elkaar verbonden zijn dat ze wei theoretisch maar niet
praktisch kunnen gesplitst worden (Cass., 29 november 1977, R. W., 19771978, 2059; betreffende deze rechtspraak zie nr. 26). De afzonderlijke
raming werd nog geweigerd omdat de Iichte weerslag van de fysieke handicap op het beroepsinkomen zal gepaard gaan met grotere inspanningen,
ongemakken en vermoeibaarheid die op hun beurt de werkprestaties zullen
bei:nvloeden (Gent, 13 mei 1975, R.G.A.R., 1977, nr. 9703).
Zelfs wanneer de rechter vaststelt dat de invaliditeit in de toekomst de
concurrentiele waarde van het slachtoffer op de arbeidsmarkt kan aantasten, staat het hem vrij, mits uiteraard de nodige motivering, een ex aequo
et bonovergoedingtoete kennen (Cass., 20juni 1977, J.T., 1978, 83; R. W.,
1978-1979, 171; R.G.A.R., 1978, nr. 9917).
Hoewel de materiele schade wegens het verlies of de vermindering van de
economische of concurrentiele waarde op de arbeidsmarkt vaak vergoed
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wordt bij middel van een kapitalisatieberekening, zijn bierop tocb wel
uitzonderingen te noteren. De hieronder vermelde uitspraken verwijzen
uitdrukkelijk naar een economiscbe waardevermindering, maar kennen
tocb geen kapitalisatie toe. Waar dit normaal is te noemen voor de kleine
graden van invaliditeit, waar er gezien de sequellen of bet beroep van bet
slachtoffer geen vrees kan bestaan dat het in de toekomst een financieel
verlies zal ondergaan en waar de economiscbe waardevermindering dus
eerder tbeoretiscb dan praktiscb en concreet is, kan men eraan twijfelen of
dit ook zo is in bet geval van een slacbtoffer met 80 OJo invaliditeit:
- 5 o/o - geneesheer - Luik, 24 maart 1982, De Verz., 1982, 167:
,attendu que 1es lesions ... n'apparaissent pas devoir influencer les revenus professionnels ... ;
qu'il n'en reste pas moins vrai que cette incapacite cause un dommage certain qui correspond
a la diminution de Ia capacite economique".
Vermengd of totaal per punt 40.000 F
- 7% - rangeermachinist N.M.B.S. - Brussel, 23 februari 1977, De Verz., 1977, 647:
,overwegende dat het slachtoffer niet het minste inkomstenverlies heeft geleden; dat weliswaar
zijn economische waarde aangetast blijft; dat deze waardevermindering nochtans geen andere
materiele gevolgen meebrengt dan dat de uitoefening van zijn beroep hem zwaarder komt te
staan, meer krachtinspanningen vergt en grotere vermoeidheid veroorzaakt".
Vermengd of totaal per punt 15.000 F
- 80% - bediende - Rechtbank Antwerpen, 23 oktober 1980, onuitgegeven:
er kan in casu (loon verder uitbetaald) geen werkelijk verband worden gevonden tussen de
materiele schade en de economische waarde van bet slachtoffer, zijn loon en zelfs de
invaliditeitsgraad (amputatie van een been). Deze schade kan niet anders dan ex aequo et bono
bepaald worden.
(heropening der debatten)

Wanneer men weigert te kapitaliseren, zal vaak als motief worden gegeven
dat bet slacbtoffer nu geen inkomstenverlies lijdt en in de toekomst geen
economische waardevermindering zal ondergaan. Overwegend wordt dan
een ex aequo et bono raming van de schade gemaakt en een forfaitair
bedrag, tbans meestal scbommelend rond 30.000 F, toegekend voor de
vermengde materiele en morele scbade. Dit principe werd bevestigd door
een arrest dat stelde dat de materiele scbade ex aequo et bono dient begroot
te worden wanneer bet enerzijds onmogelijk is de schade te becijferen met
een matbematiscbe evolutie en wanneer anderzijds bet slacbtoffer geen
vermindering van zijn kansen op de arbeidsmarkt kan inroepen (Luik, 4
april 1979, Jur. Liege, 1979-1980, 27).
Zo dit principe kan goedgekeurd worden in de zin dat bet juist is dat een
slacbtoffer zonder economiscb waardeverlies een ex aequo et bono - en
in de praktijk dus een lagere - vergoeding moet krijgen en een slachtoffer
met economiscbe waardevermindering een gekapitaliseerde - en in de
praktijk dus een bogere - vergeeding moet toegewezen krijgen, blijft
ecbter de kritiek bestaan dat de recbters bet bestaan of de afwezigbeid van
bet economiscb en concurrentieel waardeverlies op de meest uiteenlopende
wijze blijven benaderen, zoals blijkt uit de onderstaande uitspraken en uit
de vergelijking met de uitspraken die verder worden vermeld in de rubriek
betreffende gekapitaliseerde vergoedingen (zie nr. 44). In de onderstaande
uitspraken is bet duidelijk dat de lage invaliditeitsgraad van een staatsbeambte, een gemeentearbeider of een aangestelde van de N.M.B.S. geen
economisch verlies zal veroorzaken; dit risico bestaat in casu niet en kan
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dus ook niet voor vergoeding in aanmerking komen. Hetzelfde kan ook nog
gezegd worden van de hogere graden van invaliditeit van een politiebeambte, een T.V.-presentator en een afgevaardigd beheerder (25, 35 en 4307o).
Maar of het juist is te beweren dat het van een arbeider met 25 % blijvende
invaliditeit niet vaststaat dat zijn concurrentievermogen in de toekomst zal
verminderd zijn ten overstaan van andere arbeiders, moet toch wel even in
twijfel worden getrokken.
Hieronder volgen de uitspraken die weigeren te kapitaliseren en als motief
hiervoor opgeven dat het niet zeker is dat het slachtoffer een economische
of concurrentiele waardevermindering ondergaat.
- 4o/o- student- Corr. Brugge, 29 mei 1981, onuitg.:
er is geen bewijs van enig materieel verlies aan inkomen; de restletse!s zijn niet van aard om
de arbeidskansen van het slachtoffer te verminderen.
Vermengd of totaal per punt 20.000 F
- 5 % - functionaris - Corr. Charleroi, 24 oktober 1980, onuitg.:
,Ia partie civile ne pouvant justifier d'aucune perte de capacite economique dans Ie chef de
Ia victime, Ie dommage purement materiel permanent ne peut certes s'apprecier par !e procede
de capitalisation".
Vermengd of totaal per punt 10.000 F materieel
- 7f1/o- Iuchtverkeersleider- Pol. Luik, 3 januari 1977, R.G.A.R., 1978, nr. 9879:
, ... Ia victime non seulement ne perd aucune partie de son revenu professionel, mais n'est
pas exposee a en perdre dans l'avenir"
Vermengd of totaal per punt 28.571 F
- 7 fl/o- monteerder van metalen geraamten- Brussel, 25 januari 1977, R.G.A.R., 1978,
nr. 9836:
,il n'est pas demontre que les revenus de Ia victime subiront a l'avenir une diminution
directement proportionnelle a l'invalidite"
Vermengd of totaal per punt 35.714 F
- 10 fl/o - gemeentearbeider - Corr. Bergen, 13 juni 1977, R.G.A.R., 1978, nr. 9959:
,l'invalidite permanente n'entra!ne pas de perte de revenus pour Ia victime, qui conserve son
emploi et ne court pas Ie risque de Ie perdre dans I' avenir".
Vermengd of totaal per punt 40.000 F
- 15 fl/o - N.M.B.S. rangeerder- Corr. Antwerpen, 26 november 1979, onuitg.:
,Overwegende dat zijn invaliditeit geen weerslag zal hebben op zijn beroepsmogelijkheden of
op zijn inkomsten".
.
Vermengd of totaal per punt 12.000 F materieel
- 15 fl/o - magazijnier- Corr. Nijvel, 1 oktober 1981, onuitg.:
,Attendu qu'il n'y a pas eu de changement dans sa fonction, ni dans son salaire, ni dans ses
perspectives d'avenir; que !'accident n'a des lors pas modifie sa capacite de travail".
Vermengd of totaal per punt 30.000 F
- 15 fl/o treinbestuurder- Rb. Antwerpen, 29 januari 1982, onuitg.:
,Het slachtoffer blijkt in staat te zijn zijn werk zoals voorheen uit te oefenen en alles wijst
erop dat ook in de toekomst zijn arbeid, zijn loon, het behoud en de evolutie ervan niet zullen
bei'nvloed worden door zijn invaliditeit".
Vermengd of totaal per punt 35.000 F
- 20% - scheikundige- Mil. Ger., 29 oktober 1974, R.G.A.R., 1977, nr. 9758:
,Ia carriere de Ia partie civile et Ies renumerations qu'elle gagne demontrent suffisamment
qu 'elle ne subit du chef de son invalidite ni perte de revenus professionnels ni diminution de
sa valeur economique sur Ie marche du travail".
Vermengd of totaal per punt 40.000 F
- 25 fl/o- politiebeambte- Corr. Brugge, 16 maart 1977, onuitg.:
,de invaliditeit is niet met een arbeidsongeschiktheid van dezelfde graad gelijk te stellen,
aangezien eiser zijn politieloopbaan met volledig behoud van zijn wedde kan voortzetten"
(bevestigd Gent, 17 februari 1978, onuitg.).
Vermengd of totaal per punt 18.000 F
- 25 fl/o- textielarbeider- Gent, 21 februari 1978, onuitg.:
,daar eiser geen loonverlies lijdt en het niet vaststaat dat hij er nog zal Iijden" (eerste aanleg:
Corr. Kortrijk, 11 januari 1977, R. W., 1978-1979, 519).
Vermengd of totaal per punt 36.000 F
0

0
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- 25% - arbeider- Gent, 20 december 1979, onuitg.:
,aangezien de burgerlijke partij niet bewijst dat de invaliditeit een nadelige weerslag heeft op
het inkomen en nog rninder bewijst dat dit in de toekomst zo zal zijn, kan er geen reden zijn
tot kapitalisatie".
Vermengd of totaal per punt 38.000 F
- 35 OJo - TV-presentator - Brussel, 24 april 1979, onuitg.:
,attendu qu'heureusement la partie civile a pu poursuivre une carriere apparemment normale
... il ne s 'apen;oit pas de motif de red outer que les consequences des lesions puissent entrainer
la perte ou la reduction de ses activites actuelles".
Vermengd of totaal per punt 50.000 F
- 42% - verzekeringsinspecteur - Luik, 31 oktober 1979, onuitg.:
,Attendu qu'il n'a pas ete demontre que la victime subira une perte de revenus dans l'avenir,
ni que ses eventuelles chances de promotion sont compromises".
Vermengd of totaal per punt 29.762 F
- 43%- afgevaardigd beheerder N.Y. -Mil. Ger., 9 november 1977, R.G.A.R., 1979,
nr. 10.015:
"l'invalidite de 43% n'a pas une repercussion correspondante sur ces revenus, ni sur sa
capacite economique''.
Vermengd of totaal per punt 20.930 F

Vaak wordt zelfs niet verwezen naar de afwezigheid van vermindering van
de concurrentiele waarde op de arbeidsmarkt, maar weigert men een kapitalisatieberekening uit te voeren aileen wegens afwezigheid van inkomstenverlies en wordt derhalve de vergoeding forfaitair vastgesteld. Ook in deze
reeks kunnen de meeste uitspraken goedgekeurd worden: waarom zou men
immers kapitaliseren op basis van een deel van het loon dat het slachtoffer
nu niet verliest en zeer waarschijnlijk evenmin in de toekomst zal verliezen?
Maar of dit ook zo evident is in het geval van een jongeman (17 jaar bij
consolidatie in 1972) werkzaam in een drukk,erijbedrijf met 75 o/o blijvende
invaliditeit lijkt ons op zijn minst twijfelachtig.
- 4% - verzekeringsagent - Rb. Charleroi, 9 januari 1980, onuitg.:
,le systeme de la capitalisation ne se con~oit pas puisqu'un element essentiel du calcul de base
de ce systeme fait defaut, a savoir le montant d'une perte annuelle et reguliere pendant la survie
lucrative de la victime".
Vermengd of totaal per punt 30.000 F
- 6,5%- arbeider- Rb. Namen, 18 december 1981,onuitg.:
,Attendu que le recours au jeu de la capitalisation sur la base de gains dont il est constant
qu'ils ne sont pas perdus, est une solution de facilite et ne correspond pas aux exigences d'une
bonne justice".
Vermengd of totaal per punt 25.000 F materieel
- 10% - beroep niet vermeld- Kh. Tongeren, 2 april 1981, onuitg.:
de gevolgen van het ongeval hebben geen weerslag gehad noch op het loon, noch op de
tewerkstelling.
Vermengd of totaal per punt 30.000F
- 10% - arbeidster- Corr. Brugge, 29 januari 1979, onuitg.:
,Er zijn geen redenen tot kapitalisatie gezien de Iichte graad van invaliditeit; daarnaast komt
het niet bewezen voor dat er reeel inkomstenverlies is".
Vermengd of totaal per punt 30.000F
- 15 OJo- werkloze vloerder- Rb. Hasselt, 2 januari 1981, onuitg.:
het is niet bewezen dat het slachtoffer actueel een inkomstenverlies lijdt.
Vermengd of totaal per punt 25.000 F
- 17%- bediende-architekt- Pol. Waver, 13 februari 1979, Omnia 1980, 191:
,Attendu qu'il n'y a pas lieu de calculer la diminution de la valeur economique par le systeme
de la capitalisation en !'absence de perte effective de remuneration au moment de la consolidation ... ; qu'il serait d'ailleurs paradoxa! de calculer cette diminution de la meme maniere que
s 'il y avait eu reellement perte de salaire".
Vermengd of totaal per punt 40.000 F
- 18 % - student technisch ingenieur - Antwerpen, 30 oktober 1979, onuitg.:
,Er is geen enkel bewijs voorhanden dat de blijvende invaliditeit een overeenstemmend
inkomstenverlies tot gevolg zal hebben".
'
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Vermengd of totaal per punt 33.333 F
- 200Jo- chirurg- Corr. Hasselt, 25 juni 1975, R.G.A.R., 1977, nr. 9778:
,afwezigheid van bewijs dat hij ingevolge het ongeval proportioneel minder verdient".
Vermengd of totaal per punt 35.000 F
- 20%- helpster in zaak van vader- Corr. Dendermonde, 30maart 1982, onuitg.:
de invaliditeit is niet van aard een rechtstreeks inkomstenverlies te veroorzaken.
Vermengd of totaal per punt 30.000 F
- 20%- bediende- Corr. Antwerpen, 20 juni 1979, onuitg.:
,overwegende dat de burgerlijke partij nog steeds in dienst is van dezelfde werkgever en hieruit
mag afgeleid worden dat de invaliditeit niet van aard is om haar plaats in gevaar te brengen".
Vermengd of totaal per punt 42.500 F
- 20% - beroep niet vermeld - Antwerpen, 23 mei 1979, onuitg.:
,overwegende dat het slachtoffer aan het werk is gebleven bij dezelfde werkgever met behoud
van volledige wedde en voordelen; dat niet bewezen is dat hij enig inkomstenverlies zal
ondergaan, noch dat zijn bevorderingskansen zijn afgeremd".
Vermengd of totaal per punt 12.500 F materieel
- 70% - maatschappelijk assistent P .M.S.-centrum - Antwerpen, 14 oktober 1982,
onuitg.:
,overwegende dat de ... aantasting van de fysieke integriteit, die een verhoging en verzwaring
van de inspanningen vergt om zonder weddeverlies de normale werkzaamheden te verrichten,
een materiille schade uitmaakt; dat een ... kapitalisatie wegens voormelde beschouwingen niet
gerechtvaardigt voorkomt".
Vermengd of totaal per punt 35.000F
- 75% - werkzaam in drukkerijbedrijf- Corr. Mechelen, 7 mei 1979, onuitg.:
,overwegend dat de materiele schade, wanneer er zoals in casu geen loonverlies is, niet dient
berekend op grond van het normaalloon maar, bij ontstentenis aan duidelijke en precieze
gegevens, ex aequo et bono dient geraamd".
Vermengd of totaal per punt 24.000 F

43.2. SCHADE VAN KINDEREN- Een andere soort invaliditeit die als regel
haast altijd vergoed wordt met een ex aequo et bono raming is deze die
kinderen treft. Deze werkwijze kan soms onbillijk overkomen indien de ex
aequo et bono raming een lager resultaat geeft dan een kapitalisatie:
waarom wordt immers een zware invaliditeit van een kind, dat langer dan
een volwassene zijn handicap zal ondergaan, vergoed met een ex aequo et
bono, dan wanneer zelfs voor een lichte invaliditeit van een volwassene soms
gekapitaliseerd wordt. De reden is duidelijk en, zoals vaak, erg formalistisch: het kind heeft nag geen inkomen en er zijn dus onvoldoende zekere
elementen gekend waarop een kapitalisatieberekening zou kunnen gestoeld
worden, of men schijnt zich eraan te verwachten dat het kind zich nag zal
aanpassen aan zijn invaliditeit. We citeren hieronder enkele voor deze
redenering typische uitspraken maar voegen er wel de bedenking aan toe
dat de forfaitaire raming, rekening houdend met het sociale milieu, de
studierichting en de schooluitslagen, ons de enig mogelijke begroting Iijkt
indien er nag geen juist inkomen is gekend, terwijl men anderzijds wel aan
de billijkheid van een dergelijke begroting kan twijfelen wanneer het
slachtoffer ten tijde van de uitspraak wel een beroepsinkomen heeft. Dat
de rechter zich in dergelijk geval wel degelijk op het loon van het slachtoffer
ten tijde van de uitspraak mag baseren, blijkt uit de cassatierechtspraak
(Cass., 17 juni 1971, Pas., 1971, I, 996); dit beginsel geldt trouwens niet
alleen voor kinderen: indien het slachtoffer ten tijde van de uitspraak een
andei: en beter geremunereerd beroep uitoefent dan ten tijde van het
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ongeval, kan de rechter het inkomen ten tijde van de uitspraak in acht
nemen (Cass., 22 februari 1978, R. W., 1978-1979, 1273).
- 21 OJo* - 6 jaar bij ongeval, 11 jaar bij consolidatie, 21 jaar bij uitspraak: - Bergen, 13
april 1982, onuitg.:
,Si Ia maniere Ia plus concrete d'estimer le dommage materiel qui resulte de Ia capacite perdue
est de l'etablir par reference a Ia valeur economique que represente Ia victime sur le marche
du travail..., encore faut-il souligner qu'a defaut d'elements permettant de determiner, meme
approxivativement, les revenus de Ia victime, il n'est pas possible en l'espece d'adopter
1' evaluation par la methode dite de capitalisation".
De materii:\le schade wordt aid us ex aequo et bono geraamd op 2.000.000 Fen de morele schade
op 250.000 F. Een dergelijk hoog bedrag voor de materHlle schade komt op hetzelfde neer als
wanneer men met de tafels Levie a 5 OJo zou hebben gekapitaliseerd op basis van een inkomen
van 550.000 F van 21 jaar tot 65 jaar.
Vermengd of totaal per punt 107.143 F
- 30%*- 10 jaar bij ongeval: Gent, 11 juni 1979, onuitg.:
,De weerslag van die toestand (het verlies van een oog) op het latere beroepsinkomen is niet
met enige nauwkeurigheid te schatten en het is onmogelijk op basis van een onbekend en
aleatoir jaarlijks verlies de vergoeding langsom een kapitalisatie vast te stellen". Dit arrest
spreekt van een blijvende invaliditeit van 25 %; het verlies van een oog staat echter gelijk met
minimum 30% blijvende invaliditeit (art. 724 van het O.B.B.I.).
Vermengd of totaal per punt 43.333 F
- 33 %*- 4 jaar bij ongeval, 8 jaar bij uitspraak- Gent, 13 mei 1975, R.G.A.R., 1977,
nr. 9703
,Het is weinig waarschijnlijk dat het verlies aan beroepsinkomen ... in evenredigheid zal zijn
met de graad van bestendige werkonbekwaamheid ... Daarom is de kapitalisatie op grond van
een welbepaald basisinkomen te verwerpen".
Vermengd of totaal per punt 30.303 F (inbegrepen esthetische schade en morele schade T .A.O.)
- 34 OJo*- 14 jaar bij ongeval, 19 jaar bij consolidatie: Bergen, 23 februari 1981, onuitg.:
,On ignore a combien se seraient eleves, meme approximativement, les revenus professionnels
si 1' accident n' avait pas eu lieu".
Vermengd of totaal per punt 44.128 F
- 35 %*- 8 jaar bij ongeval, 11 jaar bij de uitspraak: Luik, 25 maart 1981, onuitg.
,II y a lieu de recourir a une evaluation faite ex aequo et bono du dommage; les calculs et
hypotheses retenus par les appellants relevent de la plus pure conjecture et ne peuvent servir
de base a l'etablissement de l'indemnite postulee du chef du prejudice subi, dont il n'est pas
prouve qu'il entrainera une repercussion au plan professionnel et economique".
Vermengd of totaal per punt 50.000 F
- 40% - Prematuur geboren kind, 12 jaar bij consolidatie, 16 jaar bij uitspraak: Brussel,
7 april 1982, onuitg.:
,overwegende dat de burgerlijke partij ten onrechte de schadevergoeding door kapitalisatie
willaten begroten, ook a! zal de invaliditeit rechtstreeks gevolg hebben op het inkomen; dat
deze mathematische berekening slechts zou geschieden op grond van een basisloon dat zelf
ex aequo et bono te bepalen is".
Vermengd of totaal per punt 87.500 F (interesten inbegrepen)
- 41%- 17 jaar- Corr. Tongeren, 5 december 1979, Limb. Rechtsl., 1980, 108, noot T.:
de vergoeding kan aileen billijk begroot worden met een vermengde materiele en morele
schadevergoeding.
Vermengd of totaal per punt 60.000 F
- 53% - 16 jaar bij ongeval, 22 jaar bij consolidatie: Corr. Luik, 22 december 1976,
R.G.A.R., 1978, nr. 9894:
, ,il ne parait pas equitable de calculer le prejudice de Ia partie civile par une capitalisation basee
sur un salaire aleatoire dans une carriere hypothetique; il n'est pas possible d'envisager qu'elle
eprouvera, par annee de vie lucrative, un dommage mathematiquement ega! a 53 % d'un salaire
etabli par comparaison, notamment avec celui de son pere".
Vermengd of totaal per punt 50.000 F
- 60% - 11 jaar bij ongeval, 15 jaar bij consolidatie, 19 jaar bij uitspraak: Antwerpen,
10 maart 1982, onuitg.:
,overwegende dat vooreerst niet bewezen noch geloofwaardig is dat de economische weerslag
60 % moet bedragen; dat de eenogigheid, die de invaliditeitsgraad voor ten minste de helft
bepaalt, weliswaar een belangrijke aantasting van de fysieke integriteit uitmaakt, maar dat haar
weerslag op professioneel gebied gering is daar de meeste beroepen, beoefend in de categorie
waartoe het slachtoffer en zijn gezin behoren, evengoed door een eenogige kunnen uitgeoefend
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worden, dat de economische weerslag vooral te zoeken is in de sequelen op psychologisch
vlak; ... dat ... elke tastbare basis ontbreekt voor een mathematische becijfering van het
inkomstenverlies, onbekend zijnde wat het slachtoffer had kunnen verdienen zonder het
ongeval en wat het zal kunnen verdienen na het ongeval". Eigenaardig genoeg kende dezelfde
6de kamer van hetzelfde Hof van Beroep amper zes weken eerder, nl. op 29 januari 1982, in
een onuitgegeven arrest een gekapitaliseerde vergoeding toe voor 17 OJo blijvende invaliditeit
voor een meisje van 9 jaar bij ongeval, 21 jaar bij de uitspraak en dit ondanks de overweging
,dat vooralsnog weliswaar een vast vertrekpunt voor de begroting ontbreekt". Nogmaals op
dezelfde datum van 29 januari 1982 wordt dan weer, door dezelfde kamer, voor 100% een
forfait toegekend (zie hieronder).
Vermengd of totaal per punt 65.000 F
- 100 OJo (67 OJo physiologisch) - 7 jaar bij ongeval, 18 jaar bij uitspraak, Antwerpen, 29
januari 1982, onuitg.:
,overwegende dat bij gebrek aan zekere en juiste gegevens een nauwkeurige becijfering ten
deze echter niet mogelijk is, zodat een raming ex aequo et bono aangewezen is, waarbij als
referentie rekening wordt gehouden met het jaarloon van de zuster van het slachtoffer, in acht
nemend dat het slachtoffer zelfbijdragen zal moeten betalen om te genieten van de vergoedingen voor gezondheidszorgen, maar niet zal moeten bijdragen voor werkloosheid en pensioen
en slechts een geringe belasting zal verschuldigd zijn".
Vermengd of totaal per punt 65.000 F

Ook in vele andere uitspraken wordt, zonder dat bijzonder aandacht wordt
geschonken aan de hoger vermelde motieven, de blijvende invaliditeit van
een kind vergoed met een ex aequo et bono vastgesteld kapitaal; we
vermelden er hieronder enkele vanaf 15 % blijvende invaliditeit:
15 OJo
16%
28 OJo
35 OJo•
35 %*

-

9
12
10
16
10

jaar jaarjaar jaarjaar-

Corr. Mechelen, 19 juni 80, onuitg.
Brussel, 23 juni 77, R.G.A.R., 1978, nr. 9862
Rb. Mechelen, 22 april 81, onuitg.
Corr. Luik, 9 februari 77, Omnia, 1978, 353
Rb. Brugge, 23 april 81, onuitg.

36.000 F
35.000 F
42.000 F
40.000 F
35.000 F

Uitzonderlijk werd voor kinderen gekapitaliseerd in de volgende uitspraken:
- 8 OJo - ± 18 jaar - Corr. Dinant, 8 november '1977, R.G.A.R., 1978, nr. 9940: het
slachtoffer had hier ten tijde van de uitspraak reeds een inkomen.
- 8 OJo- 6 jaar bij ongeval, 11 jaar bij uitspraak: Kh. Bergen, 2 november 1978, R.G.A.R.,
1980, nr. 10.210: kapitalisatie op basis van een fictief loon van 250.000 F.
- 17 OJo - 15 jaar bij consolidatie, 21 jaar bij uitspraak: Antwerpen, 29 januari 1982, onuitg.:
kapitalisatie op basis van een fictief loon vanaf 23 jaar.
- 25 OJo- 18 jaar- Luik, 12 september 1980, J.L., 1980-1981, 61: jongeman met leercontract - kapitalisatie op basis van het salaris van een beginnende arbeider.

Volledigheidshalve weze hier wei aan toegevoegd dat vele van de hoger
vermelde invalisiteitsgraden, waarvoor een ex aequo et bono vergoeding
wordt toegekend, te wijten zijn aan een letsel van het vooral bij kinderen
zeer kwetsbare oog (ze zijn hierboven aangeduid met een *) en dat oogletsels, ook bij volwassenen, geregeld vergoed worden met een ex aequo et
bono schadeloosstelling. We verwijzen naar:
-

35 OJo
35 OJo
36 OJo
40 OJo

- leeftijd onbekend: Gent, 28 februari 1977, De Verz., 1977, 377
- ± 35 jaar: Brussel, 24 april 1979, onuitg.
- jonge vrouw: Antwerpen, 26 juni 1980, onuitg.
- ±25 jaar:Corr. Brussel, 22 november 1978, R.G.A.R., 1980, nr. 10.141

45.714 F
40.000 F
40.000 F
50.000 F

Ben frappante uitzondering hierop vormt het arrest dat voor een onbeduidend oogletsel resulterend in een invaliditeit van amper 2 o/o een gekapitaliseerd bedragtoekende (Luik, 23 oktober 1980, R.G.A.R., 1982, nr. 10.441)
(zieook Luik, 20april1976, De Verz., 1977, 153 datkapitaliseertvoor 38%
blijvende invaliditeit wegens een oogletsel; adde Brussel, 22 mei 1979,
R.G.A.R., 1980, nr. 10.170 dat kapitaliseert voor 20%).
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43.3. BEN OVERZICHT VAN GEMIDDELDEN- Zonder dat wij bieraan enige
wetenscbappelijke waarde becbten, omdat de aantailen te klein zijn, drukken wij bieronder een tabel af, waarin we, telkens over een periode van 3
jaar, bet gemiddelde berekenen van de bedragen die werden toegekend voor
verscbillende graden van invaliditeit. We bebben in de berekeningen alle
gepubliceerde en alle ons megedeelde onuitgegeven beslissingen opgenomen; uitspraken waarin vergoedingen werden toegekend aan huisvrouwen,
aan slacbtoffers van minder dan 18 of meer dan 60 jaar werden niet
weerbouden, evenmin ais beslissingen met vergoedingen voor andere dan
morele en materiele scbade, zoals estbetiscbe scbade of vergoedende intresten. Eveneens werd uit elke serie bet boogste en bet laagste bedrag verwijderd. Tussen baakjes staat bet aantal weerbouden uitspraken.
Jaartallen
1971-73
1972-74
1973-75
1974-76
1975-77
1976-78
1977-79
1978-80
1979-81
1980-82

1-4 OJo
14.025
14.794
14.592
14.677
17.166
20.735
21.250
21.814
22.692
25.227

(10)
(15)
(18)
(15)
(14)
(17)
(20)
(17)
(13)
(11)

5-9 OJo
16.045
16.393
17.500
19.294
19.938
22.574
22.226
23.610
24.852
29.739

(11)
(14)
(20)
(17)
(20)
(24)
(30)
(28)
(18)
(19)

10-14 OJo
19.916
21.233
21.000
22.250
19.808
20.833
20.500
25.125
29.750
29.953

(12)
(13)
(21)
(18)
(21)
(12)
(10)
(8)
(12)
(12)

15-24 OJo
24.103
24.534
23.769
23.139
22.389
24.167
29.074
33.690
32.986
32.777

(7)
(11)
(17)
(18)
(15)
(8)
(9)
(7)
(12)
(9)

44. BEGROTING BIJ MIDDEL VAN BEN KAPITALISATIEBEREKENING- Wat
de kapitalisatiecoefficient (tafels, rentevoet, duurtijd) betreft, verwijzen wij
naar wat boger reeds gescbreven staat (zie supra nr. 31).
Wat de keuze van de begrotingswijze- kapitalisatie of ex aequo et bono
- betreft, kunnen wij ook verwijzen naar wat gezegd werd in verband met
de ex aequo et bono ramingen: doorgaans wordt, bebalve bij kinderen,
gekapitaliseerd indien de blijvende invaliditeit een inkomstenverlies of een
vermindering van de concurrentiele waarde op de arbeidsmarkt veroorzaakt
(zie nocbtans al de boger vermelde uitzonderingen bierop); doorgaans wordt
een forfaitaire vergoeding toegekend indien de scbade aileen bestaat uit een
aantasting van de fysieke integriteit die volgens de recbtspraak meer inspanningen veroorzaakt, zelfs ook als ze die in werkelijkheid niet veroorzaakt.
De beoordelingsvrijbeid van de recbter is op dit gebied volledig en leidt
tussen de verscbillende recbtscolleges onderling tot grote tegenstellingen.
Inderdaad de beoordeling of de blijvende invaiiditeit al dan niet een
economiscbe en concurrentiele waardevermindering op de arbeidsmarkt
veroorzaakt bangt niet aileen af van de graad van invaiiditeit, nocb van de
aard van de sequelen, maar vaak van de subjectieve benadering van de
recbter. We citeerden boger een reeks uitspraken waarin voor invaliditeitsgraden gaande van 4 tot 43 OJo geoordeeld werd dat er nocb een buidig
inkomstenverlies, noch een toekomstig economiscb of concurrentieel waardeverlies was. In de reeks uitspraken die bieronder vermeld staat wordt voor
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gelijkaardige graden van invaliditeit en voor gelijkaardige beroepen gekapitaliseerd met de overweging dat het slachtoffer wei een economische of
concurrentiele waardevermindering op de arbeidsmarkt ondergaat, soms
omdat de deskundige in zijn verslag bepaald had dat de invaliditeit een
weerslag had op de arbeidsbekwaamheid, meestal echter omdat de rechter
van mening was dat de invaliditeit de economische waarde en dus de
arbeidsbekwaamheid in een zelfde mate belnvloedde. In de onderstaande
lijst hebben we niet de bedoeling exhaustief te werk te gaan en halen we
aileen enkele markante uitspraken aan, waarvan vooral de eerste twee
bijzonder opvallend zijn.
- 20Jo- beroep niet vermeld- Luik, 23 oktober 1980, R.G.A.R., 1982, nr. 10.441:
, ... il ne saurait etre serieusement conteste qu'en l'espece il y a diminution du potentiel
economique de Ia victime si on considere les sequelles dont elle reste objectivement atteinte;
qu'a cet egard on peut plus particulierement retenir Ia gene que cause a Ia victime Ia lumiere,
ce qui l'a amenee a porter des lunettes avec verres fonces"! We beperken ons ertoe een
uitroepingsteken te plaatsen zonder verder commentaar.
- 3%- arbeider: Corr. Hoei, 24 februari 1978, onuitg.: , ... Nonobstant le faible taux de
l'incapacite ... l'integrite et Ia force active qui en decoulent sont des biens materiels faisant
reellement partie du patrimoine d'un individu (zie in dezelfde zin: Luik, 24 augustus 1969,
R. G.A.R., 1970, nr. 8366 jan.), lui fournissant les moyens de gagner de !'argent...; cette perte
materielle ... est ... une perte d'integrite physique et de capacite de travail; elle doit etre reparee
par !'allocation d'une indemnite egale a Ia valeur economique du bien perdu, soit celle de
l'integrite physique atteinte et de Ia capacite perdue".
- 6% - verpleegster: Corr. Charleroi, 16 september 1977, onuitg.:
,Attendu que le rapport de !'expert precise que cette incapacite ala meme repercussion sur
Ia capacite economique de Ia victime".
- 8%- zelfstandige apothekeres: Brussel, 30 november 1977, R.G.A.R., 1979, nr. 10.014:
,les traumatismes sont. .. generateurs d'un dommage qui se caracterise, a la fois, par une
atteinte a son integrite physique, a sa diminution sur le marche de l'emploi...~.
- 8 % - beenhouwersgast: Bergen, 23 december 1977, onuitg.:
,Il est certain que le handicap est susceptible de retentir sur ses chances d'embauche dans
l'eventualite, toujours possible, d'un changement d'employeur".
- 8% - arbeider N.M.B.S.: Luik, 20 april 1977, R.G.A.R., 1978, nr. 9855:
, ... c'est par de judicieux motifs que la decision entreprise a considere qu'il y avait <mne
atteinte a Ia capacite economique de Ia victime constituant en soi un dommage materiel
independamment de toute diminution de ses rev enus»". Vergelijk deze uitspraak met Corr.
Antwerpen, 26 november 1979, onuitg. en Rb. Antwerpen, 29 januari 1982, onuitg., die voor
15% blijvende invaliditeit van een arbeider bij de N.M.B.S. een forfait toekennen.
- 8%- beroep niet vermeld: Corr. Dinant, 8 november 1977, R.G.A.R., 1978, nr. 9940:
,S'il est vrai que Ia partie civile a trouve un travail apres !'accident, il n'en est pas moins vrai. ..
qu'elle a subi sur le marche du travail une diminution equivalente a son incapacite''. Ret ging
hier om een jonge man die ten tijde van het ongeval nog schoolgaande was, maar ten tijde
van de uitspraak werkte. Vergelijk deze uitspraak met Bergen, 23 februari 1981, onuitg., dat
aan een 19-jarige jongeman, schoolgaande ten tijde van het ongeval, werkloos ten tijde van
de uitspraak, voor 34% blijvende invaliditeit een forfait toekent van 1.500.000 F (44.418 F
per punt vermengd) omdat de inkomsten die het slachtoffer zou hebben gehad, indien het
ongeval niet had plaats gehad, niet waren gekend.
- 8%- zelfstandig loodgieter: Luik, 17 mei 1978, R.G.A.R., 1979, nr. 10.107:
,le dommage materiel. .. se manifeste non seulement par une diminution de la valeur economique sur le marche du travail...".
- 10%- arbeider: Bergen, 17 november 1976, R.G.A.R., 1977, nr. 9809:
,Attendu que !'expert precise dans son rapport que l'incapacite permanente de travail de 10%
retentit dans Ia meme mesure sur Ia capacite economique de la victime".
- 10%- bediende: Corr. Bergen, 14 september 1979, De Verz., 1979, 517:
, ... une l.P.P. de 10% avec repercussion economique; attendu que dans ces conditions
l'indemnite forfaitaire par point. ne peut etre retenue"
- 15% - chauffeur-besteller: Brussel, 9 februari 1978, onuitg.:
,Attendu qu'il est certain que les sequelles de !'accident ... doivent affecter Ia capacite
economique sur le marche du travail d'tm chauffeur livreur de blanchisserie ... contraint de
0 0

0
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monter et de descendre de son vehicule a de multiples reprises au cours de la journee de travail
et de porter de lourds colis".
- 231llo- secretaresse: Brussel, 26 februari 1976, R.G.A.R., 1977, nr. 9716:
, ... le triple handicap ... pourrait sans aucun doute lui rendre plus difficile !'obtention d'un
autre emploi de secretaire si elle venait a perdre celui qu'elle occupe actuellement".
- 30 lllo - bediende-verkoopster: Rb. Brugge, 29 mei 1978, onuitg.:
,De bestendige invaliditeit vertegenwoordigt een niet onaanzienlijke vermindering van het
arbeidspotentieel en het concurrentievermogen op de arbeidsmarkt".
- 301llo- verkoopsdirekteur: Corr. Brussel, 11 mei 1976, onuitg.:
Deze uitspraak is te vergelijken met Luik, 31 oktober 1979, onuitg. dat voor 421llo blijvende
invaliditeit van een verzekeringsinspecteur 29.762 F per punt vermengd toekent en met Mil.
Ger., 9 november 1977, R.G.A.R., 1979, nr. 10.01.5 dat voor 431llo blijvende invaliditeit van
een afgevaardigd beheerder 20.930 F per punt vermengd toekent.

Verwijzen eveneens naar de vermindering van de economische of concurrentii:He waarde op de arbeidsmarkt:
81llo - scholierster: Kh. Bergen, 2 november 1978, R.G.A.R., 1980, nr. 10.210.
101l7o- bediende: Bergen, 2 november 1978, R.G.A.R., 1979, nr. 10.106.
121l7o - zelfstandige schrijnwerker: Corr. Nijvel, 26 juni 1980, R.G.A.R., 1982,
nr. 10.440.
- 141llo- handlanger: Bergen, 30 juni 1978, R.G.A.R., 1979, nr. 10.033; Verz., 1979, 213.
- 151llo - loodgieter-schaliedekker: Corr. Brussel, 23 januari 1980, R.G.A.R., 1981,
nr. 10.278.
- 211llo - industrieel tekenaar: Bergen, 2 maart 1979, R.G.A.R., 1981, nr. 10.159.
- 331llo - postbediende: Corr. Antwerpen, 25 april 1979, De Verz., 1980, 153.
-

Naast deze uitspraken die als motief voor de kapitalisatie de economische
of concurrentiele waardevermindering in acht nemen, zijn er oak enkele die
zich er toe beperken vast te stellen dat het gepast is zich te baseren op
gekende elementen zoals loon en leeftijd, eerder dan een forfaitaire begroting te maken. Zo kapitaliseert het Hof van Beroep te Luik de schade uit
een invaliditeit van 3 o/o met ,attendu qu'il est plus expedient de se referer
a cette valeur connue (het salaris), specifique a Ia victime, pour en faire Ia
base de calcul de l'essentiel du prejudice correspondant aIa capacite perdue,
meme si, sur un autre plan, le salaire reel semble n'avoir pas encore ete
defavorablement influence par !'accident; qu'en effet le recours a une
estimation ex aequo et bono ne doit etre admis qu'en I' absence d'elements
mieux appropries". (Luik, 9 november 1977, De Verz., 1978, 131, noot
V.H.).
Ben politierechter die had te oordelen over de schade wegens 5 % blijvende
invaliditeit zegt dat, hoe gegrond oak de kritiek op het procede van de
kapitafisatie weze, het gebruik van een ex aequo et bono raming nag
onzekerder, nag vager, nag gewaagder en vooral subjectiever is; deze
begroting houdt nl. aileen rekening met de invaliditeitsgraad en niet met de
leeftijd, noch met het inkomen (Pol. Ciney, 21 april1978, R.G.A.R., 1979,
nr. 10.095).
Om de schade te ramen die een commercieel direkteur met een jaarinkomen
van meer dan een miljoen (in 1974) leed tengevolge van een blijvende
invaliditeit van 5 %, waarvan de minnelijke medische expertise had toegelaten vast te stellen dat ze hoofdzakelijk een aantasting van de fysieke
integriteit uitmaakte, maar die ,compte tenu de Ia profession de !'interesse
et du terrain ou nous nous trouvons ne constitue pas une atteinte appreciable
de Ia capacite economique", beperkt men zich ertoe vast te stellen ,qu'il
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echet en l'espece d'adopter !'evaluation par capitalisation, c'est-a-dire la
reference a l'element certain que constitue le salaire de base lequel permet
l'indemnisation la plus equitable se rapprochant le plus de la perte materielle
resultant de l'incapacite permanente" (Rb. Brussel, 3 maart 1978,
R.G.A.R., 1979, nr. 10.047).
Bij sommige van deze minieme invaliditeitsgraden moet men toegeven dat,
afhankelijk van de sequelen, afhankelijk ook van het beroep, sommige een
gelijkaardige weerslag kunnen hebben op de arbeidsbekwaamheid en dus
op het economisch potentieel van de schadelijder. Evenzeer moet men
echter vaststellen dat physiologische invaliditeit en arbeidsonbekwaamheid
twee totaal verschillende begrippen zijn, waarop we reeds hager de aandacht
vestigden, en waartussen niet noodzakelijk een interactie bestaat. Men kan
dan ook twijfelen aan de billijkheid van uitspraken die voor lage invaliditeitsgraden toegekend aan een bediende of aan een kaderlid met een kleine
lichamelijk functionele handicap een kapitalisatieberekening maken op
basis van een inkomen dat niet zal bei:nvloed worden door de lichamelijke
toestand van het slachtoffer. Bovendien heeft de kapitalisatiemethode in
gevallen waarin de invaliditeit geen werkelijke invloed heeft op de arbeidsbekwaamheid tot gevolg dat de schade van de commercieel direkteur
berekend wordt op 5 OJo van 1.033.732 Fen van de bediende op 5% van
398.484 F, dan wanneer nochtans met dezelfde kwetsuren de bijkomende
inspanningen ook ongeveer dezelfde zijn.
Voor de zwaardere graden van invaliditeit werd nog gekapitaliseerd in de
volgende uitspraken:
- 200Jo- maatschappelijk assistent: Brussel, 22 mei 1979, R.G.A.R., 1980, nr. 10.170.
- 25% - bankbediende: Brussel, 3 december 1975, R. W., 1976-1977, 505.
- 25% - uitbaatster cafe-restaurant: Luik, 28 mei 1976, Omnia, 1977, 437.
- 25% - beroep niet verrneld: Corr. Mechelen, 25 april 1977, R. W., 1977~1978, 1917.
- 30%- arbeider: Corr. Hoei, 28 april 1976, Omnia, 1977, 435.
- 30% - arbeider: Corr. Charleroi, 14 december 1978, Omnia, 1979, 213.
- 30%- huisvrouw: Kh. Bergen, 2 november 1978, R.G.A.R., 1980, nr. 10.210.
- 35% - beroep niet vermeld: Luik, 6 februari 1980, R.G.A.R., 1981, nr. 10.336.
- 35%- huisvrouw: Rb. Brussel, 30 juni 1978, R.G.A.R., 1981, nr. 10.337.
- 65% - gepensioneerd: Pol. Hasselt, 7 december 1979, R.G.A.R., 1981, nr. 10.297.
- 68% - bouwvakarbeider: Antwerpen, 2 apri11980, R.G.A.R., 1980, nr. 10.270.
- 75% - regentes: Corr. Hoei, 30 april 1976, R.G.A.R., 1977, nr. 9790.
- 85% - zelfstandig schilder: Luik, 6 april 1977, R.G.A.R., 1978, nr. 9958.
- 95% -lerares lichamelijke opvoeding: Corr. Brussel, 28 oktober 1980, R.G.A.R., 1981,
nr. 10.352.
- 100% - vertegenwoordiger: Brussel, 25 rnei 1976, R.G.A.R., 1977, nr. 9803 (verbroken
wegens schade uit hulp door derden Cass., 30 november 1977, R. W., 1978-1979, 1157).
- 100%- bediende: Luik, 24 juni 1976, Jur. Liege, 1976-1977, 113.
- 100% - beroep niet vermeld: Bergen, 12 mei 1978, De Verz., 1978, 557.

45.

VERGOEDING BIJ MIDDEL VAN EEN AANPASBARE RENTE-

Zie hierover

nr. 22.
BRUTO- OF NETTOINKOMEN BIJ KAPITALISATIE?- Overwegend wordt
de kapitalisatieberekening bij blijvende invaliditeit uitgevoerd op het brutoloon. Zelden wordt hiervoor een motivering gegeven omdat zelden een
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andere basis wordt voorgesteld door de verweerder. Alleszins dient echter
te worden onthouden dat, als die andere basis dan toch eens uitzonderlijk
wordt voorgesteld, de rechter zich er niet mag toe beperken te antwoorden
dat er aanleiding bestaat om met het brutoloon rekening te houden aangezien het slachtoffer zal belast worden op de vergoeding (Cass., 22 april1976,
R.G.A.R., 1977, nr. 9789). Evenmin mag de feitenrechter eenkapitalisatieberekening uitvoeren op basis van het brutoloon en eraan toevoegen dat de
eventuele belasting op de vergoeding eveneens ten laste zal blijven van de
aansprakelijke derde (Cass., 14 februari 1979, J. T., 1979, 525).
Wat deze belasting betreft, werden tijdens de besproken periode twee
arresten, geveld in een betwisting tussen bet Ministerie van Financien en een
belastingplichtige, gepubliceerd die nogmaals vaststellen dat vergoedingen
toegekend uit hoofde van een blijvende invaliditeit niet belastbaar zijn
wanneer ze uitsluitend het herstel betekenen van de aantasting van de
fysieke integriteit en het slachtoffer geen inkomstenverlies ondergaat (Brussel, 6 april1979, De Verz., 1980, 823; Bergen, 16 apri11980, J.T., 1981,
195; R.G.A.R., 1981, nr. 10.340, dit laatste in verband met een arbeidsongevallenrente). Dit is juist: artikel 32bis W.I.B. bepaalt nl. dat belastbaar
zijn de als pensioenen of renten geldende toelagen die het gehele of gedeeltelijke hers tel van een bestendige derving van winsten, bezoldigingen of baten
uitmaken. Een zelfde regeling geldt trouwens volgens de artikelen 26 en 27
voor vergoedingen toegekend als herstel van een tijdelijke inkomstenderving.
Bij afwezigheid van een blijvend inkomstenverlies is de vergoeding, of ze
nu forfaitair dan wel bij middel van een kapitalisatieberekening werd
vastgesteld, derhalve niet belastbaar. Dit laat dan onmiddellijk de onbeantwoorde vraag rijzen waarom een invaliditeit met inkomstenverlies op dezelfde wijze qua berekening wordt vergoed als de invaliditeit zonder inkomstenverlies, waar omwille van de loutere waardevermindering een gekapitaliseerde vergoeding wordt toegekend.
Er zijn nochtans wel enkele uitspraken die rekening houden met dit noodzakelijk te maken onderscheid of die om een andere reden een kapitalisatieberekening maken op een lagere dan de brutobasis; deze uitspraken sommen
wij hieronder op:
- Corr. Nijvel, 26 juni 1980, R.G.A.R., 1982, nr. 10.440- 12 o/o: netto
omdat het niet blijkt dat de vergoeding belastbaar zal zijn.
- Corr. Luik, 23 februari 1979, onuitg. - 13%: rekening houdend met
de belasting op de vergoeding, die merkelijk minder is dan deze op de
beroepsinkomsten, wordt het basisloon op 300.000 F bepaald nadat het
brutoinkomen op 325.000 F werd geraamd.
- Corr. Turnhout, 4 februari 1977, onuitg.- 15%: kapitalisatie op basis
van bruto min 20% R.S.Z.-bijdragen en belastingen, omdat het slachtoffer
enerzijds geen inkomstenverlies ondergaat en de vergoeding dus niet belastbaar zal zijn en anderzijds geen verlies aan sociale voordelen heeft te vrezen.
- Bergen, 2 maart 1979, R.G.A.R., 1980, nr. 10.159- 21 %: netto met
voorbehoud voor de belasting zonder verdere motivering.
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- Rb. Namen, 25 juni 1982, onuitg.,- 23 OJo: netto+ 10 %; ,en effet la
partie civile continue a beneficier des avantages de la securite sociale; les
revenus de remplacement sont soumis a un regime special de taxation en
ce sens que le capital n'intervient qu'a concurrence de la rente viagere
resultant de sa conversion suivant les coefficients determines par arrete
royal; dans le cas d'une personne agee de mains de 40 ans, le taux de
conversion ne peut etre superieur a 1 %; il en resulte que le capital revenant
ala partie civile sera infiniment mains taxe que s'il s'agissait de revenus
professionnels ordinaires; une majoration de 10% parait compenser l'impot qui sera preleve au cours des annees futures";
- Carr. Mechelen, 25 april1977, R. W., 1977-1978, 1917- 25%: netto
zonder gepubliceerde motivering.
- Carr. Hoei, 28 april1976, Omnia, 177, 435- 30 OJo: netto met voorbehoud voor het recht vergoeding te vorderen voor het verlies van zekere
sociale voordelen en voor de fiscale lasten.
- Carr. Doornik, 12 oktober 1982, onuitg. - 30%: netto aangezien ,a
defaut de compenser une perte reelle de remuneration de telles indemnites
ne sont pas taxables".
- Carr. Antwerpen, 25 april1979, De Verz., 1980, 153-33% netto zoals
gevorderd.
- Antwerpen, 2 april1980, R.G.A.R., 1980, nr. 10.270- 68%: bruto
min 10,10% sociale lasten zonder motivering.
- Brussel, 14 juni 1982, onuitg. - 70% (economisch 100 %): bruto min
sociale lasten aangezien het slachtoffer geen sociale voordelen verliest maar
de vergoedingen sinds 1975 belastbaar zijn.
- Carr. Hoei, 30 april1976, R.G.A.R., 1977, nr. 9790-75%: netto met
voorbehoud van het recht vergoeding te vorderen voor het verlies van zekere
sociale voordelen en voor de fiscale lasten.
- Antwerpen, 20 september 1979, onuitg. - 100%: bruto min 10%
sociale lasten, omdat deze bijdragen niet meer verschuldigd zijn en het
slachtoffer geen sociale voordelen verliest (dit is juist indien, zoals het arrest
laat vermoeden het ziekenfonds blijft voortgaan met de betaling van dagvergoedingen; het is niet juist indien het ziekenfonds zijn uitkeringen stopzet
omdat de schade krachtens een andere wetgeving wordt geregeld).
- Carr. Brussel, 5 december 1980, R.G.A.R., 1982, nr. 10.495- 100%:
aanpasbare rente op basis van bruto min sociale lasten.
Terwijl we hager schreven dat een invaliditeit met inkomstenverlies op
dezelfde wijze qua berekening wordt vergoed als de invaliditeit zonder
inkomstenverlies, moeten we bij lezing van deze serie uitspraken zelfs
vaststellen dat voor hoge invaliditeitsgraden vaak een lager basisloon voor
de kapitalisatieberekening wordt gebruikt dan bij vele kleine invaliditeitsgraden.
Hoe dan ook, wij moeten vaststellen dat er volgens de rechtspraak vier
mogelijke soorten basisloon zijn:
- bruto
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bruto min R.S.Z.-bijdragen
bruto min fiscale lasten
bruto min R.S.Z.-bijdragen min fiscale lasten, dus netto.
47. POSTLUCRATIEVE SCHADE - In de rubriek die betrekking heeft Op
dezelfde schade bij overlijden (zie supra nr. 33) hebben we reeds
aangetoond hoezeer de toegekende bedragen verschillen, hoe ongelijkmatig
men rekening houdt met de onmogelijkheid een schade, die zich meestal
slechts in de 21ste eeuw zal realiseren, nu reeds te begroten, hoe zelden oak
men rekening houdt met de anticipatieve uitkering van het kapitaal, hoe
weinig men zelfs het onderscheid maakt tussen overlijden en blijvende
invaliditeit.
In deze rubriek moet nogmaals dezelfde commentaar gegeven worden bij
de vergelijking van enkele uitspraken.
- Voor invaliditeitsgraden van minder dan 10 OJo vonden we slechts 3 zaken waarin een
vergoeding werd gevorderd:
±20 jaar - mijnwerker - Antwerpen, 10 maart 1976, R.G.A.R., 1977,
2 OJo nr. 9714
25.000 F
0F
3 OJo - 34 jaar- arbeider- Pol. Hoei, 16 mei 1977, onuitg.
·5 OJo - 52 jaar - meestergast - Pol. Waremme, 6 januari 1982, onuitg.
25.000 F
- Aan een rijkswachter van 45 jaar met 10 OJo blijvende invaliditeit werd 200.000 F toegekend
(Antwerpen, 6 november 1979, De Verz., 1980, 727); aan een magazijnier van ±40 jaar met
15 OJo werd elke vergoeding geweigerd omdat er op het huidig ogenblik geen aanleiding is om
het Ieveren van diensten na de oppensioenstelling aan te moedigen en omdat, zo het slachtoffer
a! wat meer moeilijkheden zal ondervinden om zijn moestuin te onderhouden, hij nochtans
na de oppensioenstelling over voldoende vrije tijd zal beschikken om zijn arbeid op te splitsen
(Corr. Nijvel, 1 oktober 1981, onuitg.).
- Voor 12 OJo werd aan een 20-jarige arbeider 20.000 F toegekend, aan een 49-jarige Iandbouwer 25.000 F. In beide gevallen wordt rekening gehouden met de vervroegde uitkering en de
mogelijkheid van een gunstige belegging (Pol. Bergen, 8 maart 1977, R.G.A.R., 1979,
nr. 10.085 en Corr. leper, 20 april 1982, onuitg.).
- 50.000 F werd toegekend in drie gevallen van 100 OJo blijvende invaliditeit aan arbeiders van
23, 31 en 40 jaar (Rb. Mechelen, 7februari 1978, onuitg.; Rb. Mechelen, 11 mei 1976, onuitg.;
Antwerpen, 20 september 1979, onuitg.). Ben 32-jarige secretaresse met 23 OJo blijvende
invaliditeit krijgt daarentegen 200.000 F (Brussel, 26 februari 1976, R.G.A.R., 1977,
nr. 9716).
- Ben 40-jarige arbeider met 30 OJo blijvende invaliditeit krijgt 60.000 F (Corr. Charleroi, 14
december 1978, Omnia, 1979, 213); een 23-jarige bankbediende met 25 OJo blijvende invaliditeit
krijgt geen vergoeding (Brussel, 3 december 1975, R. W., 1976-1977, 505).
- Voor 50 OJo economische onbekwaamheid (30 OJo physiologische invaliditeit) krijgt een
62-jarige zelfstandige mecanicien 100.000 F (Rb. Dendermonde, 4 oktober 1976, onuitg.); een
61-jarige zelfstandige radio- en T.V.-technieker krijgt ook voor 50 OJo blijvende invaliditeit
10.000 F (Jeugdrb. Brussel, 2 oktober 1981, onuitg.). Aan een 16-jarige scholier met 53 OJo en
aan een 17-jarige arbeider met 75 OJo blijvende invaliditeit wordt dan weer geen vergoeding
toegekend (Corr. Luik, 22 december 1976, R.G.A.R., 1978, nr. 9894; Corr. Mechelen, 7 mei
1979, onuitg.).

48. DE SCHADE VAN DE HUISVROUW - De aantasting van de fysieke
integriteit of van de economische waarde van de huisvrouw wordt, zoals
deze van de buitenhuiswerkende man of vrouw, hersteld hetzij door een
vermengde ex aequo et bono vergoeding, hetzij door een gekapitaliseerde
vergoeding.
In onderstaande tabel vindt men de uitspraken waarin gekapitaliseerd werd.
Men kan de dagwaarden a 100 OJo, waarop gekapitaliseerd werd, vergelijken
met deze die voorkomen in de tabel van nr. 33.
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gezin bestaande
(inbegrepen slachtoffer)

- uit twee personen:
geen uitspraken
- uit drie personen:
geen uitspraken
- uit vier personen:
Corr. Brussel, 28 oktober 1980, R.G.A.R., 1981,
nr. 10.352.
- uit 5 personen:
Corr, Brussel, 9 maart 1977, R.G.A.R., 1979,
nr. 9995.
Kh. Bergen, 2 november 1978, R.G.A.R., 1980,
nr. 10.210 (kroostrijk gezin, juist aantal niet vermeld).
- uit 6 personen en meer:
Rb. Brussel, 30 juni 1978, R.G.A.R., 1981,
nr. 10.337 (in beroep 550 F per dag).
- samenstelling gezin niet vermeld:
Rb. Antwerpen, 16 maart 1977, onuitg.
Bergen, 2 november 1978, 1979, nr. 10.106
Bergen, 6 januari 1978, R.G.A.R., 1979,
nr. 10.016 (rente)
Brussel, 8 maart 1979, R.G.A.R., 1980, nr. 10.184

leeftijd

OJo B.I.

31

45

35

20

200

41

30

500

47

35

500

34
25

15
10

411

?

15
500

400

±30

fulltime

buitenhuis
werkend

600

180

De schade uit blijvende invaliditeit van de huisvrouw blijkt slechts uitzonderlijk te worden gekapitaliseerd, wat merkbaar is bij de vergelijking van
het aanial uitspraken. Betreffende gekapitaliseerde vergoedingen konden
we slechts acht uitspraken noteren. In de jaarlijkse kroniek ,De lichamelijke schade in cijfers" in het Rechtskundig Weekblad werden over de periode
1977-1982 meer dan 50 meestal onuitgegeven uitspraken vermeld waarin een
vermengd forfait werd toegekend. We vermelden hieronder slechts deze met
een invaliditeit van 10 OJo en meer met de toegekende bedragen per punt.
gezin bestaande
(inbegrepen het slachtoffer)

- uit 1 persoon:
Corr. Bergen, 29 maart 1976, Omnia, 177, 271
Rb. Antwerpen, 14 januari 1981, onuitg.
Corr. Brugge, 24 december 1980, onuitg.
- uit 2 personen:
Corr. Dinant, 15 januari 1979, R.G.A.R., 1980,
nr. 10.156
Rb. Marche-en-F., 31 maart 1982, onuitg.
Rb. Mechelen, 18 februari 1982, onuitg.
Corr. Gent, 27 december 1977, onuitg.
Antwerpen, 30 juni 1977, R.G.A.R., 1979,
nr. 9977
Corr. Turnhout, 16 november 1981, onuitg.
- uit 3 personen:
Corr. Turnhout, 9 april1980, onuitg.

leeftijd

%B.I.

fulltime

46

65

74
82

35
10

15.000
12.500

80
72
61
36

52
40
30
10

10.000
20.000
20.000
15.000

25
42

15
18

25.000

31

10

28.000

buitenhuiswerkend

10.769
(aileen
mat.)

9.000

713

Corr. Brugge, 29 januari 1979, onuitg.
- uit 4 personen:
Corr. Brussel, 22 november 1978, R.G.A.R., 1980
nr. 10.141
Luik, 26 mei 1977, Omnia, 1977, 485.
- uit 5 personen:
geen uitspraken
- uit 6 personen en meer:
Corr. Neufchiiteau, 30 oktober 1980, onuitg.
- Samenstelling gezin niet vermeld:
Corr. Luik, 26 april 1977, onuitg.
Gent, 10 maart 1976, Omnia, 1977, 487
Antwerpen, 25 oktober 1976, Omnia, 1977, 431.
Antwerpen, 4 april 1978, onuitg.
Corr. Kortrijk, 7 november 1979, onuitg.
Corr. Dendermonde, 18 februari 1982, onuitg.

29

10

25.000

25
45

40
13

15.000

41

20

25.000

23
52
58
1
55
38

25
10
18
15
10
10

25.000
12.500
15.000
26.666
20.000
20.000

40.000

Corr. Bergen, 14 september 1979 (De Verz., 1979, 517) weigerde eike
vergoeding aan een 28-jarige vrouw met 10 OJo overwegend dat het niet
gebruikelijk is dat een Ioontrekkende vrouw vergoeding vordert in haar
hoedanigheid van huisvrouw, welke vergoeding blijft voorbehouden aan
vrouwen die thuis blijven!
49. MORELE SCHADE - Allereerst weze opgemerkt dat onder de benaming
,moreie schade" verschillende soorten schade vergoed worden en dat de
rechtspraak zeiden het onderscheid maakt tussen de moreie schade sensu
lato (, ,ceiui qui frappe Ia viGtime dans sa sensibilite physique (souffran<::es),
dans ses sentiments (honneur, consideration), dans ses affections (perte
d'un etre cher) ... " (De Page, Traite, II, nr. 951) en de pretium do/oris, de
pretium voluptatis en die andere schade waarvan zo zeiden spraak is dat er
zeifs geen geijkte Nederiandse term voor bestaat, nl. de ,prejudice d'agrement". Genoegenschade? Geneugteschade? Piezierschade? De enige ,bijzondere" morele schadeposten die meestai afzonderlijk geraamd worden
zijn de esthetische schade en de genegenheidsschade, deze die wordt toegekend wegens het zien van het lijden van een geliefd wezen.
Van de toekenning van een pretium do/oris vinden wij inzake blijvende
invaliditeit geen enkel voorbeeid; persoonlijk zien we trouwens niet goed
wat het subtiele verschil zou kunnen zijn tussen moreie schade en pretium
do/oris. Pretium voluptatis vonden we evenmin afzonderlijk vermeid, hoewei zonder twijfei bij die veie zwaargekwetsten siachtoffers moeten zijn die
deze schade ondergaan. Uitzonderlijk wordt er wei eens discreet naar
verwezen wanneer men van een volledig verlamd siachtoffer vaststeit ,qu'il
est definitivement prive de tout espoir de fonder un foyer, d'avoir une vie
familiaie, sentimentaie et sexuelle" (Corr. Verviers, 13 december 1979,
R.G.A.R., 1981, nr. 10.301) of dat het siachtoffer ,est privee desormais
de tout piaisir sexuei" (Corr. Brussei, 5 december 1980, R.G.A.R., 1982,
nr. 10.495). Deze schade wordt dan echter teikens ais moreie schade vergoed. Ben enkeie keer werd afzonderlijk een bedrag van 80.000 F toegekend
omdat het siachtoffer de beoefening van de worsteisport had moeten
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opgeven. Dit is een ,prejudice d'agrement" die in de uitspraak dan echter
als ,dommage sportif" wordt betiteld (Bergen, 30 juni 1978, R. G.A.R.,
1979, nr. 10.033; De Verz., 1979, 213).
Bij een ex aequo et bono raming van de schade uit blijvende invaliditeit
wordt doorgaans de morele schade vermengd met de materiele schade en
wordt een enkel bedrag toegekend. Wanneer de eisende partij echter een
geventileerde schadevergoeding vordert, mag de rechter de gescheiden begrating niet weigeren met ais enige reden dat de aantasting van de fysieke
integriteit een geheel vormt (Cass., 29 november 1977, R. W., 1977-1978,
2059). Uitzonderlijk zai dus wel eens een gesplitste forfaitaire vergoeding
worden toegekend, waarbij meestai - echter niet altijd - de materiele
schade hager geraamd wordt dan de morele schade. Deze begrotingswijze
werd toegepast in de volgende uitspraken:
per punt
lllo B.I.

Corr. Dinant, 25 maart 1976, Omnia, 1977, 37.
Corr. Kortrijk, 8 juni 1977, onuitg.
Mil. Ger., 29 oktober 1974, R.G.A.R., 1977, nr. 9758
Corr. Bergen, 29 maart 1976 Omnia, 1977, 271.
Brussel, 23 februari 1977, De Verz., 1977, 647.
Corr. Kortrijk, 26 oktober 1977, Omnia, 1978, 153
Rb. Dendermonde, 1 april 1977, Omnia, 1978, 155.
Gent, 20 juni 1977, De Verz., 1977, 673.
Antwerpen, 27 oktober 1977, onuitg.
Gent, 28 februari 1977, De Verz., 1977, 377.
Bergen, 29 juni 1979, De Verz., 1979, 515.
Rb. Leuven, 24 april 1979, onuitg.
Rb Kortrijk, 18 mei 1979, onuitg. (67 jaar)
Corr. Brussel, 22 november 1978, R.G.A.R., 1980,
nr. 10.141
Corr. Kortrijk, 3 maart 1980, onuitg. (66 jaar).
Corr. Antwerpen, 20 juni 1979, onuitg.
Gent, 20 december 1979, onuitg.
Brussel, 24 april 1979, onuitg.
Gent, 11 juni 1979, onuitg.
Corr. Leuven, 10 januari 1979, onuitg. (gepensioneerd
mijnwerker)
Gent, 13 februari 1979, onuitg.
Bergen, 13 april 1982, onuitg. (11 jaar)
Brussel, 7 april 1982, onuitg. (12 jaar)
Antwerpen, 29 januari 1982, onuitg.

materieel

moreel

6
8
20
65
7
10
15
20
25
35
5
10
15

25.000
10.000
30.000
38.461
7.000
7.500
10.000
25.000
30.000
28.571
21.000
25.000
4.000

5.000
10.000
10.000
10.769
8.000
10.000
5.000
12.500
7.000
17.143
5.000
15.000
6.000

40
5
20
25
35
25

40.000
6.000
30.000
30.000
21.430
40.000

10.000
6.000
12.500
8.000
18.570
12.000

40
25
21
40
67 phys.
100 econ.

1.875
45.000
95.238
50.000
50.000

8.000
12.500
11.905
37.500
15.000

Bij een kapitaiisatie van de materiele schade of bij toekenning van een
aanpasbare rente, waar de morele schade niet anders dan afzonderlijk kan
geraamd worden, blijven de vergoedingen op het einde van de besproken
periode rand 10.000 F schommelen op enkele uitzonderlijke gevallen van
100 OJo blijvende invaliditeit na. We vermelden hieronder aileen de gepubliceerde uitspraken en onze onuitgegeven uitspraken van 1982 en aileen deze
waarin geen vergoeding zit begrepen voor andere dan de zuivere morele
schade (zoals esthetische schade of vergoedende interesten).
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leeftijd
20fo - Antwerpen, 10 maart 1976, R.G.A.R., 1977, nr. 9714 febr.
5 Ofo - Rb. Brussel, 3 maart 1978, R.G.A.R., 1979, nr. 10.047
5 Ofo - Pol. Ciney, 21 april1978, R.G.A.R., 1979, nr. 10.095
8 Ofo - Brussel, 30 november 1977, R.G.A.R., 1979, nr. 10.014
8 Ofo - Corr. Gent, 22 maart 1982, onuitg.
8 Ofo - Rb. Luik, 4 mei 1982, onuitg.
8 Ofo - Pol. Luik, 18 november 1982, onuitg.
9 Ofo - Pol. Eupen, 26 februari 1982, onuitg.
100fo -Bergen, 17 november 1976, R.G.A.R., 1977, nr. 9809
10 Ofo - Bergen, 2 november 1978, R.G.A.R., 1979, nr. 10.106
100fo - Corr. Bergen, 14 september 1979, De Verz., 1979, 517
120fo - Pol. Bergen, 8 maart 1977, R.G.A.R., 1979, nr. 10.085
12 Ofo - Corr. Nijvel, 26 juni 1980, R.G.A.R., 1982, nr. 10.440
14 Ofo - Bergen, 30 juni 1978, R.G.A.R., 1979, nr. 10.033
15 Ofo - Bergen, 6 januari 1978, R.G.A.R., 1979, nr. 10.016
15 Ofo - Corr. Brussel, 23 januari 1980, R.G.A.R., 1981, nr. 10.278
17 Ofo - Antwerpen, 29 januari 1982, onuitg.
200fo - Brussel, 8 maart 1979, R.G.A.R., 1980, nr. 10.184
200fo - Brussel, 22 mei 1979, R.G.A.R., 1980, nr. 10.170
20 Ofo - Corr. Gent, 16 maart 1982, onuitg.
21 Ofo - Bergen, 2 maart 1979, R. G.A.R., 1980, nr. 10.159
23 Ofo - Rb. Namen, 25 juni 1982, onuitg.
25 Ofo - Brussel, 3 december 1975, R. W., 1976-1977, 505
25 Ofo - Corr. Mechelen, 25 april 1977, R. W., 1977-1978, 1917
300fo - Corr. Hoei, 28 april 1976, Omnia, 1977, 435
30 Ofo - Corr. Charleroi, 14 december 1978, Omnia, 1979, 213
30 Ofo - Corr. Doornik, 12 oktober 1982, onuitg.
35 Ofo - Corr. Doornik, 26 april1979, R.G.A.R., 1980, nr. 10.198
35 Ofo - Luik, 6 februari 1980, R.G.A.R., 1981, nr. 10.336
65 Ofo - Pol. Hasselt, 7 december 1979, R.G.A.R., 1981, nr. 10.297
67 Ofo - Antwerpen, 29 januari 1982, onuitg.
70 Ofo - Brussel, 14 juni 1982, onuitg.
75 Ofo - Corr. Hoei, 30 april 1976, R.G.A.R., 1977, nr. 9790
85 Ofo - Luik, 6 april 1977, R.G.A.R., 1978, nr. 9958
1000fo - Brussel, 25 mei 1976, R.G.A.R., 1977, nr. 9803
100 Ofo - Luik, 24 juni 1976, Jur. Liege, 1976-1977, 113
100 Ofo - Bergen, 12 mei 1978, De Verz., 1978, 557
100 Ofo - Corr. Verviers, 13 december 1979, R.G.A.R., 1981,
nr. 10.301
1000fo ....:.. Brussel, 23 januari 1980, R.G.A.R., 1981, nr. 10.300
100 Ofo - Corr. Brussel, 5 december 1980, R.G.A.R., 1982,
nr. 10.495

per punt

±20
52
± 35
27
54
58
26
43
37
25
28
20
43
20
?
21
15
±30
24
40
28
27
23
19
32
40
23
?
?
75
18
46
21
28
37
47
58

7.500
6.000
4.000
5.000
5.000
10.000
12.500
10.000
7.500
12.000
10.000
10.833
8.333
5.000
6.667
10.000
20.000
10.000
7.500
8.000
9.524
13.043
8.000
10.000
7.000
10.000
10.000
10.000
15.000
10.000
15.000
3.429
8.000
11.765
20.000
30.000
10.000

23
25

30.000
30.000

18

20.000

Opvallend tussen de in 1981 gepubliceerde uitspraken is het arrest waarbij
aan een meisje, dat van bij de geboorte aangetast was door hersenverlamming, elke morele genoegdoening wordt geweigerd met de overweging dat
het mentale niveau van het kind haar niet toestaat zich bewust te zijn van
haar droevige toestand noch de toestand te betreuren die de hare zou
geweest zijn indien het ongeval zich niet zou hebben voorgedaan.
Bovendien, zegt het Hof, kan het meisje evenmin genieten van ,agrements
compensatoires" die haar in haar mentale toestand vreugde noch plezier
zouden brengen (Brussel, 16februari 1978, R.G.A.R., 1981, nr. 10.362).
Tijdens het 9e Internationaal Juridisch Colloquium werd o.a. gesteld dat,
zo de extrapatrimoniale schade bepaald wordt door het fysieke of morele
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lijden, het logisch zou zijn elke vergoeding te weigeren wanneer het zeker
is dat het slachtoffer nooit de aantasting van zijn fysieke integriteit zal
voelen en nooit in staat zal zijn de genoegens van een geldelijke compensatie
te ervaren, maar dat nog geen enkel recht de moed (of de zwakte) heeft
gehad een dergelijke conclusie te trekken(De Verz., 1981, 5, bijzonder 16).
Het bovenvermeld arrest heeft blijkbaar wei de moed (of de zwakte) gehad
om de logische conclusie te trekken uit wat we boger reeds niets meer dan
een juridische fictie hebben genoemd, de fictie nl. dat een vergoeding voor
morele schade als bedoeling heeft aan het slachtoffer de mogelijkheid te
bieden zich vergoedende genoegens te verschaffen die tenminste de pijn of
het verdriet kunnen verlichten.
50. ESTHETISCHE SCHADE - In ons vorig overzicht schreven we dat de
begroting van deze schade de subjectieve schade bij uitstek was. Subjectief
op de eerste plaats in hoofde van de deskundige, die zijn keuze uit de zeven
klassieke graden- onbeduidend, zeer Iicht, Iicht, middelmatig, zwaar, zeer
zwaar, afstotelijk- maakt in funktie van zijn eigen persoonlijke ondervinging en dus van het vergelijkingsmateriaal waarover hij beschikt: als hij
vandaag een danker gekleurd Iitteken zwaar noemt, zal hij morgen een Iicht
gekleurd Iitteken middelmatig vinden; een andere geneesheer zal het eerste
als middelmatig bestempelen en dus het tweede als Iicht. Subjectief nog in
hoofde van de deskundige omdat hij zich al te vaak in de plaats van de
rechter stelt en rekening houdt met elementen die volledig moeten losstaan
van het medisch aspect, zoals leeftijd en geslacht. Aan de rechter echteren aan hem aileen - te oordelen in welke mate moet rekening worden
gehouden met geslacht, leeftijd, maritale en sociale status en beroep.
Hoezeer de deskundige schattingen kunnen verschillen, blijkt uit de volgende vergelijkingen:
Als middelmatig werd besteinpeld:
- Iittekens op aangezicbt, knie en voet (Luik, 26 mei 1977, Omnia, 1977, 485) (100.000 F);
- arnputatie van een been (Corr. Luik, 22 december 1976, R.G.A.R., 1978, 9894)
(150.000 F);
- Iitteken in bet aangezicbt, vooral zicbtbaar als bet slacbtoffer lacbt of weent (Corr. Brussel,
21 juni 1978, Omnia, 1979, 363) (250.000 F);
- littekens op de voet (Pol. Bergen, 8 rnaart 1973, R.G.A.R., 1979, nr. 10.141) (300.000 F).

De rechter baseert zijn raming blijkbaar beter op de beschrijving in het
medisch verslag dan op de kwalificatie; nog zekerder is dat hijzelf de
esthetische schade de visu vaststelt, wat o.a. het Hof van Beroep te Gent
toeliet een schade ernstig te noemen die door de deskundige als zeer Iicht
was afgedaan (Gent, 21 februari 1978, onuitgegeven).
Subjectief is de begroting echter evenzeer in hoofde van de rechter die beslist
in funktie van zijn ondervinding, smaak, gevoeligheid en vaak over onvoldoende vergelijkingsmateriaal beschikt. Een en ander leidt tot de meest
uiteenlopende begrotingen, waarvan we ons beperken hieronder enkele
voorbeelden te geven.
Aan een 34-jarige huisvrouw-winkelierster werd voor een zeer Iichte
esthetische schade wegens littekens op voorhoofd en kin 20.000 F toegekend
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(Gent, 17 maart 1976, Omnia, 1977, 489). Aan een 36-jarige huisvrouw die,
althans volgens de fiscale bescheiden, haar man hielp in zijn zaak, werd voor
littekens op voorhoofd, kin en wenkbrouw, die een esthetische schade
tussen Iicht en middelmatig veroorzaakten, 15.000 F toegekend (Corr.
Gent, 27 december 1977, onuitgegeven). Als men kan begrijpen dat voor
een zeer Iichte schade bij een vrouw, die regelmatig haar winkelklienteel
moet bedienen een hogere vergoeding wordt toegekend dan aan een huisvrouw met een zwaardere schade, dan wordt het onderscheid nochtans al
minder duidelijk wanneer door dezelfde rechtbank aan een 39-jarige leraar
voor onopvallende littekens, eveneens in het aangezicht, 25.000 F wordt
toegekend (Corr. Gent, 4 oktober 1977, onuitgegeven).
Tussen Iicht en middelmatig wordt, zoals supra gezegd, 15.000 F toegekend;
voor een middelmatige schade van een 29-jarige boekbindster stijgt de
begroting echter tot 150.000 F (Rb. Gent, 24 maart 1978, onuitgegeven).
In eerste aanleg werd een zeer Iichte schade van een textielarbeider op
250.000 F geraamd (Corr. Kortrijk, 11 januari 1977, R. W., 1978-79, 520).
Het Hof van Beroep stelde de schade de visu vast en bestempelde ze als
ernstig, maar begrootte ze op 100.000 F (Gent, 21 februari 1978, onuitgegeven).

Wegens o.a. het functioneel verlies van een oog (graad niet vermeld) werd
aan een 16-jarige scholierster 100.000 F toegekend (Corr. Luik, 9 februari
1977, Omnia, 1978, 353). Voor eenzelfde letsel met ernstige schade werd
aan een arbeider (leeftijd niet vermeld) 150.000 F toegekend (Gent, 28
februari 1977, De Verz., 1977, 377). Nogmaals voor eenzelfde letsel, dat
deze maal middelmatig heet te zijn, krijgt een 25-jarige huisvrouw, die ook
het secretariaat van haar echtgenoot-geneesheer verzorgde, 300.000 F
(Corr. Brussel, 22 november 1978, R.G.A.R., 1980, nr. 10.141).
Ben middelmatige tot ernstige schade we gens littekens in het aangezicht van
een 57-jarige zelfstandige kapster werd op 25.000 F geraamd (Antwerpen,
27 oktober 1977, onuitgegeven), terwijl een Iichte schade wegens onopvallende littekens op de knie van een 25-jarige winkelierster op 35.000 F werd
geraamd (Antwerpen, 30juni 1977,R.G.A.R., 1979, nr. 9977). Eenmiddelmatige schade van een 20-jarige student wordt dan weer op 60.000 F
geraamd (Antwerpen, 30 oktober 1979, onuitgegeven). Ben nauwelijks
zichtbare schade betekent toch nog een vergoeding van 15.000 F (Antwerpen, 25 april 1980, onuitgegeven).
We dragen allen de sporen des tijds, die kleine littekentjes die het gevolg
zijn van kwetsuurtjes opgelopen tijdens onze kinderspelen, de beoefening
van een sport, de militaire dienstplicht, wandelingen in de natuur, tuin- of
culinaire bezigheden. En deze kleine beschadigingen van de huid, spoedig
onzichtbaar geworden en vergeten, krijgen plotseling, zodra ze veroorzaakt
worden door een aansprakelijke derde, de benaming van esthetische schade,
dan wanneer het in werkelijkheid vaak om niets anders gaat dan om een
kleine wijziging van de cellenstruktuur van het huidweefsel tengevolge
waarvan het slachtoffer zich geenszins blijvend fysiek en psychisch zal
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verminderd voelen. Maar hoe klein en onbeduidend ook, een Iitteken is
altijd, in onze gecommercialiseerde morele schade, enkele duizenden franken waard, zonder dat men zich afvraagt of het eigenlijk wei een vergoedbare schade is.
Enkele illustraties hiervan:
onbeduidend: 5.000 F:
onbeduidend: 15.000 F:
onbeduidend: 5.000 F:
onbeduidend: 5.000 F:
weinig opvallend: 2.500
minimaal
: 5.000 F:
minimaal
: 7.500 F:
miniem
: 10.000 F:
miniem
: 7.500 F:
rniniem
: 10.000 F:

Brussel, 8 maart 1979, onuitgegeven
Corr. Brugge, 7 september 1979, onuitgegeven
Corr. Gent, 7 januari 1980, onuitgegeven
Corr. Gent, 26 januari 1981, onuitgegeven
F: Corr. Brugge, 24 oktober 1980, onuitgegeven
Corr. Antwerpen, 4 maart 1980, onuitgegeven
Corr. Antwerpen, 2 december 1980, onuitgegeven
Corr. Bergen, 14 september 1979, De Verz., 1979, 517
Corr. Antwerpen, 13 oktober 1980, onuitgegeven
Gent, 20 december 1979, onuitgegeven

51. GENEGENHEIDSSCHADE- De genegenheidsschade is een weerslagschade, toegekend aan de familieleden wegens het aanschouwen van het lijden
van een geliefd wezen. Dit blijft een. uitzonderlijke schadevergoeding, op
een enkele uitzondering na aileen toegekend bij een ernstige blijvende
invaliditeit, wat trouwens de reden is dat deze rubriek behandeld wordt
onder het hoofdstuk ,Blijvende Invaliditeit".
Dat de vergoeding wegens genegenheidsschade een uitzonderlijke vergoeding moet blijven, blijkt o.a. uit een uitspraak van het Hof van Beroep te
Brussel, die bepaalt dat "!'absence de gravite exceptionnelle du cas determine Ia Cour a decider que ce chef de dommage ne doit pas etre repare par
une somme d'argent" (Brussel, 11 januari 1979, R.G.A.R., 1980,
nr. 10.168). In een gelijkaardig geval werd beslist dat uit hoofde van
genegenheidsschade slechts in zeer uitzonderlijke gevallen schadevergoeding wordt toegekend en dater terzake niet voldoende gronden voorhanden
waren (Corr. Kortrijk, 19 maart 1980, onuitgegeven). Beide gevallen betreffen een blijvende invaliditeit van 7 o/o van een ongeveer 20-jarige inwonende
zoon, waarvoor de ouders een vergoeding vorderen.
Aan ouders werden de volgende bedragen (per ouder) toegekend:
- 30.000 F: 4-jarig kind met 33 o/o Bol. (verlies van oog) (Gent, 13 mei 1975, R.GoAoRo, 1977,
nro 9703);
- 30o000 F: meerderjarige dochter, reeds gehuwd, die zeer ernstige kwetsuren aan hoofd en
ogen had opgelopen, verschillende malen was gehospitaliseerd geworden en wiens toestand nog
niet geconsolideerd was 2 112 jaar na het ongeval (Corro Charleroi, 23 mei 1977, RoGoAoRo,
1978, nro 9914);
- 250000 F: 16-jarig scholier met 53% Bol. wegens amputatie van een been met een zeer trage
evolutie van de heling (Corr. Luik, 22 december 1976, RoGoAoRo, 1978, nro 9894);
- 150000 F: 14-jarige scholier met 34% Bol. wegens verlies van een oog, overwegend dat na
enkele dagen van wreed afwachten de ouders het nieuws van het definitief verlies van het oog
van hun zoon pijnlijk hebben moeten aanvoelen (Bergen, 23 februari 1981, onuitgegeven);
- 50o000 F: 15-jarig meisje met 17% B. I. en zeer zware esthetische schade en een langdurige
lijdensweg van 9 tot 15-jarige leeftijd; Ooao de maandenlange vrees voor amputatie van een
been maakt een persoonlijke morele schade van de ouders uit, althans in de mate waarin het
de verplichtingen die op hen rusten krachtens het B 0W oheeft verzwaard (Antwerpen, 29 januari
1982, onuitgegeven);
- 75o000 F: 12-jarige jongen met 40% B.Io: premature geboorte met consolidatie op 12-jarige
leeftijd (Brussel, 7 april 1982, onuitgegeven);
- 50o000 F: blijvende invaliditeit nog niet vastgesteld; de ouders hebben hun dochter attentievol moeten verzorgen bij hen thuis en haar regelmatig moeten vervoeren voor medische
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verzorging en onderzoek (Luik, 24 april 1979, De Verz., 1979, 261);
- 100.000 F: toegekend aan de moeder waarvan het dochtertje verkracht werd (geen B.I.)
(Mil. Ger., 23 oktober 1980, R.G.A.R., 1981, nr. 10.406).

Vergoedingen die toegekend werden aan echtgenoten vindt men hieronder:
- 600.000 F: 37-jarige man met 100 o/o B.l.: ,attendu qu'aux arguments du premier juge il
y a lieu d'ajouter le surcroit de travail personnel ... que cette epouse, sa vie durant, devra
s'imposer sans aucun espoir d'ame!ioration" (Brussel, 25 mei 1976, R.G.A.R., 1977,
nr. 9803);
- 400.000 F: 28-jarige man met 85% B.I. (Luik, 6 april1977, R.G.A.R., 1978, nr. 9958);
- 100.000 F: 47-jarige vrouw met 100% B.l. (Luik, 24 juni 1976, Jur. Liege, 1976-77, 113);
- 200.000 F: 58-jarige man met 100% B.I. (Corr. Doornik, 24 februari 1976, De Verz., 1978,
557);
- 100.000 F: leeftijd niet vermeld, 35% B.l.: na de consolidatie bleef de man economisch
100% arbeidsonbekwaam, hoofdzakelijk te wijten aan zijn gebrek aan wilskracht. De rechtbank stelt in aile ernst vast dat de echtgenote ,a subi un prejudice du fait de Ia presence
permanente de son mari au domicile"! (Corr. Doornik, 26 april 1979, R.G.A.R., 1980,
nr. 10.198);
- 300.000 F: 31-jarige man met 100% B.l.: de morele schade wegens de ontreddering van
het gezin en van de affectieve relatie wegens de storing van zijn fysieke, verstandelijke en
geestesvermogens is voor een 30-jarige vrouw zwaarder dan de schade bij het overlijden van
de echtgenoot (Antwerpen, 20 september 1979, onuitgegeven);
- 300.000 F: 31-jarige vrouw met 45% fysiologische invaliditeit en 95% economische
blijvendearbeidsongeschiktheid (Corr. Brussel, 28 oktober 1980,R.G.A.R., 1981, nr. 10.352);
- 5.000 F: wegens de felle emoties bij het vernemen van het levensgevaarlijk ongeval van zijn
echtgenote (die er geen blijvende invaliditeit aan overhield) werd eiser volgens het medisch
attest gefixeerd in hypochondrie (Corr. Antwerpen, 2 december 1980, onuitgegeven);
- 10.000 F: 57-jarige vrouw met 4% B.I.: eiser, een blinde leraar, die volledig afhankelijk
is van zijn echtgenote, heeft door de haar toegebrachte letsels morele schade geleden (Corr.
Gent, 26 maart 1980, onuitgegeven);
- 40.000 F: toegekend wegens de bezorgdheid, de angst en het leed tijdens de 57 dagen
durende coma, waarna het slachtoffer overleed (Corr. Charleroi, 10 oktober 1977, R.G.A.R.,
1979, nr. 10.082).

Uitzonderlijk wordt ook aan de kinderen vergoeding toegekend:
- 30.000 F: aan het minderjarige, 15.000 F aan de meerderjarige kinderen (Corr. Charleroi,
10 oktober 1977, gecit.);
- 40.000 F: 80-jarige moeder met 52% B.l.: het aan een inwonende zoon toegekende bedrag
sluit de verplaatsingskosten in; aan een andere niet-inwonende zoon werd 60.000 F toegekend,
inbegrepen zijn eigen persoonlijke schade (Corr. Dinant, 15 januari 1979, R.G.A.R., 1980,
nr. 10.156);
- 100.000 F: 31-jarige vader met 100 % B.I.: de kinderen verliezen het normale kontakt met
hun vader (Antwerpen, 20 september 1979, gecit.);
- 50.000 F: 31-jarige moeder met 45% fysiologische invaliditeit en 95% economische
blijvende arbeidsonbekwaamheid (Corr. Brussel, 28 oktober 1980, gecit.).

HOOFDSTUK

III

SCHADE UIT TIJDELIJKE ARBEIDSONGESCHIKTHEID
52. MATERIELE SCHADE BIJ TIJDELIJKE ARBEIDSONGESCHIKTHEID MET INKOMSTENVERLIES

52.1. BRUTO OF NETTO INKOMEN? - Het probleem of bet reeel inkomstenverlies bij een tijdelijke arbeidsongeschiktheid een bruto, een semi-netto of
een netto verlies is, heeft twee aspecten, een aspect van sociale bijdragen
en een aspect van fiscale belastbaarheid. In dit verband heeft het Hof van
Cassatie reeds verschillende malen gesteld dat het bruto loon slechts als basis
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mag genomen worden indien de rechter vaststelt dat het bedrag van de
sociale en de fiscale lasten die op de vergoeding zullen rusten evenwaardig
zullen zijn aan deze die het loon belasten (inzake tijdelijke arbeidsongeschiktheid: Cass., 28 april1982, De Verz., 1982, 397; inzake aileen fiscale
lasten: Cass., 24 februari 1975, Pas., 1975, I, 646 met noot).
a) Aftrek sociale bijdragen - ongeval van gemeen recht
Wat het aspect sociale bijdragen (bijdragen voor de jaarlijkse vakantie
worden in een afzonderlijke rubriek behandeld) betreft, blijft nog steeds de
regel gelden dat er tijdens een tijdelijke arbeidsongeschiktheid van gemeen
recht geen RSZ-bijdragen zijn verschuldigd en dat desondanks het slachtoffer zo goed als geen verlies aan sociale voordelen lijdt, aangezien in de
sociale sector ziektedagen gelijkgesteld zijn met arbeidsdagen, op de enige
voorwaarde dat het slachtoffer vergoed wordt door zijn ziekenfonds. Het
is slechts inzake pensioen dat de werknemer een verwaarloosbaar verlies
lijdt: zijn later pensioen zal nl. niet berekend worden op basis van het
gederfde inkomen, maar op basis van het inkomen van het jaar v66r het
ongeval. Dit is echter een schade die zich meestal zo ver in de toekomst zal
verwezenlijken dat het bedrag ervan, geactualiseerd op de datum van de
uitspraak, slechts enkele tientallen franken zal voorstellen.
In de regel wordt met het argument dater tijdens een tijdelijke arbeidsongeschiktheid geen sociale bijdragen zijn verschuldigd en er desondanks geen
verlies aan sociale voordelen is te vrezen, rekening gehouden door de
rechtbanken. In die zin:
- Corr. Turnhout, 4 februari 1977, onuitgegeven;
- Kh. Kortrijk, 27 mei 1977, onuitgegeven;
- Corr. Kortrijk, 11 januari 1977, R. W., 1978-79, 520 (hervormd door Gent, 21 februari
1978, onuitgegeven, zie infra);
- Luik, 20 april 1977, R.G.A.R., 1978, nr. 9855;
- Antwerpen, 27 oktober 1977, onuitgegeven;
- Corr. Antwerpen, 27 juni 1978, onuitgegeven;
- Corr. Dendermonde, 7 oktober 1978, onuitgegeven;
- Bergen, 2 maart 1979, R.G.A.R., 1980, nr. 10.159;
- Corr. Hasselt, 4 september 1979, onuitgegeven;
- Corr. Tongeren, 1 december 1980, onuitgegeven;
- Rb. Hasselt, 2 januari 1981, onuitgegeven;
- Rb. Luik, 9 februari 1981, onuitgegeven;
- Rb. Charleroi, 7 januari 1982, onuitgegeven;
- Corr. Charleroi, 13 maart 1982, onuitgegeven;
- Mil. Ger., 21 juni 1979, R.G.A.R., 1982, nr. 10.514;
- Rb. Luik, 9 februari 1981, R.G.A.R., 1982, nr. 10.519.

Overwegend wordt in deze gevallen 10 OJo in mindering gebracht. Het is dus
wei gepast even in herinnering te brengen dat sinds oktober 1982 de sociale
bijdragen 10,82% op een niet-geplafonneerd loon bedragen en dat voor
arbeiders deze 10,82% berekend wordt op een loon a 108%. Het voor
arbeiders in mindering te brengen percentage is dus
10,82
--X

108 = 11,6856% van het loon

a 100%.

100
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Anderzijds zijn er ook rechtbanken die aile in concreto beschouwingen
terzijde schuiven en oordelen dat de sociale bijdragen (en ook de fiscale
voorheffing) deel uitmaken van het loon en dat geen rekening mag worden
gehouden met de verplichte of vrijwillige bestemming die aan een gedeelte
van het loon wordt gegeven. Aldus:
-

Rb. Brussel, 23 maart 1976, Omnia, 1977, 433;
Gent, 29 maart 1976, onuitgegeven;
Corr. Brussel, 24 juni 1976, Omnia, 1977, 392;
Antwerpen, 25 juni 1976, onuitgegeven;
Gent, 21 februari 1978, onuitgegeven;
Corr. Charleroi, 16 juni 1978, R.G.A.R., 1979, nr. 10.084;
Gent, 13 november 1978, R. W., 1979-80, 134;
Corr. Dendermonde, 30 juni 1980, onuitgegeven.

Het bovenvermelde arrest van het Hof van Beroep van Gent van 21 februari
1978 stelt met betrekking tot de sociale bijdragen vast dat, waar de werknemer t.a. v. zijn werkgever in principe een vordering heeft tot vaststelling van
de waarde van zijn arbeid en tot betaling van die waarde op basis van het
brutoloon, hij ook een dergelijke vordering heeft t.a. v. de derde aansprakelijke voor de aantasting van zijn fysieke integriteit. Het feit dat de werknemer de voordelen van de sociale zekerheid behoudt is een gevolg van
wettelijke bepalingen die geen schadeloosstelling van het slachtoffer voor
rekening of in de plaats van de aansprakelijke medebrengen, zodat de
aansprakelijke persoon niet ontslagen is van zijn schuld het brutoverlies van
de werknemer te betalen (Dezelfde 5e Kamer van het:zelfde-h-ofh-ad-rrochtans
in een arrest van 28 juni 1976, R.G.A.R., 1979, nr. 10.105, geoordeeld dat
de verkrijger van een vergoeding geen eigenlijke schade leed door het verlies
van het deel van zijn beroepsinkomen dat aangewend wordt tot de betaling
van de belasting op het inkomen!). Niet aileen is deze rechtspraak, toegepast
in de se, 8e en 11e Kamer, in strijd met de leer van het Hof van Cassatie
(ze stelt immers niet vast dat de sociale bijdragen v66r en na het ongeval
evenwaardig zijn), maar brengt ze de verkrijger van een vergoeding wegens
inkomstenverlies tijdens een tijdelijke arbeidsongeschiktheid in een financieel gunstigere toestand dan wanneer ditzelfde slachtoffer zou aan het werk
zijn gebleven (Zie vergelijkende voorbeelden infra onder c). De 3e Kamer
van het Hof van Beroep te Gent stelt zich naar onze mening heel wat
realistischer op: ze beklemtoont de ongerijmdheid die erin bestaat het
brutoloon als basis te gebruiken voor de raming van het inkomstenverlies
tijdens een tijdelijke arbeidsongeschiktheid en begroot de schade forfaitair,
rekening houdend met het sociale en het fiscale aspect, op 80 OJo van het
brutoloon onder aftrek van de ziekenfondsongeschiktheid op hetzelfde peil
te houden als de inkomsten uit arbeid" (Gent, 20 december 1979, onuitgegeven). Hoewel een dergelijke benadering al de nadelen biedt van elke forfaitaire raming, betekent ze wellicht nog de meest realistische marrier indien
de rechtspraak zich ingewikkelde berekeningen wil besparen of geen fiscaal
deskundige wenst te raadplegen.
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b) Ajtrek sociale bijdragen -

arbeidsongeval

Aangezien de arbeidsongevallenverzekeraar niet meer kan vorderen dan het
slachtoffer in wiens rechten hij is getreden, zal men meestal geneigd zijn aan
te nemen dat in de begroting van de vergoeding die aan de arbeidsongevallenverzekeraar toekomt rekening moet worden gehouden met dezelfde
overwegingen als diegene die de rechter er in een gemeenrechtelijk ongeval
toe aanzetten de schade te ramen op basis van een netto eerder dan van een
bruto loon. Zo stelt een uitspraak dat het slachtoffer, zonder bijdragen te
storten, zijn rechten op de sociale voordelen behoudt en dat de arbeidsongevallenverzekeraar slechts het bruto loon min de sociale bijdragen kan
terugvorderen (Rb. Luik, 9 februari 1981, R.G.A.R., 1982, nr. 10.519,
noot Schryvers, J.; in dezelfde zin Brussel, 1 februari 1979, R.G.A.R.,
1980, nr. 10.187, noot).
Wij geloven niet dat deze oplossing de juiste is: inderdaad durven we te
beweren dat, hoe paradoxaal dit ook moge klinken, de gemeenrechtelijke
toestand van het slachtoffer van een arbeidsongeval niet dezelfde is als de
gemeenrechtelijke toestand van een slachtoffer van een gemeenrechtelijk
ongeval.
Wij bedoelen het volgende: in een gemeenrechtelijk ongeval behoudt het
slachtoffer, door de gelijkschakeling van niet-gewerkte dagen met arbeidsdagen, de voordelen van de sociale wetgeving ondanks het feit dat er geen
sociale bijdragen worden gestort; het slachtoffer ondergaat dus geen verlies
krachtens een bepaling van een wet uit de sociale sector en de aansprakelijke
moet hem dus niet vergoeden in gemeen recht. Krachtens een andere wet
uit de sociale sector lijdt het slachtoffer van een arbeidsongeval wei een
verlies en de aansprakelijke derde moet dit verlies dus wei goedmaken in
gemeen recht: opdat nl. bij een arbeidsongeval de sociale voordelen behouden blijven, moeten de sociale bijdragen wei gestort worden en moeten ze
bovendien - en dit is belangrijk - betaald worden door het slachtoffer.
Inderdaad artikel43 van de Arbeidsongevallenwet bepaalt immers duidelijk
dat de door een arbeidsongeval getroffene verplicht is krachtens de socialezekerheidswetten verschuldigde bijdragen te beta/en. In artikel 31 van het
K.B. van 21 december 1971 houdende de uitvoeringsmodaliteiten wordt
nogmaals herinnerd aan deze verplichting opgelegd aan het slachtoffer en
het is dus niet de arbeidsongevallenverzekeraar die, zoals de noot onder het
hogervermelde arrest van het Hof van Beroep te Brussel van 1 februari 1979
verkeerdelijk vermeldt, krachtens zijn eigen wettelijke verplichtingen de
sociale bijdragen betaalt; het is slechts voor de eenvormigheid en het gemak
van de inning dat artikel 32 van het uitvoerings-K.B. de arbeidsongevallenverzekeraar oplegt de sociale bijdragen in te houden en door te storten aan
het R.I.Z.I.V.
Qua sociale bijdragen verschilt de toestand van het slachtoffer van een
gemeenrechtelijk ongeval dus totaal van die van het slachtoffer van een
arbeidsongeval. In het eerste geval betaalt de getroffene geen bijdragen en
kan hij ze dus niet terugvorderen, in het tweede geval betaalt het slachtoffer
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ze wei en kan de getroffene - of beter de gesubrogeerde wetsverzekeraar
- ze wei terugvorderen. Zoals in bet eerste geval de aansprakelijke dader
in gemeen recht voordeel zal halen uit een bepaling uit de sociale wetgeving,
zal hij in bet tweede geval in gemeen recht de nadelige gevolgen van een
andere sociale wet ondergaan.
Terecht stelt dan ook een vonnis dat artikel 43 W.A.O. bepaalt dat de
getroffene verplicht is de sociale bijdragen te betalen; deze schuld ontstaat
in hoofde van de getroffene zodat de gesubrogeerde arbeidsongevallenverzekeraar gerechtigd is tot terugvordering ervan in gemeen recht, temeer
omdat de betaling van de sociale bijdragen bet slachtoffer juist toelaten van
dezelfde sociale voordelen te blijven genieten als v66r bet ongeval (Rb.
Turnhout, 8 juni 1982, onuitgegeven; in dezelfde zin: Gent, 28 juni 1976,
R.G.A.R., 1979, nr. 10.105).
Natuurlijk kan met evenveel overtuiging de tegenovergestelde stelling verdedigd worden, deze nl. die inhoudt dat, als bet slachtoffer bij een ongeval
van gemeen recht slechts aanspraak kan maken op een vergoeding waarop
de RSZ-bijdragen zijn in mindering gebracht, de arbeidsongevallenverzekeraar dan niet meer rechten kan Iaten gelden, wat ook de verplichtingen
wezen die artikel 43 W.A.O. aan bet slachtoffer opleggen. Inderdaad,
artikel47 W .A.O. wijst duidelijk in deze richting: de arbeidsongevallenverzekeraar kan zijn vordering tegen de aansprakelijke instellen op dezelfde
wijze als bet slachtoffer bet zou hebben kunnen doen bij niet-vergoeding
overeenkomstig de arbeidsongevallenwetgeving. Als bet slachtoffer niet zou
vergoed zijn geweest krachtens de arbeidsongevallenwetging, dan zou hij
zijn vergoed geweest in gemeen recht, wat wil zeggen dat er tussenkomst
zou geweest zijn van bet ziekenfonds, dat hij dus geen sociale bijdragen zou
hebben betaald, dat hij hiervoor dus geen vergoeding kan vorderen en dat
de in zijn rechten gesubrogeerde arbeidsongevallenverzekeraar, nu bet
slachtoffer wei vergoed is krachtens de W.A.O., derhalve evenmin vergoeding kan vorderen voor de RSZ-bijdragen.
c) Belastbaarheid van de vergoeding

Men kan bet de rechter niet ten kwade duiden dat hij de opeenvolgende
wijzigingen in de fiscale wetgeving niet op de voet kan volgen en vaak nog
in vonnissen melding maakt van een niet meer bestaande wetsbepaling, zo
snel volgen de wetswijzigingen elkaar op.
In de wet van 20 november 1962 op de fiscale hervorming had de wetgever
vergeten in de bepaling van de belastbare inkomsten de vergoedingen voor
een tijdelijke arbeidsongeschiktheid, toegekend aan een loon- ofweddetrekkende, op te nemen; deze die werden toegekend aan een zelfstandige of
beoefenaar van een vrij beroep werden wei belastbaar gesteld. Nadat op bet
einde van de jaren '60 de vergetelheid van de wetgever begon door te dringen
in de rechtbanken en bet Hof van Cassatie enkele malen had bevestigd dat
vergoedingen voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid, toegekend aan loon- of
weddetrekkenden, inderdaad niet belastbaar waren, had deze vaststelling en
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de afwezigheid van verlies van sociale voordelen tot gevolg dat de rechtspraak de gemeenrechtelijke tijdelijke arbeidsongeschiktheid overwegend
op nettobasis vergoedde.
Met de programmawet van 5 januari 1976 herstelde de wetgever zijn
vergetelheid en maakte hij de (gemeenrechtelijke) vervangingsinkomens die
het vol/edig herstel van een tijdelijke inkomstenderving beoogden belastbaar, juist zoals gewone bedrijfsinkomsten. De nieuwe fiscale wetgeving
drong slechts met een zekere vertraging door tot in de rechtszalen en men
ging nog geruime tijd voort met netto vergoedingen toe te kennen, met de
overweging dat deze vergoedingen niet belastbaar waren. Hoewel de nieuwe
wetgeving van 1976 van toepassing was op de inkomsten van 1975 en dus
ook op vergoedingen uitgekeerd in 1975, zelfs als ze betrekking hadden op
een vroegere inkomstenderving, vindt men tot in 1982 uitspraken die
vergoedingen wegens inkomstenderving, ondergaan v66r de nieuwe wetgeving nog berekenen op netto basis; in die zin:
-

Corr. Luik, 1 maart 1977, Omnia, 1977, 491;
Corr. Marche-en-Famenne, 16 maart 1977, Omnia, 1977, 493;
Kh. Kortrijk, 27 mei 1977, onuitgegeven;
Luik, 20 april 1977, R.G.A.R., 1978, nr. 9855;
Antwerpen, 27 oktober 1977, R.G.A.R., 1979, 10.094.
Corr. Dendermonde, 7 november 1978, onuitgegeven;
Corr. Bergen, 14 september 1979, De Verz., 1979, 517;
Brussel, 1 februari 1979, R.G.A.R., 1980, nr. 10.187;
Bergen, 2 maart 1979, R.G.A.R., 1980, nr. 10.159;
Brussel, 14 juni 1982, onuitgegeven.

Vergoedingen toegekend aan zelfstandigen en beoefenaars van vrije beroepen werden na de invoegetreding van de wet van 5 januari 1976 nog
verhoogd met 15 o/o omdat deze inkomsten, althans volgens onderstaande
uitspraken, afzonderlijk belast worden a 15%. In die zin:
-

Antwerpen, 27 oktober 1977, R.G.A.R., 1979, nr. 10.094.
Brussel, 30 november 1977, R.G.A.R., 1979, nr. 10.014.

Sinds het inkomstenjaar 1975 bedraagt echter deze aanslagvoet 16,5% (deze
afzonderlijke aanslag is nu afgeschaft sinds het aanslagjaar 1983, inkomsten
1982; zie infra).
Voor een inkomstenderving opgelopen door een loon- of weddetrekkende
sinds 1976 werden de vergoedingen overwegend begroot op brutobasis, al
dan niet onder aftrek van de sociale bijdragen, omdat men van de programmawet van 5 januari 1976 hoofdzakelijk had onthouden dat vervangingsinkomens (een uitdrukking die niet eens in de wet voorkwam) nu belastbaar
werden gesteld. In die zin:
-

Corr. Antwerpen, 19 november 1976, De Verz., 1976, 813;
Corr. Turnhout, 4 februari 1977, onuitgegeven;
Gent, 20 juni 1977, De Verz., 1977, 673;
Corr. Kortrijk, 26 oktober 1977, Omnia, 1978, 153;
Rb. Antwerpen, 9 maart 1978, onuitgegeven;
Corr. Dendermonde, 7 november 1978, onuitgegeven;
Rb. Brussel, 3 maart 1978, R.G.A.R., 1979, nr. 10.047;
Bergen, 30 juni 1978, R.G.A.R., 1979, nr. 10.033;
Vred. Luik, 10 maart 1978, De Verz., 1980, 53.

Men verloor hierbij echter uit het oog dat het sociaalrechtelijk gedeelte van
deze vervangingsinkomens, nl. de ziekenfondsuitkeringen, slechts a 90%
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in het bruto belastbaar bedrag werden opgenomen en bovendien, door
toepassing van een bijzonder abattement, van een fiscaal gunststelsel genaten. Het gevolg hiervan was dat bij begroting op bruto basis, oak toen reeds,
het slachtoffer financieel bevoordeligd werd t.o.v. een werkmakker die aan
het werk was gebleven. Ben eenzame uitzondering hierop vormt een onuitgegeven vonnis van de Correctionele Rechtbank te Antwerpen van 27 juni
1978 (een van de eenzame uitzonderingen waarschijnlijk waarin het gunststelsel van de programmawet gepleit werd) dat een berekening maakt op
bruto - RSZ-bijdragen- 10 OJo wegens de voordelige fiscale aanslag op
de vergoeding (Zie oak Carr. Kortrijk, 11 januari 1977, gedeeltelijk in
R. W., 1978-79, 520 dat een netto vergoeding toekent omdat het niet zeker
is dat belasting zal geheven worden; wel wordt voorbehoud verleend).
De financiewet van 29 november 1978 maakte de toestand van de verkrijger
van een bruto vergoeding n6g voordeliger: alle vervangingsinkomens, de
gemeenrechtelijke en de sociaalrechtelijke, van loon- en weddetrekkenden
werden hierdoor fiscaal gelijkgetrokken en genoten vanaf het inkomstenjaar 1978 van een speciaal abatemment (135.000 F in 1978, 129.000 F in
1979, 143.000 Fin 1980 en 1981) (zie voor commentaar op deze wetgeving:
noot Schryvers, J., onder Antwerpen, 27 oktober 1977, R.G.A.R., 1979,
nr. 10.094).
Hoewel, als voorbeeld, een bediende met een bruto maandloon van
50.000 F en met een inkomstenderving gedurende 6 maanden, een fiscale
winst realiseerde van 70.000 F of 40.000 F, alnaargelang zijn vergoeding op
bruto basis of op bruto ~ RSZ-bljdragen was berekend;gingoe2£wetZo
goed als onopgemerkt voorbij en ging men integendeel verder de vergoedingen voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid op bruto basis, aldan niet onder
aftrek van de sociale lasten, te begroten, meestal omdat het gunstig aanslagstelsel niet opgeworpen werd door de verwerende partij, soms oak met als
motivering dezelfde als na de programmawet van 1976, nl. dat vergoedingen
belastbaar waren. In die zin:
-

Kh. Kortrijk, 18 mei 1979, onuitgegeven;
Corr. Leuven, 10 januari 1979, onuitgegeven;
Bergen, 2 maart 1979, R.G.A.R., 1980, m. 10.159;
Corr. Hasselt, 4 september 1979, onuitgegeven;
Corr. Dendermonde, 30 juni 1980, onuitgegeven;
Corr. Tongeren, 1 december 1980, onuitgegeven;
Rb. Hasselt, 2 januari 1981, onuitgegeven;
Rb. Luik, 9 februari 1981, R.G.A.R., 1982, nr. 10.519;
Corr. Nijvel, 1 oktober 1981, onuitgegeven;
Brussel, 14 juni 1982, onuitgegeven;
Rb. Turnhout, 8 juni 1982, onuitgegeven.

Dit alles gebeurde in strijd met de rechtspraak van het Hof van Cassatie,
die aan de feitenrechter oplegt aileen dan een brutovergoeding toe te kennen
als hij vaststelt dat de lasten op de vergoeding dezelfde zijn als deze die het
loon bezwaarden (zie nr. 33).
Slechts uitzonderlijk werd rekening gehouden met het fiscale gunststelsel:
- Gent, 20 december 1979, onuitgegeven: dit arrest trekt 20 OJo van het brutoloon af ,ten
einde bij benadering de inkomsten uit arbeidsongeschiktheid op hetzelfde peil te houden als
de inkomsten uit arbeid".

726

- Mil. Ger., 21 juni 1979, R.G.A.R., 1982, nr. 10.514: aftrek vanRSZ-bijdragenen van 10 o/o
gezien de gunstige belasting.

De wetgever had met de programmawet van 1976 allerlei anomalieen
gecreeerd en had die weggewerkt met zijn financiewet van 1978. Maar het
was hem bij zijn laatste wetswijziging ontgaan dat de techniek van de
bijzondere abattementen tot ongewenste gevolgen moest leiden: inderdaad
met dit abattement, forfaitair hetzelfde bedrag voor aile vervangingsinkomsten, werd de zwaarst belaste top van het inkomen afgeknot en werd de
belastingswinst dus des te hoger naarmate het belastbare inkomen steeg.
Daarom werd het fiscaal statuut van de vervangingsinkomens voor de derde
maal in zes jaar nog maar eens gewijzigd en wei bij K.B. nr. 29 van 30 maart
1982. Bovendien kondigt de regering in het voorafgaand verslag aan de
koning reeds aan dat het stelsel van de vervangingsinkomens nog verder zal
moeten worden aangepast om harmonieus te worden gei:ntegreerd in de
hervorming van de personenbelasting. Dit laat bij ons de bedenking rijzen
dat, wanneer de rechter terecht beslist een vergoeding toe te kennen bij de
raming waarvan hij rekening houdt met het nog steeds gunstig belastingsstelsel van de vervangingsinkomens, hij goed zou gei:nspireerd zijn indien
hij aan zijn overwegingen een voorbehoud zou toevoegen, voorbehoud dat
moet inhouden dat zijn raming niet bindend is indien de wetgever of de
regering de belasting van de vervangingsinkomens tijdens dat jaar waarin
ze toegekend werden gelijkstelt met de belasting van arbeidsinkomsten. In
dat verband herinneren wij er aan dat vergoedingen die in 1975 begroot
werden op, zoals destijds gebruikelijk, netto basis omdat ze niet belastbaar
waren, krachtens de programmawet van 1976 wei belastbaar zijn geworden.
Het K.B. nr. 29 van 30 maart 1982 trekt op de eerste plaats de vervangingsinkomens van loon- en weddetrekkenden en van zelfstandigen en beoefenaars van vrije beroepen gelijk. Het W.I.B. stelde voorheen de vergoedingen tot herstel van een tijdelijke winst- of baatderving (dus de inkomsten
van zelfstandigen en beoefenaars van vrije beroepen) afzonderlijk belastbaar tegen een aanslagvoet van 16,5 OJo. Wat men reeds had kunnen doen
met de programmawet van 1976, gebeurde slechts in 1982: de afzonderlijke
aanslag wordt nu vanaf het aanslagjaar 1983 (inkomsten 1982) afgeschaft,
zodat vervangingsinkomsten nu voor beide categorieen belastingplichtigen
onder hetzelfde nieuwe regime zullen vallen.
Dit nieuwe stelsel houdt in dat het bijzondere abattement voor het aanslagjaar 1982 (inkomsten 1981) nog behouden blijft, echter bevroren op het peil
van het aanslagjaar 1981 (inkomsten 1980), nl. op 143.000 F. Met ingang
vanhet aanslagjaar 1983 (inkomsten 1982) wordt het bijzondere abattement
afgeschaft en vervangen door een belastingvermindering. Krachtens de
financiewet van 11 april 1983 wordt eveneens vanaf het aanslagjaar 1983
(inkomsten 1982) het gewone abattement van 10.000 F afgeschaft. Afschaffen van de abattementen wil zeggen dat de bedragen van 143.000 Fen van
10.000 F niet meer zullen in mindering worden gebracht op het bruto
belastbaar inkomen: de zwaarst belaste top van het vervangingsinkomen zal
dus niet meer worden weggenoen. Toepassing van een belastingverminde-
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ring wil zeggen dat eerst het netto belastbaar inkomen wordt vastgesteld,
waarbij de ziekenfondsuitkeringen in het belastbaar bedrag worden opgenomen, zoals in het verleden, voor 90 OJo (art. 41, § 3 W.I.B.) en het saldo
gemeenrechtelijke vergoeding voor 100 %. Op het aldus bereikte bedrag
(eventueel na toevoeging van de gewone arbeidsinkomsten min de bedrijfsonkosten), wordt de normale belasting berekend. Het is op dit laatste
bedrag dat dan een belangrijke vermindering wordt toegestaan, die dezelfde
is voor aile belastingsplichtigen met een vervanginsinkomen uit tijdelijke
arbeidsongeschiktheid.
Deze vermindering is gelijk aan het bedrag van de belasting, die een
alleenstaande verschuldigd is op een inkomen dat overeenstemt met de
maximale werkloosheidsvergoeding (in 1982 283.674 F), hetzij 45.540 F.
Deze aftrek van 45.540 F geldt indien de inkomsten uitsluitend uit een
vervangingsinkomen voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid bestaan, wanneer dus b.v. het slachtoffer een heel jaar arbeidsonbekwaam is geweest.
Indien de arbeidsonbekwaamheid slechts een deel van het jaar heeft geduurd en het belastbaar inkomen dus heeft bestaan gedeeltelijk uit een
vervangingsinkomen, gedeeltelijk uit een arbeidsinkomen, wordt de belastingvermindering vastgesteld in verhouding tot de totale netto bedrijfsinkomsten.
In dit stelsel blijft de verkrijger van een vervangingsinkomen nog altijd sterk
bevoordeligd t.o.v. een belastingplichtige die belast wordt op een gewoon
beroepsinkomen, indien eerstgenoemde vergoed wordt op basis van zijn
brutoloon of zelfs op basis van zijn brutoloon verminderd met de RSZ-bijdragen. Dit wordt aangetoond door de onderstaande vergelijkende voorbeelden waarin voor de eenvoud het vakantiegeld buiten beschouwing wordt
gelaten (het recht op vakantiegeld blijft trouwens bestaan ook bij tijdelijke
arbeidsongeschiktheid - zie infra nr. II, 1b) (zie nr. 53).
Hypothese 1: een bediende met een bruto jaarloon van 500.000 F werkt een
heel jaar zonder onderbreking.
Brutoloon
500.000
-54.100
RSZ 10,82% (op 1 januari 1983)
Beschikbaar v66r aftrek belasting
Forfait bedrijfslasten
Netto belastbaar
Belasting met 0 p.t.l.
Vermindering voor alleenstaande
belastingplichtige met een gezamenlijk belastbaar inkomen dat
400.000 F niet overtreft
Te betalen belasting
Reeel netto inkomen
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445.900
-52.295
393.605
93.789

-1.200
-92.589
353.311

Hypothese 2: een bediende met een bruto jaarloon van 500.000 F is een heel
jaar arbeidsongeschikt. Zijn ziekenfonds keert hem een vergoeding uit van
60 o/o x 500.000 F = 300.000 F. De rechter kent hem het verschil toe op bruto
basis, ni. 500.000-300.000=200.000 F.
Vergoeding ziekenfonds
Vergoeding gemeen recht

300.000
200.000

Beschikbaar v66r aftrek belasting
Belastbare vergoeding ziekenfonds:
300.000 X 90 %
Belastbare vergoeding gemeen recht

500.000
270.000
200.000

Bruto belastbaar
Parfait bedrijfslasten
Netto belastbaar
Belasting met 0 p.t.I.
Belastingvermindering

470.000

470.000
125.491
-45.540

Te betalen belasting

- 79.951

Reeel netto inkomen

420.049

Hypothese 3: een bediende met een bruto jaarloon van 500.000 F is een heel
jaar arbeidsongeschikt. Zijn ziekenfonds keert hem een vergoeding uit van
60% x 500.000 F=300.000 F. De rechter kent hem bet verschil toe op
bruto basis
RSZ-bijdragen, ni. (500.000 F
10,82 %)
300.000 F= 145.900 F.
Vergoeding ziekenfonds
Vergoeding gemeen recht

300.000
145.900

Beschikbaar v66r aftrek belasting
Belastbare vergoeding ziekenfonds:
300.000 X 90%
Belastbare vergoeding gemeen recht

445.900
270.000
145.900

Bruto belastbaar
Parfait bedrijfslasten
Netto belastbaar
Belasting met 0 p.t.l.
Belastingvermindering

415.900

415.900
102.874
-45.540

729

Te betalen belasting

-57.334

Reeel netto inkomen

388.566

Recapitulatie:
Inkomen uit arbeid
353.311 F
Inkomen uit arbeidsonbekwaamheid
winst 66.738 F
met vergoeding op bruto basis 420.049 F;
met vergoeding op halfbruto
basis
388.566 F;
winst 35.255 F
Indien de rechter 23,14 o/o op het brutoloon zou hebben in mindering
gebracht, zou het inkomen uit arbeidsonbekwaamheid ongeveer even hoog
zijn geweest als het inkomen uit arbeid, nl. 353.315 F.
Ook bij een tijdelijke arbeidsongeschiktheid van kortere duur ontstaat een
vergelijkbare winst. Bij een tijdelijke arbeidsongeschiktheid van b.v. 3
maanden, zou bij toekenning van een vergoeding op bruto basis het reeel
netto inkomen over heel het jaar 374.115 F bedragen (tegen 353.311 F
zonder ongeval). Bij een aftrek van 23,14% zoals hierboven gesuggereerd
zou het reeel netto inkomen nog altijd 356.679 F bedragen.

*

* *
Alsof dit alles nog niet .voldoende ingewikkeld was, worden krachtens
artikel 93, § 1, 3°, B W.I.B. ,bezoldigingen, pensioenen, renten en toelagen, zoals bedoeld in artikel 20, 2°, a en 5°, waarvan de uitbetaling of de
toekenning ... wegens het bestaan van een geschil slechts plaats heeft gehad
na het verstrijken van het belastbaar tijdperk waarop ze in werkelijkheid
betrekking hebben" ajzonderlijk belast tegen de gemiddelde aanslagvoet
overeenstemmend met het geheel van de belastbare inkomsten van het
laatste vorige jaar tijdens hetwelk de belastingplichtige een normale beroepswerkzaamheid heeft gehad. Vroeger hield de administratie staande dat
het moest gaan om een geschil tussen werkgever en werknemer en dat
bovendien het geschil moest zijn beslecht geworden door een rechtbank
(anders: Cass., 4 december 1978, R. W., 1978-1979, 1842; Brussel, 19 januari 1979, J. T. T., 1980, 62). Nu wordt toegegeven dat vergoedingen voor het
verlies van bezoldigingen - dus van loon- en weddetrekkenden - onder
toepassing van artikel 93, § 1, 3°, b vallen indien ze toegekend worden na
het verstrijken van het belastbaar tijdperk waarop ze betrekking hebben
(Com. LB., 93/21). Voor zelfstandigen vergat men een gelijkaardige regeling te voorzien.
Wat is nu de financiele toestand van een slachtoffer dat een jaar na het
ongeval een vergoeding krijgt toegekend? Laten we veronderstellen dat 1982
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het ,laatste vorige jaar tijdens hetwelk de belastingplichtige een normale
beroepswerkzaamheid heeft gehad" is geweest. Met een brutoloon van
500.000 F heeft hij dan een reeel netto inkomen gehad van 353.311 F (zie
supra hypothese 1). Vanaf 1 januari 1983 tot 31 december 1983 is hij
arbeidsongeschikt en ontvangt hij ziekenfondsvergoedingen ten bedrage
van 60% van 500.000 F = 300.000 F. De zwaarst belaste top van het
inkomen is weggenomen in 1983 en bovendien geniet hij van een belastingvermindering van 45.540 F, aangezien zijn inkomsten bestaan uit een vervangingsinkomen. In 1984 gaat hij terug aan het werk en ontvangt hij de
vergoeding voor het tijdens 1983 geleden verlies; laten we aannemen, zoals
in hypothese 2, dat deze vergoeding op bruto basis wordt berekend. De
vergoeding, betaald in 1984, heeft betrekking op het inkomen 1983 en zal
belast worden tegen de gemiddelde aanslagvoet van de inkomsten 1982. Op
de in 1984 berekende belasting is de belastingvermindering van 45.540 F niet
van toepassing (art. 87 bis W .I. B., dat deze belastingvermindering bepaalt,
heeft alleen betrekking op het gewone stelsel van aanslag, niet op het stelsel
van afzonderlijke aanslagen).
De toestand in de opeenvolgende jaren is nu de volgende:

1982
Bruto
Netto belastbaar
Belasting
Gemiddelde
aanslagvoet
Reeel netto inkomen

500.000
393.605
92.589
23,5 OJo
353.311

1983
Bruto (mutualiteit)
Netto belastbaar (90 OJo)
Belasting
Belastingvermindering

300.000
270.000
45.523
-45.540

0

Te betalen belasting
Reeel netto inkomen

300.000

1984
Bruto (vergoeding g.r.)
Netto afzonderlijk
belastbaar
Belasting (23,5 %)
Reeel netto inkomen

200.000
200.000
47.000
153.000

Inkomen uit arbeid
353.311
Inkomen uit arbeidsonbekwaamheid:
met vergoeding op bruto basis
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300.000+ 153.000
=453.000;
winst 99.689 F
met vergoeding op half bruto basis
(bruto - RSZ)
=411.614;
winst 58.303 F
Om het slachtoffer terug te plaatsen in de toestand waarin het zich zou
hebben bevonden, ware het ongeval niet gebeurd, had bier moeten
toegekend worden:
353.311- 300.000=53.311 F netto
53.311 F netto =

53.311

X

100

100-23,5

= 69.688 F bruto

i.p.v. 200.000 F.
of nog 500.000-26,0624 o/o- 300.000 (mutualiteit) =69.688.

*
* *
De bier aangehaalde voorbeelden tonen duidelijk aan dat een vergoeding,
die begroot wordt op grond van de bruto-inkomsten, zelfs na aftrek van
de RSZ-bijdragen, meer doet dan de getroffene terug te plaatsen in de
financiele toestand waarin hij zich zou hebben bevonden ware het ongeval
niet gebeurd, meer doet dan hem zijn reeel concreet verlies te vergoeden en
aldus de fundamentele regel van de ,in concreto"-begroting overtreedt. In
concreto begroten wil zeggen rekening houden met alle bijzonderheden
eigen aan de zaak en aan het slachtoffer. Indien de schade bestaat uit een
inkomstenverlies waarvan het herstel fiscale en sociale gevolgen zal hebben,
die verschillend zijn van geval tot geval, zal deze schade slechts in concreto
begroot worden indien de rechter de fiscale en sociale weerslag op elk geval
afzonderlijk onderzoekt en indien hij bet bedrag van de vergoeding vaststelt
naar de juiste maat van het reeel netto financieel nadeel dat het slachtoffer
ondergaat. Indien hij deze weerslag niet van geval tot geval onderzoekt, dan
kent hij verhoudingsgewijs aan het slachtoffer met een korte duur van
tijdelijke arbeidsongeschiktheid of met een lager loon of met een klein
aantal personen ten laste een hogere vergoeding toe dan aan een slachtoffer
met een langdurige tijdelijke arbeidsongeschiktheid of met een boger loon
of met een grotere gezinslast, wat dan niet alleen een inbreuk op de regel
van de ,in concreto" -begroting betekent, maar wat ook het meest elementaire billijkheidsgevoelen tart.
52.2 v AKANTIEGELD- Vaak wordt nog ten onrechte bij een inkomstenverlies tijdens een arbeidsongeschiktheid een vergoeding gevorderd en toegekend wegens een verlies aan vakantiegeld (Brussel, 25 januari 1977,
R.G.A.R., 1978, nr. 9836; Bergen, 30 juni 1978, R.G.A.R., 1979,
nr. 10.033;Bergen,2 maart1979,R.G.A.R., 1980,nr. 10.159;anders:Mil.
Ger., 21 juni 1979, R.G.A.R., 1982, nr. 10.514).
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Het Hof van Cassatie heeft in zijn arrest van 5 december 1978 (R. W.,
1978-1979, 1983) de toekenning van een vergoeding wegens verlies van
vakantiegeld afgekeurd omdat dit verlies ... niet bestaat, ten minste indien
de arbeidsongeschiktheid niet Ianger duurt dan 12 maanden, tenzij het gaat
om een arbeidsongeval, in welk geval de hele duur van de volledige arbeidsongeschiktheid en de eerste twaalf maanden arbeidsongeschiktheid van
minimum 66 OJo worden gelijkgesteld met gewerkte dagen. Het Hof stelt
inderdaad vast dat de dagen arbeidsonderbreking gelijkgesteld worden met
arbeidsdagen in zoverre de arbeidsonderbreking niet Ianger duurt dan
twaalf maanden en dat derhalve voor deze eerste twaalf maanden het
vakantiegeld verschuldigd is, hetzij door de Rijksdienst voor Jaarlijkse
Vakantie of een vakantiefonds, hetzij door de werkgever, naargelang het
slachtoffer arbeider of bediende is, zodat in deze mate geen schade wegens
verlies aan vakantiegeld wordt geleden.
Z6 algemeen uitgedrukt is dit arrest onnauwkeurig: het laat immers na het
onderscheid tussen bedienden en arbeiders door te trekken.
Bedienden lijden geen verlies aan vakantiegeld indien de arbeidsongeschiktheid niet Ianger duurt dan 12 maanden, de eerste maand, tijdens welke het
gewaarborgd maandsalaris wordt uitbetaald, niet meegerekend. W at oak
in de loop van het jaar v66r het vakantiejaar de duur van de arbeidsongeschiktheid is geweest, de werkgever blijft steeds het enkel en het dubbel
vakantiegeld verschuldigd. Aan de bediende die gedurende heel het kalenderjaar in dienst is geweest - arbeidsgeschikt of niet - betaalt de werkgever het enkelvoudig vakantiegeld, dit is de normale bezoldiging tijdens de
vakantiedagen, en het dub bel vakantiegeld, dit is 85 % van de maandwedde
van de maand waarin de vakantie aanvang neemt.
Voor een arbeider is de toestand echter anders. Zijn vakantiegeld met
betrekking op de dagen arbeidsongeschiktheid was in de besproken periode
aan drie verschillende stelsels onderworpen.
Tot en met het dienstjaar 1978, vakantiejaar 1979, werd het vakantiegeld
van 14,80% voor een periode van arbeidsongeschiktheid berekend op een
fictief loon per week, nl. 5.310 F, respektievelijk 4.080 F, naargelang het
ging om een man of vrouw van meer dan 21 jaar. Als dit fictief loon lager
was dan het effectief loon, leed de arbeider een verlies van 14,80% van het
verschil.
Het K.B. van 8 januari 1980 wijzigt dit fictieve loon. Vanaf het dienstjaar
1979, vakantiejaar 1980, wordt het fictieve loon, waarop het vakantiegeld
wordt berekend dat betrekking heeft op de wegens arbeidsongeschiktheid
gelijkgestelde dagen niet meer forfaitair, maar integendeel op grand van de
bezoldiging vastgesteld. Het fictieve dagloon wordt nu gelijkgesteld met
80% van het gemiddelde dagloon dat het slachtoffer tijdens het dienstjaar
verdiende v66r de aanvang van de arbeidsongeschiktheid, maar zonder dat
deze 80% meer dan 1.000 of 800 F per dag mag overschrijden naargelang
de werknemer 18 jaar is of jonger op 31 december van het dienstjaar (er
wordt eindelijk geen onderscheid meer gemaakt tussen de geslachten). De
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beoragen van 1.000 of 800 F zijn, zoals aile andere bedragen en aantallen
in de wetgeving op de jaarlijkse vakantie naar analogie met artikel 35 van
het K.B. van 30 maart 1967, vastgesteld in functie van een zesdaagse
werkweek. Indien de arbeider in het stelsel van de vijfdaagse werkweek valt,
worden de maxima 1.200 en 960 F. Om verwarring te vermijden is het
duidelijker te spreken van een maximum fictief weekloon van 6.000 en
4.800 F.
Het gemiddeld dagloon is gelijk aan het totaal van de v66r de aanvang van
de arbeidsongeschiktheid uitbetaalde lonen, vermeerderd met 8 o/o (men
weet dat voor de berekening van de RSZ-bijdragen van een arbeider het loon
steeds met 8 % wordt verhoogd ten einde de 48 werkweken tijdens welke
de bijdragen berekend worden, gelijk te stellen met de 52 weken van een
bediende), gedeeld door het aantal bezoldigde dagen en vakantiedagen. Ook
hier is het handiger te delen door het aantal weken i.p.v. dagen.
Vanafhet dienstjaar 1980, vakantiejaar 1981, geldt het K.B. van 27 februari
1981 dat nog steeds het fictieve loon vaststelt op grond van de bezoldiging,
maar dit nu op een andere marrier berekent, zij het dan om tot hetzelfde
resultaat te komen.
Onder het vorig stelsel was de berekening:
loonbasis a 108 %
dagloon = - - - - - - - werk- + vakantiedagen
Onder het huidige stelsel is dit eenvoudiger geworden:
loon a 100%
dagloon = - - - - werkdagen
In de oorspronkelijke regeling, waarin het fictieve dagloon forfaitair zonder
inachtneming van de werkelijke bezoldiging werd vastgesteld, ontving een
arbeider, waarvan het werkelijk loon lager was dan het fictieve loon, een
hoger vakantiegeld voor de gelijkgestelde dagen dan voor de arbeidsdagen;
indien zijn werkelijke loon hoger was dan het fictief loon, leed hij een
verlies.
In de nieuwe regeling, waarin het fictieve loon wordt vastgesteld op basis
van de werkelijke bezoldiging, zal daarentegen altijd een verlies worden
geleden, omdat het fictieve loon beperkt is tot 80% van het werkelijke loon,
bovendien met een algemeen maximum van 6.000 of 4.800 F per week.
Voorbeeld: een arbeider van 18 jaar of ouder werkt in het dienstjaar 1980
14 weken van vijf werkdagen en ondergaat dan een arbeidsongeschiktheid
van 5 weken. De eerste week arbeidsongeschiktheid valt onder toepassing
van de wetgeving op het gewaarborgd weekloon, zodat gedurende 15 weken
bezoldiging wordt betaald en gedurende vier van de vijf weken arbeidsongeschiktheid geen bijdragen voor vakantiegeld worden betaald door de werkgever. Zijn bezoldiging voor 15 weken bedraagt 90.000 F.
Dit bedrag is te delen door het aantal bezoldigde dagen of, wat eenvoudiger
is, door het aantal bezoldigde weken. Men maakt dus de bewerking
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90.000 : 15 =6.000 F. Dit laatste bedrag stelt het gemiddelde weekloon voor
tijdens de 15 bezoldigde weken.
Het fictieve weekloon is gelijk aan 80 o/o x 6.000 F; van dit bedrag, dat onder
het maximum van 6.000 F blijft, zal aan de arbeider in 1981 een vakantiegeld worden uitgekeerd van 14,80% x 4.800 x 4 weken = 2.842 F.
Indien de arbeider niet arbeidsongeschikt zou zijn geweest, zou zijn vakantiegeld hebben bedragen 14,80% x (6.000+ 8 %) x 4 weken = 3.836 F, dus
994 F meer.
Om het verlies aan vakantiegeld tijdens een tijdelijke arbeidsongeschiktheid
te berekenen komt het er in de praktijk grosso modo op neer:
1) het gekende bruto weekloon ten tijde van het schadeverwekkend feit
2) nochtans beperkt tot 7.500 F (na vermindering tot 80% staat dit immers
gelijk met het maximum fictieve weekloon van 6.000 F)
3) te vermenigvuldigen met het aantal weken arbeidsongeschiktheid min
een (gewaarborgd weekloon)
4) er 8 o/o aan toe te voegen
5) hierop 14,8% te berekenen
6) de schade te bepalen op 26 % van dit resultaat
7) eventueel het gedeelte van het bruto loon, dat het bedrag van 7.500F
overschrijdt, te verhogen met 8 %
8) hierop 14,8% te berekenen
9) en dit resultaat uiteindelijk toe te voegen aan het resultaat sub 6.
Voorbeeld met dezelfde gegevens als hierboven:
1) 6.000
3) X 4
= 24.000
4) X 1,08 = 25.920
5) x0,148 = 3.836
6) x 0,26 =
994 (afgerond)
We spreken van een grosso modo berekening omdat geen rekening wordt
gehouden met het eventueel lagere loon op een vroeger tijdstip van het
dienstjaar of bij een andere werkgever, noch met de 1 % die door de
Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie wordt afgehouden van het vakantiegeld dat betrekking heeft op de gelijkgestelde dagen, noch met het brutonetto probleem dat zich ook hier stelt, noch met de verhoogde RSZ-bijdrage
op het vakantiegeld van 7% in 1982 en 11% in 1983.
53. MATERIELE SCHADE BIJ TIJDELIJKE ARBEIDSONGESCHIKTHEID ZONDER
INKOMSTENVERLIES

53.1 VOLLEDIGE ARBEIDSONGESCHIKTHEID - Laten wij er eerst even aan
herinneren dat het recht op vergoeding wegens materiele schade voortspruitende uit een blijvende invaliditeit niet bei:nvloed wordt door de omstandigheid dat het slachtoffer zijn loon of wedde blijft ontvangen (Cass., 12 februari 1968, Pas., 1968, I, 721; Cass., 5 mei 1971, R.G.A.R., 1972,
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nr. 8936; Cass., 10 april1972, R.G.A.R., 1973, nr. 9060), dat de vergoeding verschuldigd wegens een aantasting van de arbeidsbekwaamheid veroorzaakt door een onrechtmatige daad, die de economische waarde van het
slachtojjer beperkt, niet beperkt wordt door de omstandigheid dat het
slachtoffer zijn kontraktuele of statutaire wedde is blijven ontvangen
(Cass., 21 oktober 1968, R.G.A.R., 1970, nr. 8448 en impliciet Cass.,
2 december 1977, R.G.A.R., 1979, nr. 10.102), maar dat nochtans een
slachtoffer dat en volledig arbeidsongeschikt is en zijn inkomsten blijft
genieten geen materiele schade ondergaat: er kan immers geen sprake zijn
van verhoogde inspanningen aangezien de volledige arbeidsongeschiktheid
het slachtoffer belet enige arbeid uit te voeren en derhalve enige bijkomende
inspanning te leveren en er kan evenmin aangenomen worden dat het een
economische waardevermindering ondergaat aangezien het salaris in zijn
geheel wordt uitbetaald (Cass., 5 oktober 1970, R.G.A.R., 1971, nr. 8734,
noot J.F.; in dezelfde zin Cass., 30 november 1970, R.G.A.R., 1972,
nr. 8763; ook in dezelfde zin t.o.v. een gesubrogeerde werkgever: Cass.,
17 maart 1971, De Verz., 1973, 655).
De regel dat er tijdens een 100 OJo T .A.O. zonder loonverlies geen materiele
schade ontstaat wordt vrijwel algemeen door de feitenrechter gevolgd:
- Pol. Luik, 3 januari 1977, R.G.A.R., 1978, nr. 9879;
- Rb. Brussel, 3 maart 1978, R.G.A.R., 1979, nr. 10.047;
- Bergen, 6 december 1979, onuitgegeven, (voorziening in verbreking verworpen om andere
redenen: Cass., 25 juni 1980, R. W., 1981-1982, 1234; Pas., 1980, I, 1326; J. T., 1981, 288).
(Ziein dezelfde zin Dalcq, R.O., ,Examen de Jurisprudence", R.C.J.B., 1981, 156, nr. 151).

Het probleem stelt zich natuurlijk niet zo vaak: voor de eerste maand wordt
het loon teruggevorderd door de gesubrogeerde werkgever en voor de
daaropvolgende maanden a 100 OJo neemt het slachtoffer genoegen met het
verschil tussen zijn loon en de ziekenfondsuitkeringen.
W el wordt een zelfstandige, zelfs indien hij geen inkomstenverlies kan
bewijzen, een forfaitaire vergoeding toegekend:
- Kh. Gent, 8 juni 1977, onuitgegeven: 350 F per dag aan een handelaar met een inkomen
van 3.448 F per dag;
- Corr. Brugge, 24 september 1976, De Verz., 1977, 103: 20.000 F per maand aan een
verzekeringsmakelaar met een inkomen van 376.366 F per jaar;
- Gent, 13 februari 1979, onuitgegeven: 744Fper dag aan een zaakvoerder van een P.V.B.A.
met een daginkomen van 3.973 F.

Ten overstaan van een werknemer blijkt het probleem wei te kunnen rijzen
wanneer de werkgever inzake sociale wetgeving een bijzonder statuut heeft,
zoals de supranationale instellingen, en de wedde doorbetaalt zonder dat
er een statutaire noch conventionele subrogatie is voorzien.
In een dergelijk geval werd geoordeeld dat de uitkering van het salaris
zonder subrogatie ,procede done d'une cause juridique propre, distincte
de celle qui oblige le responsable de !'accident a n!parer les consequences
de sa faute; que ce responsable ne peut tirer d'avantage de Ia circonstance
que Ia victime n'aurait pas subi de perte de salaire pour echapper a la
sanction financiere de sa faute ce qui serait le cas s'il n'etait pas contraint
d'indemniser le dommage materiel de la victime puisqu'il apparait que
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l'employeur de celle-ci ne pourra se retourner contre lui pour se faire
rembourser le salaire verse a la victime" (Brussel, 26 februari 1976,
R.G.A.R., 1977, nr. 9716 mar).
V66r de wetgeving van lOdecember 1962 en 24december 1963 en later de
wet van 3 juli 1978 op de arbeidsovereenkomsten, die een wettelijke subrogatie aan de werknemer toekennen, nam het Hof van Cassatie eenzelfde
houding aan. Aldus een arrest van 21 augustus 1941, dat, zegt R.O. Dalcq,
een van de eerste was waarin het Hof dit vraagstuk moest onderzoeken en
dat vaststelde dat, indien het salaris werd uitbetaald door de werkgever
krachtens een kontrakt dat hem aan het slachtoffer bond, de aansprakelijke
niet mag genieten van de voordelen die bedongen waren in het uitsluitende
voordeel van het slachtoffer (Cass., 21 augustus 1941, Pas., 1941, I, 321,
Dalcq, R.O., Traite, nr. 3249). Men beroept zich hier dus op het relativiteitsprincipe van artikel1165 B. W. volgens hetwelk overeenkomsten slechts
gevolg hebben tussen de kontraktanten. Volgens de rechtsleer houdt een
dergelijke argumentatie echter geen steek. Zo een overeenkomst aileen
gevolgen kan hebben tussen partijen onderling, belet artikel 1165 B.W.
echter geenszins dat een derde zich zou kunnen beroepen op het feit van
het loutere bestaan van de overeenkomst, juist zoals de schadelijder zich
beroept op het bestaan van de overeenkomst om de inkomstenschade te
bewijzen op grand van het in de overeenkomst bedongen salaris (Ronse, J.,
Schade en Schadeloosstelling, nr. 557; Dalcq, R.O., Traite, nr. 3290). Dit
werd later trouwens oak toegegeven door het Hof van Cassatie: , , . . . le
principe de la relativite des conventions ne peut toutefois empecher le juge
de tenir compte du fait que l'une des parties est liee par un contrat ou un
statut et d'en deduire les consequences legales" (Cass., 3 mei 1965, Pas.,
1965, I, 935).
In een arrest volgend op dit van 21 augustus 1941 stelde het Hof dat de
materiele schade de arbeidsonbekwaamheid op zichzelf was en dat het door
de werkgever tijdens deze arbeidsongeschiktheid uitgekeerde salaris geen
belemmering voor het bestaan van deze schade betekende (Cass., 10 juli
1950, Pas., 1950, I, 823; Dalcq, R.O., Traite, nrs. 3251 en 3252). Oak uit
latere arresten blijkt dat, indien de schadeeis gestoeld is niet op een beweerd
inkomstenverlies, maar op het herstel van het nadeel veroorzaakt door de
arbeidsongeschiktheid (in welk geval beide uitkeringen een verschillende
oorzaak en voorwerp hebben), de feitenrechter uit dien hoofde aan het
slachtoffer een materiele schadevergoeding, eventueel begroot op een bedrag gelijk aan dit van het salaris, kan toekennen, zelfs indien het slachtoffer tijdens zijn arbeidsongeschiktheid zijn salaris bleef ontvangen (Cass.,
4 oktober 1954, Pas., 1954, I, 64; Cass., 28 september 1955; Pas., 1856,
I, 38; Cass., 24 maart 1958, Pas., 1958, I; Dalcq, R.O., Traite, nr. 3258
e.v.).
Dit was de stelling van het Hof van Cassatie in de vele geschillen die werden
voorgelegd alvorens de wetgever besliste dat de werkgever het subrogatierecht kon uitoefenen; men zou kunnen aannemen dat het Hof nu, 25 jaar
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na bovenvermelde arresten, nog eenzelfde houding zou aannemen inzake
een geschil tussen een aansprakelijke derde en een werknemer van b.v. de
E.E.G., zoals in het hogervermelde arrest van het Hofvan Beroep te Brussel
van 26 februari 1976. We durven ons echter afvragen of dit inderdaad zo
zou zijn. Is immers in de loop van deze 25 jaar de leer van het Hof van
Cassatie inzake materiele schade zonder inkomstenverlies niet zozeer bijgeschaafd en verfijnd geworden dat een gelijktijdige uitkering van loon en van
schadevergoeding hierdoor, tenminste bij een volledige tijdelij ke arbeidsongeschiktheid, onmogelijk wordt gemaakt en kan, om deze mening te staven,
niet het reeds geciteerde arrest van 5 oktober 1970 worden aangehaald?
Deze uitspraak is zeker niet een species-arrest, zoals zou kunnen blijken uit
de noot van J. Fonteyne (R.G.A.R., 1971, nr. 8734), maar moet integendeel beschouwd worden als ,!'innovation la plus importante en la matiere"
(Fagnart, J.L., op. cit., nr. 125), hoewel dezelfde stellingname toch al
impliciet aangekondigd werd in 1965 toen het Hof van Cassatie de motivering van de feitenrechter goedkeurde, die had vastgesteld dat het slachtoffer
geen materiele schade had geleden tijdens de tijdelijke arbeidsongeschiktheid, omdat gedurende deze periode het loon was doorbetaald geworden;
de feitenrechter had deze vaststelling gedaan ondanks het feit dat de
uitkering van het loon niet het herstel van de schade beoogde en dat oorzaak
en voorwerp van de uitkering verschilden van oorzaak en voorwerp van de
verplichting van de aansprakelijke (Cass., 3 mei 1965, Pas., 1965, I, 935).
Als men vaststelt dat het slachtoffer geen economisch of financieel verlks
lijdt en evenmin bijkomende inspanningen heeft geleverd en geen materiele
schade van een andere aard ondergaat, dan houdt het argument dat de
afwezigheid van inkomstenverlies niet tot voordeel van de aansprakelijke
mag strekken naar onze mening geen stand: indien de toerekening van het
uitgekeerde salaris op de vergoeding voor de dader een voordeel betekent,
betekent evenzeer de niet toerekening ervan een verrijking voor het slachtoffer en nog wel een verrijking zonder oorzaak. Bovendien leidt in dergelijk
geval de toekenning van een vergoeding tot een onbillijke verrijking, want
inderdaad kan men, alle juridische argumenten even terzijde geschoven,
toch niet ontkennen dat, zo de uitkering van het salaris niet tot voorwerp
heeft de schade te vergoeden, deze uitkering toch deze funktie vervult en
de schade in jeite wel herstelt (Dabin, J. en Lagasse, A., ,Examen de
Jurisprudence 1948-1951", R.C.J.B., 1952, 55, nr. 56). En is het overigens
wel juist te beweren dat de uitkering van het salaris door de werkgever niet
tot voorwerp heeft de schade te herstellen? Blijkt immers niet uit de
omstandigheid dat de wetgever een subrogatierecht heeft toegekend aan de
werkgever dat het de bedoeling is het gewaarborgd maand- en weeksalaris
te beschouwen als een feitelijke schadevergoeding?
Het voordeel dat de aansprakelijke zogezegd zou halen uit de omstandigheid dat het salaris statutair wordt doorbetaald, is trouwens slechts het
gevolg van het toeval, juist zoals de te vergoeden schade bij een dodelijk
ongeval van een slachtoffer met een maandelijks inkomen van 50.000 F
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minder zwaar zal doorwegen voor de aansprakelijke dan bij het overlijden
van een slachtoffer met een inkomen van 100.000 F; ,la matiere de la
responsabilite fourmille de ces hasards, tantot heureux, tantot malheureux''
(Dabin, J. en Lagasse, A., ,Examen de Jurisprudence 1939-1948",
R.C.J.B., 1949, 50, nr. 96). Het om deze reden niet toerekenen van het
uitgekeerde salaris zou betekenen dat men een schadevergoeding gelijkstelt
met een straf, zoals ten onrechte wordt gedaan in het geciteerde appel-arrest
van 26 februari 1976 dat stelt dat de aansprakelijke zou ontsnappen ,ala
sanction financiere de sa faute ... s'il n'etait pas contraint d'indemniser ... ".
Welnu, we hebben een strafrecht om straffen te bepalen, we hebben een
burgerlijk recht om een geleden schade in concreto te vergoeden.
53.2 GEDEELTELIJKE ARBEIDSONGESCHIKTHEID - Bij een gedeeltelijke
T.A.O. zonder inkomstenverlies, d.w.z. bij het bestaan van een handicap
die het slachtoffer eigenlijk niet arbeidsongeschikt maakt, maar hem wel
hogere inspanningen oplegt, zal slechts uitzonderlijk de raming van de
materiele schade gebeuren op grond van het salaris. In die zin:
- Brussel, 3 maart 1978, R.G.A.R., 1979, nr. 10.047: dit arrest stelt dat de beenbreuk van
een commercieel direkteur, die o.a. een gedeeltelijke T.A.O. van 50, 30, 20 en 10 OJo leed, een
materiele schade veroorzaakt die te begroten is op basis van het inkom en van het slachtoffer,
omdat ,les revenus professionnels de la victime sont en l'espece la seule base objective et
concrete d'une juste indemnisation desdites incapacites (gedeeltelijke) en ce que, affectes des
divers pourcentages d'invalidite, ils donnent une mesure raisonnable de la valeur en argent,
au regard de 1' activite exercee par le demandeur au moment de 1' accident et compte tenu de
son niveau professionnel, des efforts supplementaires qu'il a dii consentir pour l'accomplissement de sa tache normale".
- Bergen, 2 maart 1979, R.G.A.R., 1980, nr. 10.159;
- Corr. Bergen, 14 september 1979, De Verz., 1979, 517;
- Corr. Mechelen, 11 oktober 1979, onuitgegeven;
- Corr. Nijvel, 26 juni 1980 R.G.A.R., 1982, nr. 10.440;
- Rb. Mechelen, 21 april 1981, onuitgegeven.

Men kan zich erover verwonderen dat naar het oordeel van bepaalde
rechtscolleges, met het oog op het herstel van de materiele schade, voortvloeiend uit de gedeeltelijke tijdelijke arbeidsongeschiktheid, de beroepsinkomsten van het slachtoffer de enige objectieve en concrete basis vormen
van een billijke vergoeding. Dit is naar onze mening onvoldoende genuanceerd. De objectieve en concrete basis wordt niet gevormd door de beroepsinkomsten, maar integendeel door de ernst der kwetsuren en de graad van
arbeidsongeschiktheid, die de aard der bijkomende inspanningen bepalen.
De schade bepalen op grond van een reeds ontvangen wedde zou erop
neerkomen de vergoeding van de schade, die dezelfde is voor alle slachtoffers die in dezelfde omstandigheden gelijkaardige kwetsuren hebben opgelopen en gelijkaardige bijkomende lichamelijke inspanningen moeten leveren,
te laten afhangen van het professioneel en sociaal niveau van het slachtoffer
en niet van de opgelopen verwondingen (Corr. Brussel, 22 juni 1975,
R.G.A.R., 1976, nr. 9611).
Indien bij een gedeeltelijke tijdelijke arbeidsongeschiktheid het slachtoffer
volledig het werk hervat en derhalve geen inkomsten derft, dan kan men,
evenmin als in het geval van een gehele tijdelijke arbeidsongeschiktheid
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zonder inkomstenverlies, spreken van een economische waardevermindering: deze waardevermindering is onbestaand in het op het ogenblik van het
ongeval uitgeoefende beroep, het enige ten overstaan waarvan de schade
kan worden geraamd bij een tijdelijke arbeidsongeschiktheid; men kan
m.a.w. geen vergoeding eisen voor een vermogensschade: deze schade
bestaat niet omdat er geen geldelijk verlies wordt geleden. Wat wel kan
worden aangevoerd, is een materiele schade van een andere aard, nl. die
welke het slachtoffer lijdt tengevolge van het intensiever gebruik van zijn
resterend fysiek potentieel. Deze schade stelt geen vermogensverlies voor,
het is een lichamelijk materiele schade zonder enig patrimoniaal aspect. Het
Hofvan Cassatie hoedt er zich trouwens voor in dergelijke aangelegenheden
van tijdelijke arbeidsongeschiktheid te spreken van vermogensschade;
steeds wordt de uitdrukking materiele schade gebruikt (op een uitzondering
na: Cass., 10 november 1969, R.G.A.R., 1971, nr. 8585, noot).
Zoals inzake een blijvende fysieke handicap het Hof van Cassatie een
onderscheid maakt tussen de begrippen arbeidsingeschiktheid en invaliditeit
(Cass., 3 november 1969, R.G.A.R., 1971, nr. 8626, noot), zo ook moet
inzake tijdelijke arbeidsongeschiktheid een gelijkaardig onderscheid gemaakt worden. Het onderscheid in tijdelijke arbeidsongeschiktheid tussen
deze twee soorten schade, enerzijds de zuivere vermogensschade en anderzijds de materiele schade zonder patrimoniaal aspect, die wij een extrapatrimoniale materiele schade durven te noemen, mag naar onze mening
niet beperkt blijven tot een zuiver theoretisch onderscheid. Het moet zich
integendeel ook uiten op het praktische vlak van de begroting van de schade,
m.a.w. op het vlak van de toe te kennen bedragen.
Dat de vermogensschade niet anders kan worden begroot dan op basis van
het bedrag waarmee het vermogen tengevolge van de onrechtmatige daad
is verminderd, is evident: wat vergoed moet worden, is de aantasting van
het vermogen in de mate, niet meer, niet minder, dat het vermogen is
aangetast. Indien het vermogen van het slachtoffer echter niet is aangetast,
indien het slachtoffer geen inkomstenverlies lijdt, verdient het wellicht de
voorkeur dat de rechter bij een gedeeltelijke tijdelijke arbeidsongeschiktheid deze materiele schade niet begroot op basis van het inkomen, maar ex
aequo et bono met inachtneming van het enig element dat in casu de schade
bepaalt nl., de lichamelijke inspanningen die het slachtoffer zich in het
gegeven beroep heeft getroost om minstens hetzelfde inkomen te bereiken
als ten tijde van het ongeval. Bij gebreke aan vermogensschade kan immers
op geen enkele manier gerechtvaardigd worden dat b.v. twee bedienden met
een zuiver sedentair beroep, die heiden een beenkwetsuur opliepen, maar
ondanks hun gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid toch hun werk a 100 OJo
uitvoerden, verschillende bedragen toegekend zouden krijgen, aileen omdat
hun wedde verschilt. Evenmin zou kunnen worden goedgekeurd dat een
arbeider en een bediende met gelijkaardige verwondingen, maar met zwaardere inspanningen voor de arbeider dan voor de bediende, heiden een zelfde
vergoeding zouden krijgen omdat toevallig hun inkomen hetzelfde is.
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Dit is zeer duidelijk de mening van de rechtspraak, die overwegend de
extrapatrimoniale materiele schade ex aequo et bono begroot op bedragen
die merkelijk lager liggen dan het loon. In die zin:
- Brussel, 22 oktober 1975, R.G.A.R., 1977, m. 9715;
- Pol. Luik, 3 januari 1977, R.G.A.R., 1978, nr. 9879;
- Corr. Kortrijk, 11 januari 1977, R. W., 1978-79, 520, bevestigd door Gent, 21 februari 1978,
onuitgegeven;
- Pol. Nijvel, 7 oktober 1977, Rev. Reg. Dr., 1978, 613;
- Bergen, 2 november 1978, R.G.A.R., 1979, nr. 10.106;
- Corr. Kortrijk, 19 maart 1980, onuitgegeven;
- Pol. Waver, 13 februari 1980, Omnia, 1980, 191: dit vonnis vermengt de morele en
materiele schade van een bediende, omdat ze losstaat van het inkomen indien er geen
inkomstenverlies is geweest en indien de schade voortspruit uit een ongemak dat voor elk
normaal mens eenzelfde moeilijkheid uitmaakt, wat ook de economische waarde van zijn
aktiviteit weze. Daarom worden, i.p.v. de inkomsten, in aanmerking genomen de leeftijd, de
aard van de werkzaamheden en van de handicap, de pijn, de vrees voor de ziekte en de
bezorgdheid voor de tbekomst. Hiermee rekening houdend wordt de vermengde morele en
materiele schade geraamd op 500 F per dag a 100 Ofo;
- Pol. Antwerpen, 5 maart 1980, onuitgegeven, die het onbillijk vindt een materiele schade
wegens aantasting van de fysieke integriteit op eenzelfde basis te vergoeden als een loonverlies.
- Brussel, 1 april 1980, De Verz., 1981, 233;
- Rb. Leuven, 10 oktober 1980, onuitgegeven: de schade wegens hogere inspanningen heeft
geen patrimoniaal aspect en kan dus niet worden begroot op basis van bet inkomen;
- Gent, 13 februari 1979, onuitgegeven;
- Bergen, 6 december 1979, onuitgegeven.

Opvallend in de materie van de gedeeltelijke tijdelijke arbeidsongeschiktheid zonder inkomstenverlies is een cassatiearrest, dat zijn goedkeuring
hecht aan bet reeds vermelde arrest van het Hof van Beroep te bergen van
6 december 1979. Dit arrest had vastgesteld dat het slachtoffer geen inkomstenverlies had geleden wegens de bezoldigingswaarborg die zijn statuut van
gemeenteambtenaar hem verzekerde en had uit hoofde van de bijkomende
inspanningen een ex aequo et bono vergoeding toegekend voor de periodes
van gedeeltelijke tijdelijke arbeidsongeschiktheid. In hoofde van het slachtoffer ging het om een arbeidsongeval publieke sector, zodat de gemeente
voor al haar uitgaven was vergoed geworden door haar verzekeraar. Deze
verzekeraar had zich te goeder trouw tot de verzekeraar van de aansprakelijke gericht die de uitgaven, zowel deze die betrekking hadden op de volledige
als deze die verband hielden met de gedeeltelijke tijdelijke arbeidsongeschiktheid, eveneens te goeder trouw vergoedde. Fout natuurlijk, want
achteraf stelde het Hof van Beroep dat de betalingen, gedaan door de
gemeente, niet door haar (en dus evenmin door haar in haar rechten
gesubrogeerde verzekeraar) konden worden teruggevorderd van de aansprakelijke omdat de betalingen gedaan waren krachtens bet statuut en niet
krachtens de wet van 3 juli 1967 (arbeidsongevallen openbare sector). Het
Hof van Cassatie stelde vast dat de verzekeraar van de gemeente niet
gesubrogeerd was voor de bedragen die betrekking hadden op de gedeeltelijke tijdelijke arbeidsongeschiktheid en die werden toegekend, niet als herstel
van een loonverlies, maar als vergoeding voor de hogere inspanningen. De
B.A.-verzekeraar bleef derhalve veroordeeld tot betaling van een forfaitaire
som aan het slachtoffer en dit zonder dat hierop in mindering werd gebracht
dat wat reeds betaald was aan de verzekeraar van de gemeente (Cass., 25
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juni 1980, R. W., 1981-82, 1234 in kart bestek; J. T., 1981, 288; Pas., 1980,
I, 1326). Het is eigenaardig dat men hier niet schijnt te hebben nagegaan
of het statuut niet, zoals gebruikelijk, een subrogatie voorzag, in welk geval
de vergoedingen terecht waren betaald geweest aan de verzekeraar van de
gemeente.
Hoe dan oak moet een dergelijke uitspraak de B.A.-verzekeraar tot grate
voorzichtigheid aanmanen bij betalingen aan een openbare dienst of aan
haar verzekeraar die beweren gesubrogeerd te zijn; hij zal vooral dienen na
te gaan of het statuut een subrogatie toelaat en of het b.v. bepaalt dat de
wedde wordt uitbetaald als terugvorderbaar voorschot of als waarborg van
de schuld van de derde. Tevens mag niet vergeten worden dat de rechtspraak
reeds heeft beslist dat een conventionele - en niet statutaire - subrogatie
onvoldoende is om aan de openbare dienst een subrogatoire vordering toe
te kennen (Brussel, 22 mei 1963, R.G.A.R., 1965, nr. 7369; Mil. Ger., 16
maart 1967, R.G.A.R., 1967, nr. 7838; anders Rb. Luik, 13 mei 1966, J. T.,
1966, 455; Dalcq, R.O., ,Examen de jurisprudence", R.C.J.B., 1968, 376,
nr. 119).
Oak stellen wij ons de vraag - zonder ze te beantwoorden - of dergelijke
rechtspraak geen problemen kan creeren bij een vordering van een arbeidsongevallenverzekeraar. Bij een blijvende invaliditeit vergoedt deze nl. de
economische schade, gevolg van de arbeidsongeschiktheid. Indien nu in
gemeen recht wordt vastgesteld dat het slachtoffer geen economisch waardeverlies ondergaat, maar aileen moet vergoed worden voor de _me!!r-inspanningen, kan de arbeidsongevallenverzekeraar dan hierop zijn subrogatoire
vordering uitoefenen? In gemeen recht is zijn subrogatie immers beperkt tot
die schade die hij zelf heeft vergoed.
54. MATERIELE SCHADE VAN DE HUISVROUW- In de rubrieken ,overlijden'' en , ,blijvende invaliditeit'' hebben we de toegekende bedragen geklasseerd per aantal gezinsleden en we hebben daar kunnen vaststellen dat, zoals
steeds wanneer een schade forfaitair wordt geraamd, de vergoedingen
konden verschillen van het enkele naar het dubbele zonder dat men in
concreto rekening hield met leeftijd en samenstelling van het gezin. Voor
tijdelijke arbeidsongeschiktheid beschikken we over meer uitspraken en we
kunnen deze dus bovendien rangschikken per rechtsgebied. Met een *
worden bedragen toegekend aan buitenhuiswerkende vrouwen (of hulp in
zaak of huisberoep) aangeduid.

Antwerpen

Rb. Antwerpen, 16 maart 1977, onuitgegeven
Antwerpen, 25 oktober 1976, Omnia, 1977,
431
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?
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materieel en moreel
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Corr. Antwerpen, 14 december 1977, onuitgegeven
Pol. Tongeren, 17 januari 1978, onuitgegeven
Pol. Hasselt, 16 januari 1978, R. W., 1977-78,
2598; R.G.A.R., 1978, m. 9918
Antwerpen, 30 juni 1977, R.G.A.R,, 1979,
nr. 9977
Corr. Turnhout, 9 april 1980, onuitgegeven
Corr. Antwerpen, 13 oktober 1980, onuitgegeven
Pol. Antwerpen, 17 oktober 1979, onuitgegeven
Corr. Hasselt, 25 oktober 1979, onuitgegeven
Rb. Hasselt, 2 januari 1981, onuitgegeven
Corr. Turnhout, 16 november 1981, onuitgegeven
Rb. Antwerpen, 14 januari 1981, onuitgegeven
Corr. Antwerpen, 9 februari 1982, onuitgegeven
Corr. Mechelen, 22 oktober 1980, onuitgegeven

Gent

Corr. Gent, 27 december 1977, onuitgegeven
Gent, 10 maart 1976, Omnia, 1977, 487
Rb. leper, 25 december 1978, onuitgegeven
Corr. Dendermonde, 30 juni 1980, onuitgegeven
Corr. Gent, 25 juni 1979, onuitgegeven
Gent, 4 maart 1980, onuitgegeven
Corr. Kortrijk, 7 november 1979, onuitgegeven
Rb. Brugge, 4 december 1980, onuitgegeven
Corr. Gent, 26 maart 1980, onuitgegeven
Corr. Dendermonde, 23 juni 1981, onuitgegeven
Corr. Gent, 26 januari 1981, onuitgegeven
Corr. Brugge, 11 september 1980, onuitgegeven
Corr. Brugge, 24 december 1980, onuitgegeven
Corr. Brugge, 24 oktober 1980, onuitgegeven
Corr. Brugge, 4 september 1979, onuitgegeven
Rb. Brugge, 21 januari 1982, onuitgegeven
Corr. Dendermonde, 18 februari 1982, onuitgegeven

Brussel

Rb. Brussel, 4 oktober 1977, onuitgegeven
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Corr. Brussel, 22 november 1978, R.G.A.R.,
1980, nr. 10.141
Corr. Brussel, 9 maart 1977, R.G.A.R., 1979,
nr. 9995
Rb. Brussel, 12 december 1978, R.G.A.R.,
1980, nr. 10.140
Brusse1, 8 maart 1979, R.G.A.R., 1980,
nr. 10.184
Corr. Leuven, 10 januari 1979, onuitgegeven
Rb. Brussel, 30 juni 1978, R.G.A.R., 1981,
nr. 10.337
Brussel, 8 mei 1980,
Corr. Brussel, 23 januari 1980, R. G.A.R.,
1981, nr. 10.338
Corr. Dinant, 15 januari 1979, R.G.A.R.,
1980, nr. 10.156
Corr. Brussel, 23 november 1979, R.G.A.R.,
1981, nr. 10.371
Corr. Brussel, 28 oktober 1980, R.G.A.R.,
1981, nr. 10.352
Brussel, 24 november 1980, onuitgegeven

Bergen

Corr. Bergen, 29 maart 1976, Omnia, 1977,
271
Corr. Charleroi, 16 september 1977, onuitgegeven
Corr. Charleroi, 29 maart 1976 en Bergen, 30
juni 1976, Omnia, 1977, 39-41
Pol. Charleroi, 16 maart 1977, Omnia, 1978,
157
Corr. Bergen, 14 september 1979, De Verz.,
1979, 517
Corr. Charleroi, 5 juni 1978, Omnia, 1979,
215
Bergen, 6 januari 1978, R.G.A.R., 1979,
nr. 10.016
Pol. Bergen, 13 januari 1978, onuitgegeven
Pol. Bergen, 8 juni 1979, onuitgegeven
Pol. Charleroi, 23 november 1979, onuitgegeven
Corr. Charleroi, 28 september 1981, onuitgegeven

Luik

Corr. Luik, 26 april 1977, onuitgegeven
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Luik, 25 mei 1976, Omnia, 1977, 437
Pol. Verviers, 10 juni 1976, Omnia, 1977, 389
Corr. NeufcMteau, 3 juni 1976, 1977, 387
Corr. NeufcMteau, 30 oktober 1980, onuitgegeven
Rb. Marche-en-F., 31 maart 1982, onuitgegeven

Mil. Ger., 21 juni 1979, R.G.A.R., 1982,
nr. 10.514
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In enkele van bovengenoemde uitspraken werd geen vergoeding toegekend
voor de kleinere degressieve graden van arbeidsongeschiktheid, die geen
reeel economisch waardeverlies vertegenwoordigen. In die zin:
Corr. Dendermonde, 30 juni 1980 (20 lllo en 10 lllo)
Corr. Hasselt, 25 oktober 1979 (50 lllo en minder)
Corr. Brugge, 24 oktober 1980 (101l7o en 51l7o)

Een enkele keer werd een vergoeding toegekend van 119 F per dag aan een
arbeider, gelet op de bijkomende inspanningen die hij had dienen te
presteren tijdens de tijdelijke arbeidsongeschiktheid van zijn echtgenote.
Voor de vrouw zelf werd niets gevorderd (Corr. Antwerpen, 2 december
1980, onuitgegeven).
55. VERLIES VAN EEN SCHOOLJAAR - De volgende bedragen Werden
toegekend wegens het verlies van een jaar
- universitaire studie:
150.000 F: Mil. Ger., 29 oktober 1974, R.G.A.R., 1977, nr. 9758- scheikunde- inbegrepen
materiele en morele schade T.A.O. a 1001l7o gedurende 316 dagen;
200.000 F: Corr. Hasselt, 11 mei 1976, Omnia, 1977, 273 - geneeskunde;
450.000 F: Brussel, 11 januari 1979, R.G.A.R., 1980, nr. 10.168- veeartsenij- Bovendien
aan de ouders 108.000 F, zijnde het equivalent van 9.000 F gedurende 12 maanden wegens
een jaar bijkomende onderhoudskosten;
225.000 F: Rb. Leuven, 4 juni 1980, onuitgegeven - rechten.

-

niet-universitair boger onderwijs:

45.000 F: Corr. Nijvel, 25 februari 1976, Omnia, 1977, 35;
120.000 F: Antwerpen, 30 oktober 1979, onuitgegeven - technisch ingenieur.

-

secundair:

150.000 F: Rb. Hasselt, 24 juni 1977, onuitgegeven- vakschool;
75.000 F: Corr. Luik, 22 december 1976, R.G.A.R., 1978, nr. 9894- A2;
100.000 F: Corr. Luik, 9 februari 1977, Omnia, 1978, 353- normaalschool;
75.000 F: Corr. Dinant, 8 november 1977, R.G.A.R., 1978, nr. 9940;
90.000 F: Corr. Namen, 25 januari 1978, R.G.A.R., 1979, nr. 10.013;
60.000 F: Corr. Hoei, 27 juni 1979, onuitgegeven- 6e moderne- met mate geraamd omdat
het niet zeker was dat het ongeval de enige reden van het schooljaarverlies was;
100.000 F: Rb. Antwerpen, 10 oktober 1979, onuitgegeven - 1e wetenschappelijke;
100.000 F: Corr. Mechelen, 7 mei 1979, onuitgegeven - computerprogrammeur;
75.000 F: Luik, 12 september 1980, Jur. Liege, 1980-81, 61- technische studies schrijnwerker;
50.000 F: Rb. Brussel, 17 juni 1981, onuitgegeven.

Het verlies van 2 schooljaren wordt in zekere mate gecompenseerd door de
vrijstelling van de legerdienst, gevolg van de zware blijvende invaliditeit
(Corr. Luik, 22 december 1976).
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56. MORELE SCHADE - In de loop van de beschouwde periode is de
vergoeding per dag morele schade gestegen van ongeveer 200 F tot ongeveer
300 F. We citeren hieronder aileen de uitspraken die ons bekend zijn over
1982, op een na aile onuitgegeven:
Corr. leper, 20 april1982- 45 dagen a 100%- 324 F
Corr o Mechelen, 17 mei 1982 - 97 dagen a 100 OJo - 300 F
Corro Antwerpen, 30 maart 1982 - 36 dagen a 100 OJo - 300 F
Rbo Marche-en-Fo, 30 maart 1982 - ? dagen a 100 0Jo - 300 F (500 F tijdens hospitalisatie)
Rbo Brugge, 21 januari 1982, 143 dagen a 100 OJo - 250 F
Corro Brugge, 26 maart 1982, ? dagen a 100 OJo - 250 F
Corro Antwerpen, 9 februari 1982, 50 dagen a 100 OJo - 300 F
Corro Leuven, 7 april1982, 184 dagen a 100%-250 F
Corr o Brugge, 1 april 1982, 61 dagen a 100 OJo - 250 F
Pol. Luik, 28 juni 1982, ? a 100 OJo - 300 F
Brussel, 7 april 1982, 1095 dagen a 100 OJo - 243 F
Luik, 24 maart 1982, 21 dagen a 100 OJo - 217 F (De Verzo, 1982, 167)
Corro Dendermonde, 8 februari 1982, 413 dagen a 100%- 150 F
Corro Gent, 22 maart 1982, 127 dagen a 100 OJo - 300 F (400 F tijdens hospitalisatie, 250 F
tijdens degressieve T.A.Oo)

Als gemiddelden berekenden wij over een periode van 9 jaar de volgende
bedragen:
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981

136 F
150 F
168 F
185 F
203 F
221 F
235 F
257 F
270 F

Laten we hieruit vooral onthouden dat we ons niet al te zeer mogen baseren
op cijfers die blijken uit gepubliceerde uitspraken, die tach maar aileen
openbaar worden gemaakt omdat de uitspraak iets speciaals heeft en waarin
toevallig de hoogste bedragen worden toegekend.
Eigenaardig blijft, inzake morele schade tijdelijke arbeidsongeschiktheid,
de vaststelling dat de magistraten zich erg houden aan hun schaal en op
enkele uitzonderingen na geen rekening houden met de ernst van de kwetsuren, noch met de duur van de arbeidsongeschiktheid. Duidelijk komt dit
tot uiting in een vonnis van de Correctionele Rechtbank te Tongeren van
16 maart 1979 (onuitgegeven), dat 200 F per dag toekende aan een slachtoffer dat meer dan vijf maanden voiledig arbeidsongeschikt was en bovendien
behept bleef met een invaliditeit van 15 OJo; hetzelfde vonnis wees hetzelfde
bedrag toe aan een slachtoffer met slechts een maand arbeidsongeschiktheid
zonder blijvende klachten. Een vonnis van de Burgerlijke Recht bank te
Hasselt van 2 januari 1981 (onuitgegeven) kent 300 F toe aan slachtoffers
met 277, 185 en 62 dagen tijdelijke arbeidsongeschiktheid a 100%; de eerste
hield een invaliditeit over van 15 %, de tweede van 10%, de derde herstelde
volledig. Het laatste was een slachtoffer van 3 jaar oud, waarvan men zou
kunnen steilen dat de morele schade nag wei andere elementen inhoudt dan
de pretium do/oris en dat ze derhalve bij een kind minder zwaar is dan bij
een volwassene die zich meer bekommerd zal tonen om de gevolgen dan een
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kind(Corr. Namen, 25 januari 1978, R.G.A.R., 1979, nr. 10.013). Een
vonnis van Kh. Bergen, 2 november 1978 (R. G.A.R., 1980, nr. 10.210) kent
400 F per dag toe aan kinder en met een 100 OJo T .A. 0. van 144 tot 217 dagen
en een blijvende invaliditeit van respektievelijk 1, 3 en 8%.
Hoewel het onvermijdelijk is dat men bij herhaalde gelijkaardige schadegevallen geneigd zal zijn vaak een zelfde norm te bezigen, mag de rechter niet
van tevoren zijn beoordelingsvrijheid laten beknotten door vaste maatstaven en dient hij voor elk geval na te gaan of de schade niet afwijkt van het
quod plerumque fit (Ronse, J., Schade en Schadeloosstelling, nr. 241;
Dalcq, R.O., Traite, nr. 4142). Zich laten leiden door van te voren vastgestelde forfaitaire normen eerder dan zich te buigen over het menselijk leed
van de rechthebbende- en dat is zonder twijfel, zeker in de beginfase van
de arbeidsongeschiktheid, groter bij een slachtoffer dat verschillende maanden arbeidsongeschikt blijft dan bij een gewonde die na enkele weken het
werk hervat - houdt een schending in van een van de meest dwingende
regels inzake schadeloosstelling, nl. de verplichting de schade in concreto
te begroten.
Men moet dan ook het vonnis goedkeuren dat bepaalt dat, hoewel de
rechtbank gebruikelijk 200 F per dag toekent, in casu de pijnen, zowel op
het fysieke als op het morele vlak, zo belangrijk waren dat een hogere
vergoeding dient te worden toegekend, die, na herberekening, overeenstemt
met 308 F per dag (Corr. Hoei, 30 april1976, R.G.A.R., 1977, nr. 9790).
In dezelfde optiek dwong de toekenning van een vergoeding, die hoger was
dan de gebruikelijke normen, zich op door de ernst van het geval, vnl. de
trage evolutie, de verschillende heelkundige ingrepen, het verlies van een
been, de huidoverplantingen, enz. (Corr. Luik, 22 december 1976,
R.G.A.R., 1978, nr. 9894; in dezelfde zin: Corr. Brussel, 22 november
1978, R.G.A.R., 1980, nr. 10.141).
Ret is wellicht met deze zienswijze voor ogen dat de rechter soms een hoger
dagbedrag toekent voor de hospitalisatieperiode. In die zin:
tijdens
na
hospitalisatie
Corr. Brussel, 24 juni 1976, Omnia, 1977, 392
Rb. Kortrijk, 11 januari 1977, R. W., 1978-79, 520
Antwerpen, 30 oktober 1979, onuitgegeven
Gent, 13 mei 1980, onuitgegeven
Rb. Brussel, 17 juni 1981, onuitgegeven

300 F
250 F
250 F
250 F
500 F

150 F
165 F
200 F
200 F
300 F

In dezelfde zin wordt soms voor de periode a 100% een relatief hoger
bedrag toegewezen dan voor de degressieve percentages van arbeidsongeschiktheid:
Rb. Brussel, 16 december 1977, onuitgegeven
Rb. Brussel, 30 juni 1978, Brussel, 8 mei 1980, R.G.A.R., 1981,
nr. 10.137
Pol. Brussel, 10 januari 1980, onuitgegeven

T.A.O.
100 OJo

lagere

200 F

150 F

400 F
400F

200 F
300 F

%
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Gent,
Corr.
Corr.
Corr.
Corr.
Corr.
Corr.

4 maart 1980, onuitgegeven
Dendermonde, 30 juni 1980, onuitgegeven
Brussel, 30 november 1979, R.G.A.R., 1981, nr. 10.371
Gent, 26 maart 1980, onuitgegeven
Neufchliteau, 30 oktober 1980, onuitgegeven
Nijvel, 1 oktober 1981, onuitgegeven
Brussel, 28 april 1981, onuitgegeven

300 F
200 F
666 F
400 F
250 F
400 F
350 F

200 F
116 F
333 F
250 F
200 F
300 F
200 F

In deze redenering gaat men er waarschijnlijk van uit dat het gedeelte
pretium do/oris, vervat in de morele schade, relatief hoger is bij een 100 OJo
arbeidsongeschiktheid dan bij een lagere graad.
Voor pretium do/oris werden afzonderlijk vergoedingen, gesplitst van deze
voor morele schade, toegekend door Corr. Dinant, 15 januari 1979
(R.G.A.R., 1980, nr. 10.156) en Corr. Brussel, 30 november 1979
(R.G.A.R., 1981, nr. 10.371).
In dezelfde optiek zou men zich ook moeten afvragen of een korte arbeidsongeschiktheid wegens banale kwetsuren wei een vergoeding voor
morele schade dient te krijgen, want wat is de pretium do/oris en wat is de
andere morele schade bij wat vleeswonden of kneuzingen met enkele weken
arbeidsongeschiktheid? Of is dit een algemeen maatschappelijk probleem?

HOOFDSTUK

IV

SAMENLOOP VAN GEMEENRECHTELIJKE
SCHADELOOSSTELLING MET SOCIALE UITKERINGEN EN
VERZEKERINGSPRESTATIES
AFDELING

1

VERPLICHTE ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING

57. ALGEMEEN. TOEPASSELIJK WETSARTIKEL - De coordinatie van de
burgerrechtelijke schadeloosstelling met prestaties van de verplichte ziekteen invaliditeitsverzekering wordt geregeld door artikel 70 § 2 van de wet van
9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een stelsel van verplichte
ziekte- en invaliditeitsverzekering (voortaan: de Z.I.V.-wet). Het genoemde
artikel mag een van de cruciale bepalingen uit deze wet worden genoemd,
nu het overlappingsveld tussen Z.I.V.-prestaties en schadeloosstelling wegens onrechtmatige daad steeds breder is geworden met de uitbreiding van
de tak gezondheidszorgen tot nagenoeg de algemeenheid van de bevolking
en met de invoering van een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen, naast die voor werknemers. Het blijft nochtans opvallend dat in
weerwil van het feit dat op artikel 70 § 2 zeer vaak een beroep moet worden
gedaan, de gepubliceerde rechtspraak - althans wat het samengaan met de
gemeenrechtelijke vergoeding betreft, en niet wat de samenloop met de
wetgevingen op de arbeidsongevallen en beroepsziekten aangaat - eerder
schaars is, al zijn wel een aantal belangrijke cassatiearresten te vermelden
(zie ook Gosseries, Ph., ,LaCour de Cassation et I' article 70, § 2 de la loi
du 9 aout 1963 sur l'A.M.I.", J.T.T., 1981, 198).
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W ellicht heeft de relatieve afwezigheid van rechtspraak te maken met het
feit dat een aantal onnauwkeurigheden die de oorspronkelijke redactie van
artikel 70 § 2 ontsierden, en die we in ons vorig overzicht signaleerden
(T.P.R., 1977, 561, 71), sedertdien verholpen werden door een nieuwe
redactie van het genoemd artikel (door het K.B. 19 van 4 december 1978);
deze wetswijziging had immers, volgens het Verslag aan de Koning, tot doel
de tekst te verduidelijken en te vereenvoudigen, zonder de inhoud ervan te
wijzigen (behalve op een punt, zie 60a) (B.S., 14 december 1978).
De hoofdlijnen van de regeling kunnen getrokken worden als volgt:
- een cumulatieverbod verhindert samenvoeging van de Z.I.V.- uitkeringen met andere prestaties voor dezelfde schade (zie nr. 58);
- in afwachting dat de schade effectief wordt vergoed krachtens een
andere wetgeving (dan die op de Z.I.V.) worden de Z.I.V.-prestaties
nochtans toegekend, onder bepaalde voorwaarden (zie 59);
- belopen de bedragen verleend door de andere wetgeving minder dan de
Z .I. V.-prestaties, dan heeft de sociaal-verzekerde ten laste van de Z.l. V.
recht op het verschil;
'
- na de uitkering bedoeld in het tweede punt treedt de verzekeringsinstelling rechtens in de plaats van de rechthebbende (zie 60).
58.

HET CUMULATIEVERBOD: VOORWERP EN SANCTIE

a. Het cumulatieverbod verzet zich enkel tegen dubbele vergoeding van

dezelfde schade.
Ten aanzien van schadeposten die niet door de Z.I.V. gedekt zijn, zoals
morele schade, kan zich geen cumulatieprobleem stellen en is er evenmin
sprake van subrogatie (zie vorig overzicht, T.P.R., 1977, 565, 76). In dit
verband is een arrest van het Hof van Cassatie d.d. 9 januari 1979
(R.G.A.R., 1981, 10.384) te vermelden, dat preciseerde- in een geschil
omtrent cumulatie van sociale zekerheidsuitkeringen weliswaar - dat de
Z.I.V.-uitkeringen wegens arbeidsorigeschiktheid de aantasting van het
verdienvermogen beogen te vergoeden (in dezelfde zin: Arbh. Bergen, 19
maart 1980, 216).
Het slachtoffer van een ongeval mag de Z.I.V .-prestaties en de uitkeringen
lastens een andere wetgeving niet cumuleren ten belope van het deel van deze
laatste dat de zondagen betreft uit de vergoede periode, onder voorwendsel
dat de Z.I.V.-uitkeringen volgens artikel46 van de Z.I.V.-wet aileen voor
de werkdagen worden toegekend. De schade dient globaal gezien (en bestaat
uit de aantasting van het verdienvermogen), los van de berekeningswijze die
verschillen kan vertonen tussen verscheidene wetgevingen (Arbh. Luik, 18
april 1983, T. Soc. R., 1983, 393).
b. Dient naast de aard van de schade, ook de oorzaak van de schade in
aanmerking genomen - zodat het cumulatieverbod eenvoudig niet van
toepassing is op uitkeringen verschuldigd wegens twee of meer aandoeningen of ongevallen? Het is immers mogelijk dat de aandoening waarvoor om
de Z.I.V.-prestaties wordt verzocht een andere oorzaak heeft dan de letsel749

schade waarvoor een derde aansprakelijk kan worden gesteld; dit is bijvoorbeeld het geval als iemand die arbeidsongeschikt was erkend wegens ziekte
gewond raakt in een verkeersongeval, dat door de fout van een ander is
veroorzaakt, of bijvoorbeeld tweemaal in een ongeval wordt betrokken en
slechts in een geval een derde verantwoordelijk kan stellen. Met andere
woorden: er kunnen meerdere causaliteiten in het spel zijn, wat een causaliteitsvraagstuk stelt.
In 1979 meenden we, met enige voorzichtigheid, in het spoor van oudere
administratieve rechtspraak, inderdaad met de oorzaak van de schade
rekening te moeten houden (Samenloop van gemeenrechtelijke schadeloosstelling met sociale zekerheidsuitkeringen, in: Raakvlakken tussen sociale
zekerheid en andere rechtstakken, I, Brussel, 1979, 275-278, 23-30) - en
wei in de zin aangegeven door J. Van Steenberge (Schade aan de mens, I,
Antwerpen/ Amsterdam, 1975, 334): een onderscheid zou moeten gemaakt
worden naargelang ten gevolge van de eerste aandoening het verdienvermogen reeds was aangetast in de mate bepaald door artikel56, § 1 Z.I.V.-wet
of niet; in het eerste geval kan geen tweede maal aan artikel 56, § 1 worden
voldaan, aangezien het verdienvermogen reeds van voorheen in de gevergde
mate was aangetast, in het tweede geval zouden Z.I.V.-prestaties en gemeenrechtelijke schadeloosstelling naast elkaar genoten kunnen worden,
aangezien van cumulatie gelet op het verschil in causaliteit geen sprake kan
zijn.
Thans, vier jaar later, lijkt een voorzichtige houding ons meer dan ooit
geboden, vooral na lezing van een uiterst genuanceerde studie van de hand
van Bernard (Schade gedekt door een andere wetgeving en recht op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, lnj. R.I.Z.I. V., 1980, 309-316) en van een
rechtspraakoverzicht door Gosseries (,,LaCour de Cassation et !'article 70,
§ 2 de Ia loi du 9 aout 1963 sur !'A.M.!.,, J. T. T., 1981, 198-201). Deze
laatste stelt vast dat het Hof van Cassatie tot dusver geen uitspraak deed,
en evenmin had te doen, over de vraag of de schade met het oog op de
toepassing van het cumulatieverbod in verband dient gebracht met haar
oorzaak. Daartegenover plaatst hij dat een belangrijk deel van de rechtspraak - en daarmee worden waarschijnlijk de niet gepubliceerde uitspraken uit de studie van Bernard bedoeld, want andere rechtspraak is voor
zover ons bekend niet voorradig - wei belang hecht aan de vraag of er een
of meer oorzaken in het spel zijn om te besluiten tot het voorhanden zijn
of niet van dezelfde schade. Met aile voorbehoud stelt hij van zijn kant,
dat de schade voor toepassing van de Z.I.V.-uitkeringsverzekering de
vermindering van het verdienvermogen zelf is en niet de aandoening of
gebeurtenis die daarvan de oorzaak is; zo gezien zouden zich dus een
bepaalde rechtspraak en een administratieve praktijk gevestigd hebben die
cumulatietoestanden dulden welke moeilijk met de restrictieve strekking
van artikel 70, § 2 in overeenstemming te brengen zijn - aldus steeds
Gosseries (o. c., 201).
Sedert de vermelde studie van Gosseries, Ph. beschikken we over een
cassatie-arrest van 25 oktober 1982 (T. Soc. R., 1983, 23, met noot Demees750

ter; J. T. T., 1983, 164; R. W., 1983-1984, 1554), dat weliswaar niet over
artikel 70, § 2 van de Z.I.V.-wet handelt maar toch aanwijzingen geeft ten
voordele van de interpretatie, dat dit artikel zich niet verzet tegen het samen
genieten van uitkeringen verschuldigd wegens verscheidene oorzaken. Centraal in het geding stond artikel 29, § 1, 4 van het K.B. van 20 juli 1971
houdende instelling van een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid ten
voordele van de zelfstandigen. Voor de toepassing van deze bepaling dienen
volgens het Hof de bedragen van de schadevergoeding die men van een
derde 0:11tvangen heeft n.a.v. een verkeersongeval in mindering gebracht op
de Z.I. V.-uitkeringen wegens een van het ongeval volledig losstaande ziekte
(in andere zin, eveneens in toepassing van de regeling voor zelfstandigen:
Arbh. Brussel, 6 april1981, Soc. Kron., 1981, 266). In zijn motivering stelde
het Hof van Cassatie dat de oplossing voor zelfstandigen, die hij aangaf,
,afwijkt van de regeling voor werknemers die is neergelegd in artikel 70,
§ 2 (van de Z.I. V.-wet)". Volgt hieruit dat voor de interpretatie van dit
laatste artikel de oorzaak van de arbeidsongeschiktheid wel dient nagegaan
voor de toepassing van het cumulatieverbod, anders dus dan Gosseries, leek
te suggereren?
c. Het Hofvan Cassatie heeft op 24 december 1979 (T. Soc. R., 1980, 151;
Pas., 1980, I, 506) weer een enigmatisch arrest afgeleverd in verband met
de sanctie bij overtreding van het cumulatieverbod. Aanleiding tot het arrest
was een discussie over de aanvang van de verjaringstermijn van de ,vordering tot terugvordering" - zoals artikel 106, 5° van de Z.I.V.-wet het
uitdrukt- in gevallen waar de Z.I.V.-prestaties samen met een gemeenrechtelijke schadeloosstelling worden genoten. De termijn loopt, zo redeneerde het Hof geheellogisch, vanaf het ogenblik waarop werkelijk schadeloosstelling is verleend, want pas dan wordt het cumulatieverbod overtreden, en dus niet vanaf de datum van het vonnis dat tot schadevergoeding
veroordeelt. Meer stoftot betwisting levert echter de volgende passage: ,dat
hieruit volgt dat - onverminderd de vordering die de verzekeringsinstelling
als indeplaatsgestelde kan instellen krachtens een andere wetgeving tegen
de tot schadeloosstelling verplichte persoon of instelling - het terugvorderingsrecht van de verzekeringsinstelling, dat immers op de verboden samenloop is gegrond, eerst ontstaat op het ogenblik dat de rechthebbende
betalingen ontvangt ( ... )".
Wat bedoelt het Hof van Cassatie met de tussenzin ,onverminderd de
vordering ... "? Betekent deze passage werkelijk dat de verzekeringsinstelling de keuze heeft tussen een vordering ex subrogatie tegen de aansprakelijke schadeverwekker en de terugvordering van onverschuldigd betaalde
prestaties tegen het eigen lid - zoals Ph. Gosseries aanneemt {,Le choix
entre I' action en repetition de l'indil. et I' action subrogatoire en assurance,
maladie-invalidite obligatoire", J. T. T., 1976, 159, n.a.v. een analoog cassatie-arrest van 19 februari 1975, Arr. Cass., 1975, 687; R.G.A.R., 1976,
9550)? Of is de meest logische en juiste oplossing niet degene die uitgaat
van de volgorde der betalingen en die voorhoudt dat
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als de gemeenrechtelijke schadeloosstelling v66r de Z.l. V .-prestaties is
betaald, deze laatste een onverschuldigd karakter hebben en dus het
voorwerp moeten uitmaken van een terugvordering jegens het aangesloten lid, en er geen vordering ex subrogatie bestaat aangezien er door de
verzekeringsinstelling geen geldige betaling is gebeurd,
als de gemeenrechtelijke schadeloosstelling integendeel na de Z.l.V.prestaties is uitge~eerd, de uitkering van deze laatste geen onverschuldigd karakter heeft en er dus een indeplaatsstelling gebeurt op grond
waarvan de verzekeringsinstelling zich tegen de aansprakelijke schadeverwekker kan keren, en de verhouding tussen deze schadeverwekker en
het slachtoffer geregeld wordt door de bepalingen uit het B.W. over
onverschuldigde betaling (in die zin: De Leye, 0., ,La subrogation
legale en matiere d'assurance maladie-invalidite en ses consequences
pratiques", J. T. T., 1974, 98).
Is een dergelijke interpretatie wel strijdig met de aangehaalde passage uit
het vermeld cassatie-arrest?
Aan het debat is een nieuw element toegevoegd door een cassatie-arrest van
8 februari 1982 (T. Soc. R., 1982, 372). In casu had het mutualiteitslid,
slachtoffer van een arbeidsongeval, vanaf een bepaald tijdstip (dat van de
consolidatie) recht op uitkeringen van de arbeidsongevallenverzekering
wegens een blijvende arbeidsongeschiktheid van 5 %; in feite was hij ook
na die datum Z.l. V .-uitkeringen blijven genieten. Het arrest onderzoekt niet
of de prestaties van de arbeidsongevallenwet effectief ontvangen waren v66r
die van de Z.I.V.-wet. Indien dit het geval is geweest (en dit lijkt ons
waarschijnlijk), dan zouden de Z.I.V.-uitkeringen een onverschuldigd karakter hebben gehad en dus het voorwerp moeten uitmaken van een terugvordering jegens het aangesloten lid. En vermits er bijaldien geen geldige
betaling is gebeurd zou volgens onze redenering de indeplaatsstelling niet
hebbeh plaatsgevonden en zou de landsbond geen vordering kunnen instelling tegen de arbeidsongevallenverzekeraar. W elnu, in het geciteerde arrest
wordt een dergelijke vordering wel ingewilligd en wordt zelfs uitdrukkelijk
gesteld dat ,deze wettelijke subrogatie van de verzekeringsinstelling niet
afhangt van de mogelijkheid ( ... )de terugbetaling ervan te vorderen van de
verzekerde''. Ook hier, zoals in zijn hoger geciteerd arrest van 24 december
1979, lijkt het Hof van Cassatie, anders dan in onze redenering, bij
overtreding van het cumulatieverbod het naast elkaar bestaan te aanvaarden
van een vordering uit subrogatie (tegen de schadeverwekker) en van een
terugvordering (ten laste van het aangesloten lid), en dient de volgorde der
onderscheiden betalingen (in onze constructie juist essentieel) niet te worden
nagegaan.
59. TOEKENNING VAN Z.I.V.-PRESTATIES IN AFWACHTING VAN EFFECTIEVE
VERGOEDING. VOORWAARDEN- De Z.I.V.-prestaties worden toegekend
in afwachting dat de schade effectief wordt vergoed krachtens het gemeen
recht, althans ,onder door de Koning bepaalde voorwaarden", aldus het
derde lid van artikel 70 § 2 van de Z.I.V.-wet.
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Hieraan is uitvoering gegeven in artikel241 van bet K.B. van 4 november
1963 dat de toekenning van de Z.I.V.-prestaties afhankelijk stelt van de
, voorwaarde dat degene die om verzekeringsprestaties verzoekt, zijn verzekeringsinstelling in de mogelijkheid stelt het in dat artikel (art. 70, § 2 van
de wet) bedoelde recht uit te oefenen en haar het volgende mededeelt: 1) dat
de schade (... ) kan gedekt worden door( ... ) een andere wetgeving; 2) aile
gegevens of omstandigheden waardoor kan worden uitgemaakt of de schadeloosstelling moet geschieden krachtens (... ) een andere wetgeving ( ... );
3) elke ongestelde vordering of andere procedure ter verkrijging ( ... ) van
de schadeloosstelling krachtens ( ... ) een andere wetgeving". Met bet in
artikel 70, § 2, bedoeld recht wordt verwezen naar het recht uit subrogatie
of bet eigen recht van de verzekeringsinstelling tegenover de debiteur op
grond van de andere wetgeving.
Over de draagwijdte van de verplichting opgelegd door het geciteerde
artikel, gaat nu de ganse discussie. Laten we vooraleer deze aan te gaan,
twe~ punten duidelijk stellen waarover wei eensgezindheid bestaat: a) van
bet slachtoffer mag zeker wei geeist worden dat bet zijn verzekeringsinstelling een ruime informatie verschaft over het ongeval en de schadeafwikkeling, en b) van hem mag zeker niet gevergd worden dat bet zelf een vordering
instelt om schadevergoeding te bekomen. Dit laatste wordt ondubbelzinnig
door rechtsleer (zie b.v.: Peeraer, W., ,De wettelijke indeplaatsstelling in
de ziekte- en invaliditeitsverzekering", Inj. R.I.Z.I. V., 1973, 236) en rechtspraak (Arbh. Bergen, 6 juni 1980, Inj. R.I.Z.I. V., 1980, 413) bevestigd
en vormt een wezenlijke vooruitgang van artikel 70, § 2 tegenover de
voorgaande reglementering, die wei vereiste dat de belanghebbende bewees
,dat hij de zaak bij het gerecht heeft gebracht".
Twee uitersten dus: de verzekeringsinstelling louter informeren over het
afwikkelen van de schade - bet minste wat kan gevergd worden - en zelf
aile initiatieven nemen om zijn schade te Iaten vergoeden op grond van de
andere wetgeving - wat niet meer mag gevergd worden. Daartussen bevinden zich echter een ganse reeks rechtshandelingen of zelfs feitelijke gedragingen die een invloed hebben op de schade-afwikkeling en waarvan het niet
duidelijk is of ze door de sociaal-verzekerde dienen verricht, op straffe van
terugvordering vanwege de verzekeringsinstelling: zo bijvoorbeeld de aangifte van een arbeidsongeval of beroepsziekte, het ondergaan van een
medisch onderzoek met het oog op vaststelling van de schade, bet aangeven
van bet ongeval aan de politie ... Nu zijn over deze vraag zowel de rechtspraak als de rechtsleer uiterst schaars; aangezien de kwestie voor de
praktijk van groot belang is, moet zich in de relaties tussen mutualiteiten
en schadelijders een praktijk ontwikkeld hebben waarvan weinig naar
buitenuit blijkt.
Houden we ons dus voorlopig aan de tekst van artikel 241 (hierboven
weergegeven). Deze lijkt twee voorwaarden te stellen: dat men de verzekeringsinstelling in de mogelijkheid stelt haar recht uit subrogatie of haar
eigen recht uit te oefenen, en dat men haar een aantal elementen mededeelt.
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Een eerste stelling zou kunnen luiden dat de eerste voorwaarde alleen een
algemene doelstelling geeft waarvan de tweede de explicatie is. De eerste
voorwaarde, met een algemene formulering, zou dus enkel verwijzen naar
de ratio van artikel 241 maar voor het overige geen betekenis hebben. De
Koning zou, door het stellen van de schijnbaar tweede maar in feite enige
voorwaarden de sociaal-verzekerde hebben willen beschermen door uitdrukkelijk zijn verplichting te omschrijven, en is daarbij niet verder willen
gaan dan het opleggen van een mededelingsplicht. Voor deze stelling kan
b.v. pleiten, dat de meest uitvoerige commentaar op artikel241, die van de
hand van Peeraer, W., alleen spreekt van een informatieplicht (o.c., 237).
Een tweede stelling zal ervan uitgaan, dat uit de constructue van artikel241
blijkt dat oak de eerste voorwaarde een eigen betekenis heeft: aan de
verplichting is niet voldaan, telkens de verzekeringsinstelling in de onmogelijkheid wordt gesteld haar recht uit te oefenen, wat oak op andere manieren
kan worden verhinderd dan door het achterhouden van informatie. De
verplichting die op de sociaal verzekerde rust wordt dan iets breder dan in
de eerste stelling, al is het verschil in de praktijk niet zo groat. Het criterium
wordt dan, of het de verzekeringsinstelling werkelijk onmogelijk is gemaakt
haar recht te laten gelden, wat niet zo vaak zal voorkomen. Dit zal, als de
sociaal verzekerde een bepaalde handeling i. v .m. de schadeafwikkeling
nalaat, aileen het geval zijn als de mutualiteit die handeling niet in zijn plaats
kan verrichten.
In de besproken periode lijkt het pleit beslecht in de zin van de tvveede
stelling, althans door arresten van het Arbeidshof te Antwerpen, afdeling
Hasselt van 24 juni 1980 (J. T. T., 1981, 85) en, explicieter nag, van het
Arbeidshof te Bergen van 6 juni 1980 (J. T. T., 1981, 88; Inj. R.I.Z.I. V.,
1980, 413).
Tach komen de genoemde arresten tot een verschillend besluit, tenminste
gedeeltelij k.
In dat van het Arbeidshof te Antwerpen wordt een verkeersslachtoffer in
het ongelijk gesteld omdat het, na een ongeval met vluchtmisdrijf, had
nagelaten bij de politie-overheden aangifte te doen van het ongeval binnen
de dertig dagen nadat het zich had voorgedaan (zoals voorgeschreven door
artikel 5 van het K.B. van 5 januari 1957 inzake het Gemeenschappelijk
Waarborgfonds). Het Hof gaat er blijkbaar van uit dat het slachtoffer door
zijn stilzitten de verzekeringsinstelling in de onmogelijkheid heeft gesteld
zijn eigen recht uit te oefenen en neemt dus aan dat de verzekeringsinstelling
onmogelijk de aangifte in zijn plaats kan doen - wat niet zo zeker is (zie
noot Simoens, D., onder het geciteerde arrest). Maar zelfs als men deze
stelling bijtreedt kan men o.i. zeggen dat de verzekeringsinstelling door de
verzekerde niet te vragen de aangifte te doen te kart geschoten is in zijn
informatieplicht en dat hijzelf en niet zijn lid daarvan de gevolgen moet
drag en.
Het Arbeidshof te Bergen van zijn kant oordeelde in het geciteerde arrest
dat de sociaal-verzekerde niet mag verweten worden geen klacht te hebben
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ingediend, in een geval weliswaar waar de aansprakelijke schadeverwekker
gekend was en het neerleggen van een klacht niet, zoals in het vorige geval,
aan een bepaalde termijn is gebonden.
Het Arbeidshof te Brussel stond op 28 april 1983 (lnf. R.I.Z.l. V., 1983,
355) een terugvordering toe wegens overtreding van artikel 241 van het
geciteerd K.B., tegen een man die had nagelaten mededelingen te verstrekken nopens de omstandigheden van een aanslag waarvan hij het slachtoffer
was geweest, nu bleek dat de staat van dronkenschap waarin hij op het
ogenblik van de feiten verkeerde en die hij ter verschoning inriep niet van
aard was geweest alle herinneringen aan het voorval uit te schakelen.
60.

DE INDEPLAATSSTELLING VAN DE VERZEKERINGSINSTELLING

a. De omvang van de rechten van de gesubrogeerde verzekeringsinstelling
tegenover de aansprakelijke schlj.deverwekker in gevallen waar deze niet
voor het geheel maar slechts voor een dee/ van de schade aansprakelijk was
gesteld, heeft lang verdeeldheid gezaaid in de rechtspraak (zie vorig overzicht, T.P.R., 1977, 569-576, 80). De vraag kan als volgt worden omschreven: als de aansprakelijkheid voor de helft op de gelaedeerde en voor de
andere helft op een derde is gelegd, kan de verzekeringsinstelling die het
slachtoffer uitbetaalde dan haar subrogatie uitoefenen ten belope van het
bedrag van de gedane uitkeringen voor zover de som daarvan niet meer
bedraagt dan de helft van de totale schade, die op de derde is gelegd? Of
kan ze slechts een verhaal uitoefenen voor het gedeelte van de uitkering dat
evenredig is met het deel van de aansprakelijkheid (de helft) dat op de derde
is gelegd, en is ze dus gehouden definitief het deel te dragen dat overeenstemt met het breukdeel van de aansprakelijkheid dat bij de gelaedeerde
berust? (voor een verhelderend cijfervoorbeeld, zie vorig overzicht, T.P.R.,
1977, 570, nr. 80).
In het vorig overzicht (T.P.R., 1977, 573, nr. 80.4) is vermeld dat het Hof
van Cassatie helemaal aan het einde van de toen besproken periode tot de
tweede oplossing was gekomen, in de ,Amaury-zaak" zelfs in een tweede
arrest met de verenigde kamers gewezen. Het Hof van Beroep te Gent
waarnaar de zaak werd verwezen trad dan ook op 18 februari 1977 (T.S.R.,
1977, blz. 361) dezelfde oplossing bij. Deze rechtspraak werd in de jaren
1976 tot 1978 doorgetrokken, zowel door het Hof van Cassatie zelf (arresten
van 11 oktober 1976, Arr. Cass., 1977; Pas., 1977, I, 174 en 8 maart 1977,
Arr. Cass., 1977, 746; Pas., 1977, I, 737; R. W., 1977-1978, 1129) als door
het Krijgshof (arresten van 25 november 1976, De Verz., 1976, 820 en
22 maart 1978, R.G.A.R., 1980, nr. 10.255), het Hofvan Beroep te Brussel
(8 februari 1977, R.G.A.R., 1978, nr. 9845) en de Krijgsraad te Gent
(28 juni 1976, De Verz., 1976, blz. 817).
Dit volgehouden standpunt werd door sommigen betreurd (Simoens, D.,
Aansprakelijkheidsrecht en sociale zekerheid, in Raakvlakken tussen sociale zekerheid en strajrecht, jiscaal recht, familierecht, arbeidsrecht, aansprake/ijkheidsrecht, Brussel, 1979, blz. 300, nr. 71).
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Aan deze rechtspraak is een einde gesteld door een wijziging van artikel 70,
§ 2 door het K.B. nr. 19 van 4 december 1978. Voortaan bepaalt het vierde
lid dat ,de indeplaatsstelling geldt tot beloop van het bedrag van de
verleende prestaties, voor het geheel van de sommen die krachtens (... ) het
gemeen recht verschuldigd zijn en die de in lid 1 bedoelde schade gebeel of
gedeeltelijk vergoeden". Door de wetgever wordt dus geopteerd voor de
boger aangegeven eerste oplossing: dat in gevallen van gedeelde aansprakelijkbeid de verzekeringsinstelling die bet slachtoffer uitbetaalde haar subrogatie kan uitoefenen ten belope van het bedrag van de gedane uitkeringen
voor zover de som daarvan niet meer bedraagt dan de helft (of 1/3de, 1I 4de,
alnaargelang de verdeling van aansprakelijkheid), die op de derde is gelegd
(zie over deze interpretatie Caeyers-De Hondt, ,Het subrogatierecht van
bet ziekenfonds", R. W., 1978-1979, 167; Andre, R., ,Les recours des
mutuelles contre les tiers depuis 1' A.R. du 4 decembre 1978", R. G.A.R.,
1980, nr. 10.160; Simoens, D., ,Artikel70 § 2 van de Z.I.V.-wet herschreven, of meer duidelijkbeid bij samenloop tussen Z.I. V .-prestaties en andere
uitkeringen", B. T.S.Z., 1979, biz. 523).
Wie er nog aan twijfelt dat met deze wetswijziging beoogd werd een einde
te stellen aan de aangegeven rechtspraak en te opteren voor de tegengestelde
oplossing, raadplege de Memorie van Toelicbting van de wet van 5 augustus
1978 houdende economische en budgettaire hervormingen die de volmacbt
verleende op grond waarvan bet genoemd K.B. nr. 19 is getroffen (,Krachtens een recent arrest van het Hof van Cassatie werd de ziekte- en invaliditeitsverzekering beperkt in haar mogelijkbeid tot terugvordering van de
verleende ziekteuitkeringen bij de betrokken verzekeringsmaatschappij
wanneer de rechtbank de gedeelde verantwoordelijkbeid bij een verkeersongeval heeft uitgesproken. Om de rechten van de ziekte- en invaliditeitsverzekering volledig te vrijwaren is een wijziging vereist van artikel 70 van de
genoemde wet van 9 augustus 1963"; Part. Besch., Kamer, zitting 19771978, nr. 450/1, 48) en het Verslag aan de Koning bij bet K.B. nr. 19 (dat
als een der doelstellingen van de wetswijziging aangeeft ,de bescberming
van de belangen van de ziekteverzekering in haar terugvorderingsmogelijkheid ( ... ) wanneet de rechtbank een gedeelde aansprakelijkheid heeft uitgesproken"; B.S., 14 december 1978).
Het Hof van Cassatie bracht tenslotte zijn rechtspraak in overeenstemming
met de nieuwe wettekst in een arrest van 20 april 1982 (R. W., 1983-1984,
180).
Vermelden we nog dat het Arbeidshof te Bergen op 12 november 1980
(R.G.A.R., 1982, nr. 10.472), dus m\ de wetswijziging maar in geval van
een ongeval overkomen v66r de wijziging de vroegere cassatierecbtspraak
toepaste, aangezien naar het oordeel van het Hof bet K.B. nr. 19 op het
punt in discussie wijzigend en niet uitleggend van aard is.
b. De figuur van de indeplaatsstelling roept twee reeksen beperkingen op
waarin men bet dubbele karakter van deze instelling zal erkennen: enerzijds
de betaling van de schuldeiser door de solvens, anderzijds de overgang van
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de oorspronkelijke schuldvordering van de schuldeiser (de subrogans) naar
de betaler (de gesubrogeerde). Met het eerste kenmerk houdt de regel
verband, dat de solvens maar gesubrogeerd wordt in de mate dat hij
daadwerkelijk heeft betaald; met het tweede, dat de gesubrogeerde de
oorspronkelijke schuldvordering overneemt metal haar kenmerken, en dus
bijvoorbeeld dezelfde excepties en verweermiddelen tegen zich kan horen
inroepen als de subrogans (De Page, H., Traite, III, nr. 522).
Beide beperkingen, eigen aan de figuur van de subrogatie, worden treffend
samengevat in de volgende passage van de hand van de Nederlander De
Kok: ,De omvang van het regres wordt bepaald enerzijds door hetgeen de
risicodrager aan de verzekerde heeft voldaan, anderzijds door hetgeen de
derde-aansprakelijke aan de gelaedeerde verschuldigd is. Het laagste van
deze twee bedragen is het hoogste wat de risicodrager kan vorderen" (Het
regres, 101).
Uit de tweede genoemde grens volgt geheellogisch, dat de aansprakelijke
schadeverwekker tegen de rechtsvordering van de gesubrogeerde verzekeringsinstelling alle verweermiddelen en excepties kan aanvoeren die hij had
kunnen inroepen tegen de persoonlijke rechtsvordering van de getroffene.
Dit beginsel is tijdens de bestreken periode door de rechtspraak toegepast
in het geval van gehospitaliseerde slachtoffers. Men weet dat van de
hospitalisatiekosten die op de aansprakelijke derde worden gelegd een
bedrag mag worden afgetrokken dat overeenstemt met de besparing aan
normale persoonlijke onderhoudskosten die de getroffene zonder de hospitalisatie zou hebben gemaakt en die thans dus zijn uitgespaard. Diezelfde
aftrek kan de schadeverwekker tegen de gesubrogeerde verzekeringsinstelling inroepen; ten onrechte zou men tegen dit beginsel inroepen dat die
besparing slechts voortvloeit uit de wetgeving op de ziekteverzekering
(Cass., 17 november 1975, Arr. Cass., 1976, 349; R. W., 1975-1976, 2384;
Pas., 1976, I, 337; in dezelfde zaak: Cass., 14 maart 1979, Arr. Cass.,
1978-1979, 827; Pas., 1979, I, 833; R. W., 1979-1980, 1865, met noot; J. T.,
1979, 525; Rb. Verviers, 17 mei 1976, De Verz., 1976, 647, met noot R.B.;
Rb. Leuven, 21 juni 1978, De Verz., 1979, 209, met noot R.B.). De aftrek
is door de Rechtbanken te Verviers en te Leuven (zoeven geciteerde vonnissen) begroot op 150 F per dag.
Natuurlijk kan een verzekeringsinstelling die de uitgekeerde bedragen in een
geval van ziekenhuisopname slechts kan recupereren ten laste van de
aansprakelijke schadeverwekker mi aftrek van de uitgespaarde kosten voor
levensonderhoud, het afgetrokken bedrag naderhand niet vorderen vanwege de sociaal-verzekerde zelf. De verhouding mutualiteit/verzekerd lid
wordt immers niet geregeld door het aansprakelijkheidsrecht maar door het
sociale-zekerheidsrecht. Op deze evidentie moest gewezen worden door een
vonnis van de Arbeidsrechtbank te Brussel op 13 juni 1977 (T.S.R., 1977,
485). Artikel 70 § 2 van de Z .I. V.-wet komt in de relatie mutualiteit/lid niet
ter sprake; een eventuele terugvordering tegen het lid zou moeten gebeuren
op basis van artikel 97 van dezelfde wet (,terugvordering van ten onrechte
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betaalde prestaties"), maar daartoe ontbreekt elke grond indien de ziekenhuiskosten overeenkomstig artikel 25 § 6 van de wet zijn ten laste genomen,
zoals bij veronderstelling is gebeurd. Men weet trouwens dat in het kader
van de Z.l. V. een persoonlijk aandeel van de gehospitaliseerde is voorzien,
juist op grond van dezelfde redenering die in het aansprakelijkheidsrecht
wordt gevolgd: dat ziekenhuisopname bepaalde kosten laat uitsparen (verwarming, electriciteit, was ... : de zogenaamde ,hotelkosten").
Keren we terug naar artikel 70 § 2, en naar de verhouding verzekeringsinstelling/ aansprakelijke schadeverwer kker.
In dit verband dient nog melding gemaakt van bepaalde rechtspraak, die
wel aanvaardt dat ziekenhuisopname in sommige opzichten een besparing
betekent, maar daar tegenover stelt dat deze ook bepaalde extra-uitgaven
veroorzaakt ,welke normaal niet voorkomen, o.m. uitgaven voor lectuur,
versnaperingen, enz."; besparingen en meeruitgaven zouden elkaar compenseren, zodat geen aftrek dient toegepast (Gent, 26 oktober 1979, R. W.,
1981-1982, 1236, met noot Caeyers-De Hondt, A.M., waaruit volgende
passage: ,meestal wordt de besparing evenwel verworpen - vooral bij
verpleging van minder dan honderd dagen - op grond van de motivering
dat talrijke andere uitgaven als reiskosten, kleine uitgaven, bloemen, fruit,
tijdverlies, boeken, enz. ruimschoots de besparing van onderhoudskosten
compenseren").
Deze laatste opvatting kan worden bijgetreden, zeker nu in het kader van
de Z.L V. een ruimer persoonlijk aandeel dan vroeger van de sociaal-verzekerde wordt geeist inzake ziekenhuiskosten.
c. De periode van arbeidsongeschiktheid erkend in gemeen recht valt niet
noodzakelijk samen met de periode erkend door de adviserend-geneesheer
in het kader van de ziekteverzekering. Zo kan het gebeuren dat deze laatste
het slachtoffer als arbeidsongeschikt blijft erkennen na de datum waarop
de ongeschiktheid in gemeen recht een einde heeft genomen, bijvoorbeeld
naar het oordeel van een gerechtsdeskundige. Uitkeringen verstrekt na die
datum kunnen dan niet verhaald worden op de aansprakelijke schadeverwekker, aldus het Hof van Beroep te Bergen op. 14 februari 1979
(R.G.A.R., 1980, nr. 10.189): ze worden immers niet langer beschouwd in
een oorzakelijk verband te staan met het ongeval. Het Hof had ook kunnen
wijzen op een van de (hoger aangegeven) grondbeginselen van de indeplaatsstelling: dat de last voor de schadeverwekker door het optreden van de
gesubrogeerde niet mag worden verzwaard.
Naast deze uitspraak dient een arrest gelegd van het Hof van Cassatie van
8 september 1982 (R. W., 1983-1984, 384). Een mutualiteit was aan zijn lid
uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid blijven toekennen ook nadat het
percentage blijvende arbeidsongeschiktheid in gemeen recht was vastgesteld
op (amper) 22 OJo. Nu de lands bond een vordering uit subrogatie instelt
tegen de schadeverwekker argumenteert deze dat de eiser (de landsbond)
nalaat te bewijzen dat dit percentage overeenstemde met een arbeidsongeschiktheid van meer dan 66 OJo in termen van de Z.I.V., dat het feit dat de
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adviserend geneesheer een dusdanige arbeidsongeschiktheid erkende geen
bewijskracht heeft in de gemeenrechtelijke relatie slachtoffer-schadeverwekker en dat de mutualiteit bijgevolg beschouwd moet worden de Z.I. V.uitkeringen op vrijwillige basis te hebben verstrekt, zodat ze geen voorwerp
kunnen uitmaken van een vordering ex subrogatie. Deze redenering die in
eerste aanleg en in boger beroep bijval had gevonden, wordt door het Hof
van Cassatie (geciteerd arrest) in vrij lakonieke bewoordingen weerlegd:
,overwegende dat het arrest, nu het eiseres de gevolgen van voormelde
wettelijke subrogatie ontzegt op grond dat de prestaties waarvan de terugbetaling gevorderd was, vrijwillig waren betaald, de in het middel aangevoerde
wetsbepalingen schendt".
Deze uitspraak is niet in strijd met die van het Hof van Beroep te Bergen
van 14 februari 1979, die boger werd behandeld. Overeenkomstig het in de
aanvang van littera b vermelde beginsel dat de last voor de schadeverwekker
door het optreden van de gesubrogeerde risicodrager niet mag worden
verzwaard, zal in het geval beslecht door het Hof van Cassatie de schadeverwekker de lands bond niet voor een boger bedrag moeten vergoeden dan dat
van de gemeenrechtelijke schadeloosstelling, berekend op 22 OJo. Is er in
gemeen recht geen arbeidsongeschiktheid vastgesteld, zoals in het geval
voorgelegd aan het Hof van Beroep te Bergen, dan is er helemaal geen
verhaal mogelijk.
d. Soms verzet de structuur van de Ziekteverzekering zich tegen een vordering van artikel 70 § 2. Dit is met name het geval als van twee echtgenoten
de ene gewond wordt (bijv. in een verkeersongeval) door de fout van de
andere. Als de eerste door de ziekteverzekering beschouwd wordt als
persoon ten laste van de tweede die de eigenlijke titularis is, is het met de
structuur van deze verzekering in strijd dat de verzekeringsinstelling zich
tegen deze laatste keert voor uitkeringen verleend aan de eerste. Hierover
in klare bewoordingen het Hof van Beroep te Gent in een arrest van
24 december 1979 (R. W., 1979-1980, 1998): ,Er anders over beslissen zou
neerkomen op een niet verzekerd zijn, of op een negatie van het familiaal
karakter van de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering die de wetgever
duidelijk heeft gewild door het recht op de geneeskundige verstrekkingen
ook toe te kennen aan de personen die ten Iaste zijn van de titularis. Ten
opzichte van de eiser is de verweerder geen derde aansprakelijke, maar
evenals zijn echtgenote, rechthebbende op geneeskundige verstrekkingen,
waarvoor hij bij de eiser als verplicht ziekte- en invaliditeitsverzekerde is
aangesloten en waarvoor hij hem bijdragen betaalt".
De vraag of de verzekeringsinstelling die de ene echtgenoot vergoedde een
vordering kan instellen tegen de andere die voor de schade verantwoordelijk
is, dient ook bekeken in het Iicht van het huwelijksvermogensrecht. Vormen
de uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid een persoonlijk goed of behoren ze tot de gemeenschap? In het eerste geval zal de vordering ex subrogatie
ingesteld kunnen worden, in het tweede niet.
Artikel 1401 B.W. bepaalt dat eigen is (ondermeer) ,het recht op herstel
van persoonlijke lichamelijke of morele schade". Daarnaast dient artikel
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1405 gelegd, dat voorschrijft dat gemeenschappelijk zijn (ondermeer) ,de
inkomsten uit de beroepsbezigheden van elk der echtgenoten, alle inkomsten of vergoedingen die ze vervangen of aanvullen".
Dat vergoedingen die ,in gemeen recht" uitgekeerd worden wegens aantasting van de lichamelijke integriteit een persoonlijk karakter hebben is een
in de rechtspraak verworven standpunt (Cass., 25 november 1963,
R.G.A.R., nr. 7298;- Cass., 21 mei 1964, R.G.A.R., nr. 7354;- Cass.,
12 oktober 1964, Pas., 1965, I, 145); de vrouw kan daarvoor dus schadeloosstelling eisen van de man (Gent, 12 december 1973, R. W., 1974-1975,
381; - Antwerpen, 4 april 1975, De Verz., 1975, 502).
Maar wat met sociale zekerheidsuitkeringen die toegekend worden bij het
wegvallen van het arbeidsinkomen of van het vermogen dit inkomen te
verwerven? Hierop kan geen eensluidend antwoord worden gegeven en
dient in elke sector afzonderlijk de aard van de uitkering nagegaan.
Zo staat bijvoorbeeld hoven elke twijfel dat de werkloosheidsuitkeringen
een inkomensvervangend karakter hebben en dus in de gemeenschap vallen,
terwijl met evenveel zekerheid kan gezegd worden dat de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen verleend op grond van de arbeidsongevallenwet gericht
zijn op vergoeding van de aantasting van het arbeidsvermogen (Simoens,
D., Arbeidsongevallen en beroepsziekten. Overzicht van recente rechtspraak over bepaalde betwiste punten, T.S.R., 1977, 408), dus het herstel
beogen van persoonlijke lichamelijke schade en dus op grond van artikel
1401 B.W. eigen zijn aan de echtgenoot (voor een toepassing inzake
subrogatie van de arbeidsongevallenverzekeraar: Cass., 22 september 1972,
Pas., 1973, I, 80; R.G.A.R., 1973, nr. 9083; R. W., 1972-1973, 1671, met
noot Segers, J.).
Inzake de Z.I.V.-uitkeringen ligt de oplossing niet met zekerheid voor de
hand. Pleiten voor het vergoedend (en dus persoonlijk) karakter ervan: het
feit dat als criterium voor de arbeidsongeschiktheid in artikel 56, § 1
W.Z.I.V. de vermindering (in een bepaalde mate) van het ,vermogen tot
verdienen" wordt gesteld en voorts de forfaitaire opvatting van de arbeidsongeschiktheid en met name het fameuze ,alles-of-niets-beginsel". De
argumenten in tegengestelde zin lijken ons nochtans sterker: het overwegende inkomensvervangend karakter leiden we af uit het feit dat in artikel 56,
§ 1 naast de aantasting van het verdienvermogen ook het stopzetten van aile
werkzaamheid wordt vereist en verder uit het groot aantal overige bepalingen die strak de hand houden aan het cumulatieverbod van de Z.I. V.-prestaties met loon en andere sociale uitkeringen die duidelijk een loonvervangend
karakter hebben (voor een goed overzicht: Gosseries, Ph., ,Assurance
maladie-invalidite obligatoire. Regles concernant le cumul des indemnites
d'incapacite de travail avec d'autres avantages sociaux", J. T. T., 1970,
81-84). Als onze redenering wordt gevolgd, moeten de Z.I.V.-prestaties
wegens arbeidsongeschiktheid dus beschouwd worden als behorend tot de
gemeenschap, zodat de verzekeringsinstelling tegen de ene echtgenoot geen
subrogatievordering kan instellen die betrekking heeft op prestaties ver760

leend aan de andere echtgenoot, die door de fout van de eerste werd
gewond.
HetHofvan Cassatie kwamnochtans (Cass., 18juni 1976, R.G.A.R., 1977,
nr. 9759) tot de tegenovergestelde oplossing: vergoedend en dus persoonlijk
karakter van de uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid (in dezelfde zin
reeds voorheen: Brussel, 13 november 1975, R.G.A.R., 1977, nr. 9722;contra lang v66r de bestud'eerde periode: Corr. Gent, 25 februari 1958,
R.G.A.R., 1958, nr. 6158). Wat vergoed wordt zouden dus niet zozeer de
verloren inkomsten zijn dan wei de eraan ten gronde liggende aantasting
van het verdienvermogen tengevolge van een aantasting van de fysieke
integriteit van de persoon.
Er kan daarentegen geen twijfel over bestaan dat de terugbetaling van
kosten voor gezondheidszorgen, anders dan de uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid, een zaak is die de gemeenschappelijke goederen aanbelangt
en bijgevolg niet het voorwerp kan uitmaken van een vordering ex
subrogatie, door de verzekeringsinstelling ingesteld tegen de ene echtgenoot
voor letselschade door deze aan de andere berokkend (noot Libouton, J.
onder Brussel, 13 november 1975, R.G.A.R., 1977, nr. 9722).
e. In geval van onvermogen van de aansprakelijke derde heeft de niet
volledig vergoede verzekerde voorrang op de gesubrogeerde verzekeringsinstelling, aldus op 23 maart 1979 (R. W., 1980-1981, 133) de Rechtbank van
eerste aanleg te Antwerpen. Om deze stelling te staven wordt niet aileen
verwezen naar artikel 1252 B.W. (nemo contra se subrogasse censetur),
maar ook naar de artikelen 22 van de Verzekeringswet en 70 § 2 van de
Z.I.V.-wet. Deze twee laatste verwijzingen vragen enige commentaar. Wat
de toepassing van het genoemd artikel22 betreft, wordt ervan uitgegaan dat
de , ,ziekteverzekering een verzekering is in de werkelijke zin van het woord''
en dat ,deze verzekering plaatsneemt in de categorie van de schadeverzekeringen vermits de wet van 9 augustus 1963 (=de Z.I.V.-wet) het verzekeringscontract van de partijen vormt" wat o.i. de eigen aard van de sociale
verzekeringen miskent. En wat artikel 70 § 2 aangaat kon bet vonnis
voortgaan op de vroegere redactie ervan, toepasselijk op het ogenblik van
de feiten, dat o.m. bepaalde dat de Z.I.V.-prestaties ,ten laste van de
verzekering zijn inzoverre voor de door die wetgeving (andere dan de
Z.I.V.) gedekte schade niet werkelijk schadeloosstelling is verleend". Deze
bepaling leek inderdaad o.m. gevallen van insolvabiliteit van de aansprakelijke schadeverwekker te bedoelen, zodat bet risico van niet-betaling door
de Z.I.V. werd gedragen. Er dient echter vastgesteld dat deze of een analoge
bepaling in de nieuwe redactie niet voorkomt, zodat de enige grond om tot
dezelfde beslissing als de Rechtbank te komen voortaan artikel1252 B.W.
is.
f. De overeenkomst die tot stand gekomen is tussen de rechthebbende en
degene die de schadeloosstelling verschuldigd is, kan niet tegen de verzekeringsinstelling worden aangevoerd zonder haar instemming, aldus het vijfde
lid van artikel 70 §2 van de Z.I.V.-wet.
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Deze bepaling is algemeen en maakt geen onderscheid volgens de datum
waarop de overeenkomst tussen het slachtoffer en de schuldige derde tot
stand is gekomen, aldus het Hof van Cassatie op 10 november 1981 (R. W.,
1981-1982, 2838). Zij is dus oak van toepassing alsop de verklaring ,geen
schade-eis in te stellen" enige tijd later vanwege de gelaedeerde een verklaring was gevolgd in de vorm van een , ,kwijtschrift met subrogatie'', waarin
uitdrukkelijk werd verklaard de verzekeringsinstelling te subrogeren in al
zijn rechten tegenover derden. De omstandigheid dat het arrest a quo
vastgesteld had dat de subrogatie plaats had gevonden op het ogenblik dat
het recht op schadeloosstelling ontstaan was i.p.v. op het ogenblik van de
betaling en dus van de bovenvermelde verklaring, kan in de gegeven
omstandigheden niet tot een vernietiging van de beslissing leiden, aldus
steeds het geciteerde cassatie-arrest.
In een geval voorgelegd aan de Rechtbank van eerste aanleg te Hasselt op
4 februari 1977 (Inf RIZIV, 1978, 151) weigerde de aansprakelijke derde
in te gaan op de vordering van de gesubrogeerde verzekeringsinstelling, voor
zover deze betrekking had op Z.I.V.-prestaties verleend na de datum van
de consolidatie, zoals deze in een transactie-overeenkomst tussen slachtoffer en verzekeraar was vastgelegd. In die overeenkomst was inderdaad vanaf
die datum de arbeidsongeschiktheid geraamd op 30 o/o zodat, aldus steeds
de schadeverwekker, de Z.I. V. niet meer moest tussenkomen. Het antwoord
op deze bewering ligt voor de hand en werd door de Rechtbank gegeven:
dt! tr~nsactit!Jqw_~gen_d~verzekeringsinstelling niet ingeroepen worden
zonder haar instemming (dieniet was gegeven), el1 de arbeidsongeschl.kiheidsgraad vastgesteld in gemeen recht evenmin.
g. Het is bekend dat de (verbonden van) ziekenfondsen niet enkel instaan
voor de uitvoering van de verplichte Z.I. V., maar hun leden in veel gevallen
tevens prestaties uitkeren in het kader van een vnje (aanvullende) verzekering. Wat de eventuele rechten betreft van het ziekenfonds tegen een
aansprakelijke schadeverwekker voor prestaties verleend op grand van een
dergelijke vrije verzekering, dient uitgegaan van het karakter van deze
laatste: geldt het een sommenverzekering, dan is er in de regel geen subrogatie; gaat het om een schadeverzekering, dan is er die subrogatie wei.
De Arbeidsrechtbank te Dinant besloot op 5 januari 1981 (T.S.R., 1981,
86) tot het voorhanden zijn van een sommenverzekering in een geval waar
de verzekeringsprestaties werden verleend zodra er een arbeidsongeschiktheid was van meer dan 66 %, en werden berekend op een bedrag dat door
de verzekeringsnemer bij het aangaan van de verzekering was gekozen,
zonder dat moest gelet worden op omstandigheden als de ernst van de
letsels, de leeftijd van het slachtoffer of de samenstelling van zijn gezin,
zodat ,en bref, aldus de Rechtbank, les indemnites reparent un prejudice
sur des bases abstraites et arbitraires".
Tach kan een dergelijke sommenverzekering geldig een clausule van subrogatie voorzien (conventionele subrogatie), alsmede een regel van niet-tegenstelbaarheid aan het ziekenfonds van overeenkomsten die buiten deze om
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tussen slachtoffer en aansprakelijke derde werden afgesloten. Is het ziekenfonds omwille van een dergelijke overeenkomst in de onmogelijkheid zijn
rechten ex subrogatie uit te oefenen, dan kan bet de uitgekeerde sommen
van het lid terugvorderen, aldus steeds de Arbeidsrechtbank te Dinant in
het geciteerde vonnis.
AFDELING

2

PRIVATE VERZEKERINGEN

61. RET ONDERSCHEID TUSSEN SCHADE- EN SOMMENVERZEKERINGENMen weet dat de co6rdinatie van de verzekeringsprestaties met de gemeenrechtelijke schadeloosstelling fundamenteel anders geregeld wordt alnaargelang men voor een sommen- of schadeverzekering staat. Er wordt immers
algemeen aangenomen dat de subrogatie, in algemene termen neergeschreven in artikel22 van de wet van 11 juni 1874 over de verzekeringen, aileen
geldt voor de schadeverzekeringen, zodat aileen voor dat soort van verzekeringen cumulatie uitgesloten is. Wei kan in beide categorieen van verzekeringen tussen verzekeraar en verzekeringnemer een afwijking zijn bedongen, in de ene of de andere zin (Vandeputte, R., Handboek voor verzekeringen en verzekeringsrecht, 1967, 21; Carton de Tournai, R. en van der
Meersch, P., Precis des assurances terrestres, 1970, I, nr. 328; Fontaine,
M., Droit des assurance, 1975, nr. 33).
Het criterium van onderscheid tussen schade- en sommenverzekeringen kan
in beginsel weinig moeilijkheden opleveren; in het eerste geval verbindt de
verzekeraar zich ertoe de schade te vergoeden die door de verzekeringsnemer wordt opgelopen, in het tweede geval wordt een vooraf overeengekomen som of rente toegezegd als een bepaalde gebeurtenis zich voordoet.
Uitkeringen van een schadeverzekering hebben dus een vergoedend karakter, die van een sommenverzekering niet.
Het onderscheid tussen sommen- en schadeverzekeringen levert blijkbaar
weinig stof voor betwisting in de rechtspraak.
Vermelden we enkel dat tot een schadeverzekering, dus tot een verzekering
met een vergoedend karakter dat cumulatie uitsluit en tot subrogatie leidt,
werd besloten
- in het geval van een verzekering volgens het model van een arbeidsongevallenverzekering in de zin van de Arbeidsongevallenwet; determinerend
was dat de verzekeringsuitkering volgens de polis moest berekend worden in functie van elementen als: de evolutie van de maximale vergoeding in het kader van voornoemde wet, de ernst en de duur van de
opgelopen arbeidsongeschiktheid, de leeftijd van het slachtoffer, diens
lucratieve levensduur ... (Corr. Hoei, 14 juni 1978, Jur. Liege, 19781979, 59);
- in het geval van een verzekering afgesloten door de V.Z.W. ,Services
auxiliaires du barreau de Bruxelles" ten voordele van de advocaten die
deel uitmaakten van de balie aldaar en hun rechthebbenden; deze
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verzekering heeft immers tot doel tenminste gedeeltelij k de schade te
vergoeden die door de verzekerde is geleden, en dit op een reele basis
(Brussel, 7 juni 1978, J. T., 1979, 29).
62. VARIA- Als een verkeersongeval wordt veroorzaakt door de fout van
een bestuurder die niet de eigenaar is van het motorrijtuig, en als ten aanzien
van dit motorrijtuig in een polis die zowel de burgerrechtelijke aansprakelijkheid dekt als de stoffelijke schade opgelopen door het motorrijtuig zelf
een passage voorkomt die als verzekerde beschouwt ,iedere persoon wiens
civielrechtelijke aansprakelijkheid door het contract gedekt is", dan valt de
genoemde bestuurder onder deze omschrijving, zodat dient aangenomen
dat de verzekeraar ook wat die stoffelijke schade betreft te zijnen aanzien
verzaakt heeft aan de subrogatie ex artikel 22 van de Verzekeringswet
(Cass., 12 maart 1976, Arr. Cass., 1976, 807).
Wanneer vindt de subrogatie plaats? Het Hof van Beroep te Brussel maakte
(op 31 december 1979, J. T., 1980, 388) een onderscheid tussen de wettelijke
en de conventionele indeplaatsstelling: waar voor de eerste de voorafgaande
betaling een voorwaarde uitmaakt, gebeurt de tweede door het enkele feit
van het afsluiten van de overeenkomst of op het ogenblik van de regeling.
Verder stelde hetzelfde Hof (op 6 maart 1980, Pas., 1980, II, 117) dat de
indeplaatsstelling bij overeenkomst, in de zin van artikel 1250, 1° B. W.
gelijktijdig met of v66r de betaling moet geschieden; zolang er geen bewijs
van betaling wordt voorgelegd is er geen voorwerp, zodat geen subrogatie
bij overeenkomst tot stand kan komen.
Ben verzekerde A, automobilist betrokken in een verkeersongeval, beroept
zich ten onrechte op § 3 artikel 22 van de Verzekeringswet, door van de
verzekeraar-stoffelijke schade, die reeds de schade uitbetaald had die niet
onder de vrijstelling viel, daarenboven de helft te eisen van de schade die
wei onder deze vrijstelling viel, nu de aansprakelijkheid in gelijke helften
op hemzelf en op de aansprakelijke derde B werd gelegd en de verzekeraar
van deze Iaatste de verzekeraar-stoffelijke schade op grond van zijn rechten
uit subrogatie had betaald, en daarenboven A voor de helft van de schade
onder de vrijstelling had schadeloos gesteld (Vred. Brussel, 4de kanton, 28
januari 1974, De Verz., 1977, 805, met noot).
Vermelden we ten slotte, enigszins in de rand van dit rechtspraakoverzicht,
maar toch nog steeds in verband met artikel22 van de Verzekeringswet, een
interessante vraag voorgelegd aan het Hof van Beroep te Brussel op 9 mei
1977 (R.G.A.R., 1978, nr. 9923, met noot Fagnart, J.L.): is de verzekeraar
na uitkering gesubrogeerd in aile rechten van de verzekerde
- tegen de aansprakelijke derden
- of, breder, tegen aile derden ten overstaan waarvan de verzekerde een
vordering heeft uit hoofde van de schade, vergoed door de verzekeraar?
De vraag was gesteld n.a.v. een glasbraak ten nadele van een winkelier
veroorzaakt door een poging tot inbraak, waarvan de daders onbekend
waren gebleven; de verzekeraar-glasbraak had zijn tussenkomst verleend en
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wilde zicb daarna keren tegen de eigenaar van bet gebouw waarin de
gebuurde winkel was gevestigd en die overeenkomstig bet tweede lid van
1720 B. W. tot reparatie was verplicbt. In een omstandig gemotiveerd arrest
wordt deze vordering gegrond verklaard en wordt dus voor de bierboven
aangegeven tweede, brede opvatting geopteerd - welke oplossing door
Fagnart, J.L., in een noot wordt bijgetreden op grond van de ratio legis
van artikel 22 en de recbtspraak i.v.m. aanverwante problemen.
AFDELING

3

ARBEIDSONGEVALLEN

A. Mogelijkbeid van aansprakelijkbeidsvordering
63. OPZET VAN DE WERKGEVER. 0PZET VAN HET SLACHTOFFER- De
recbtsvordering op grand van de burgerlijke aansprakelijkbeid is ondermeer
mogelijk tegen de werkgever ,die bet arbeidsongeval opzettelijk beeft
veroorzaakt of die opzettelijk een ongeval beeft veroorzaakt dat een
arbeidsongeval tot gevolg beeft".
De recbtspraak beeft sinds lang uitgemaakt, in bet spoor van een cassatiearrest van 18 maart 1957 (R.G.A.R., 1957, nr. 6255), dat een zware fout van
de werkgever, bijvoorbeeld in de organisatie van de arbeid, niet met opzet
mag worden gelijkgesteld (zie reeds in die zin: Par!. St., Kamer, 1902-1903,
nr. 151, 1601). In de besproken periode moest de Recbtbank van eerste
aanleg te Bergen (op 22 september 1978, R.G.A.R., 1980, nr. 10.123;
J. T. T., 1979, 6) aan dit beginsel berinneren. Hij voegde eraan toe dat, wil
er opzet in bet spel zijn, de wil van de werkgever dient gericht op het
veroorzaken van een bepaald ongeval.
Meer betwist is of het opzet, naast het ongeval zelf, ook de scbadelijke
gevolgen ervan moet bedoeld bebben. Ben klein handgemeen kan bijvoorbeeld onverwacht erge Ietsels veroorzaken die, anders dan de vechtpartij
zelf, niet echt werden nagestreefd. Recbtspraak en rechtsleer blijken zicb
in ons land op het strenge standpunt te stellen dat volstaat dat bet opzet
gericht is op het ongeval, en dat men niet noodzakelijk oak de schadelijke
gevolgen moet bebben gewild (uit een vorige periode: Cass., 18 maart 1957,
R.G.A.R., 1959, nr. 6255;- Par!. St., Kamer, 1902-03, nr. 151, 1958).
Wat bet opzet van het slacbtoffer zelf betreft, zou wei vereist worden dat
dit niet aileen op het ongeval zelf betrekking heeft maar dat oak bet
uitlokken van de scbadelijke gevolgen bedoeld wordt (vorig overzicht,
T.P.R., 1977, 541, nr. 49 in fine). Ben zware fout wordt geenszins met opzet
gelijkgesteld (Arbrb. Luik, 14 december 1978, Jur. Liege, 1978-1979, 401).
Maar soms is de fout zo zwaar dat deze niet anders kan uitgelegd worden
dan als opzettelijk zelfmoordgedrag: aldus het Arbeidshof te Luik (Arbb.,
1 oktober 1981, Jur. Liege, 1982, 24) in het geval van een voetganger die
aan een bewaakte overweg de neergelaten slagbomen, het alarmsignaal en
de rode Iichten negeert, de waarscbuwingen van omstaanders in de wind
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slaat, langs de slagbomen heen kruipt en zich plaatst voor een reeds zichten hoorbare trein. Het zelfmoordopzet dient volledig vaststaand bewezen
te zijn; vermoedens in die richting, zoals de abnormale omstandigheden van
een verdrinking volstaan daartoe niet (Arbh. Luik, 15 februari 1979,
R.G.A.R., 1980, nr. 10.235).
64. ONGEVALLEN OP DE WEG NAAR OF VAN HET WERK - Op grond van
het vijfde punt van artikel46, § 1 W.A.O. blijft de rechtsvordering inzake
burgerlijke aansprakelijkheid mogelijk tegen de werkgever, zijn lasthebbers
of aangestelden, als het ongeval zich voordoet op de weg naar of van het
werk. In de besproken periode heeft deze bepaling de rechtspraak voor heel
wat moeilijkheden gesteld.
a. Om te beginnen trok het Hof van Cassatie in een arrest van 5 februari
1980 (Arr. Cass., 1979-1980, 668; R. W., 1980-1981, 1125; Pas., 1980, 658)
haar rechtspraak door - waarvan sprake in ons vorig overzicht (T.P.R.,
1977, 543, nr. 51)-, waar deze stelde dat de gesubrogeerde arbeidsongevallenverzekeraar geen verhaal kan instellen tegen de werkgever die met hem
gecontracteerd had, aangezien deze zijn verzekerde was en een verhaal erop
zou neerkomen dat de verzekeraar zijn dekking weigerde te verschaffen.
Voor de aangestelde van de werkgever, die voor het ongeval verantwoordelijk was, gaat deze redenering steeds volgens hetzelfde arrest niet op- zoals
in het middel was aangevoerd. De werkgever wordt gans op het einde van
de qits):lraa!<: ui~qrukkelijk niet als een derde ten opzichte van de arbeidsongevallenverzekeraar beschouwd, diens aangestelde echter wel.
Wat de beslissing van het Hof van Cassatie ten aanzien van de rechtsverhouding werkgever/arbeidsongevallenverzekeraar betreft, dient dus vastgesteld
dat de zwenking in de rechtsspraak die wij in ons vorig overzicht (I.e.)
meenden te ontwaren en die door een deel van de rechtsleer werd voorgestaan er dus niet is gekomen, althans niet op het niveau van het Hof van
Cassatie.
Op een lager echelon is door de Correctionele Rechtbank te Leuven op 14
maart 1978 (R.G.A.R., 1979, nr. 10.054) daarentegen wel geoordeeld dat
artikel47 W.A.O. niet meer zoals artikel19 van devroegere gecoordineerde
wetten van, ,derden" spreekt waartegen de rechten van het slachtoffer door
de verzekeraar worden uitgeoefend, zodat de redenering niet opgaat dat
men (de werkgever) niet ten opzichte van dezelfde verzekering verzekerde
en derde kan zijn; integendeel spreekt het genoemd artikel47, steeds volgens
de Rechtbank, van ,de voor het ongeval aansprakelijke" en dient gekeken
naar de in artikel 46, § 1 opgesomde aansprakelijkheden, die in het vijfde
punt wei degelijk ook de werkgever vernoemen. En overigens, aldus steeds
de redenering, was de vordering niet tegen de werkgever zelf gericht maar
tegen diens autoverzekeraar, krachtens het eigen recht van het slachtoffer
tegen die verzekeraar.
b. Voor de toepassing van het hier besproken vijfde punt van artikel 46,
§ 1 W.A.O. is het onderscheid van belang tussen arbeidsongevallen sensu
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stricto en ongevallen op de weg naar en van het werk. Vermits het onderscheid voor de toepassing van het sociale zekerheidsrecht van weinig of geen
belang is, kan uit de rechtspraak in verband met deze rechtstak geen
inspiratie gehaald worden om de streep te trekken.
In de praktijk schijnt het probleem van de demarcatie zich vooral te stellen
voor ongevallen overkomen tijdens een door de werkgever georganiseerd
vervoer van werknemers tussen hun verblijf- of een verzamelplaats en de
plaats van het werk, of omgekeerd, of nag tussen twee werkplaatsen. Met
betrekking tot verkeersongevallen dus. Ret criterium om in deze casulstiek
een vaste lijn te leggen is nochtans eenvoudig - zoals in de vorige periode
· aangegeven door het Hof van Cassatie in een richtinggevend arrest van 19
september 1971 (Arr. Cass., 1973, 74): ,met het Hof dient aangenomen dat
voor ongevallen die zich voordoen op de weg in elk geval afzonderlijk dient
nagegaan of betrokkene zich al dan niet bevindt onder het gezag, de Ieiding
en het toezicht van de werkgever en het ongeval dus al dan niet beschouwd
moet worden als overkomen tijdens en door het feit van de uitvoering van
de arbeidsovereenkomst (artikel 7 W.A.O.). Is dit niet het geval, dan gaat
het om een ongeval op de weg naar of van het werk en kan tegen de
werkgever, zijn lasthebbers of aangestelden een aansprakelijkheidsvordering worden ingesteld".
Is in de bestreken periode als een arbeidsongeval sensu stricto beschouwd,
het ongeval in het verkeer overkomen aan de werknemer:
- die wegens de hevige regen, en omdat niets liet vermoeden dat deze zou
ophouden, van zijn werkgever toestemming had gekregen om voor het einde
van de dagtaak huiswaarts te keren in een voertuig van de werkgever,
bestuurd door een van diens werknemers; doorslaggevend om tot de uitspraak te komen waren de beschouwing dat de werknemer bij een verbetering van de weersomstandigheden (alliet deze zich niet voorzien) een bevel
tot verderzetting van de arbeid kon krijgen, het feit dat het ongeval tijdens
de betaalde diensturen gebeurde en de overweging dat de feitelijke werkonderbreking geen schorsing van de arbeidsovereenkomst voor gevolg had,
zodat de elementen Ieiding, gezag en toezicht steeds aanwezig bleven (Antwerpen, 9 juni 1979, De Verz., 1979, 409, met noot V.H.);
- die zich bevond in een bedrijfswagen bestuurd door een werkmakker,
en die een lading koeien vervoerde van een (niet gepreciseerde) plaats waar
deze waren opgeladen naar een veemarkt, wat de hoofdactiviteit uitmaakte
van de firma waarvan chauffeur en begeleider werknemers waren; de
uitvoering van de arbeidsovereenkomst had immers een aanvang genomen
op het ogenblik van het opladen, waaraan het slachtoffer had deelgenomen;
het is niet terzake dienend dat het slachtoffer normaal het traject niet aan
board van de bedrijfswagen, maar met zijn persoonlijk voertuig volgde; ten
onrechte riep de getroffene de gelijkstelling in van het traject met een traject
van of naar het werk door te wijzen op.de analogie tussen de ongevalssituatie en de assimilatie voorzien door artikel 8, § 2 punt 7 W.A.O.; deze lijst
van gelijkstellingen dient immers volgens het Hof limitatief gelnterpreteerd
(Antwerpen, 4 december 1975, De Verz., 1976, 575, met noot V.H.);
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- die samen met twee collega's een vijf weken durende opdracht in het
buitenland vervuld had, en met enig materiaal aan board op weg was naar
een andere plaats waar de vrachtwagen, eigendom van de werkgever, zou
ontladen worden en gevuld met nieuw bouwmateriaal bestemd voor een
andere werf, oak a1 maakte hij de fatale verplaatsing niet in de vrachtwagen
maar met zijn persoonlijk voertuig; het Hof hecht veel belang aan het feit
dat de vertrekplaats voor de fatale rit een hotel was dat door de werkgever
was aangeduid (Brussel, 23 december 1981, R.G.A.R., 1983, nr. 10.583- ,
cassatieberoep ingesteld);
- die zich, in zijn functie van nachtwaker, verplaatste van een werf waar
hij regelmatig was tewerkgesteld naar een werf waar hij een bewakingsopdracht moest uitvoeren, zelfs als de gekozen weg niet de meest rechtsreekse
was en oak indien het traject meermaals was onderbroken voor herbergbezoek; deze laatste omstandigheden namen niet weg dat de betrokkene
handelde in de uitvoering van de arbeidsovereenkomst (Arbrb. Luik, 5
maart 1976, De Verz., 1976, 753, met noot V.H.; J. T. T., 1977, 13);
- die's morgens per voertuig, bestuurd door een werkmakker, ten huize
werd afgehaald om naar het werk te worden gevoerd, op bevel van de
werkgever en op diens kosten; doorslaggevend was dat het slachtoffer vanaf
het vertrek uit zijn waning betaald was en de verplaatsing gebeurde volgens
de richtlijnen van de werkgever (Carr. Oudenaarde, 18 september 1978, De
Verz., 1978, 449, met noot V.H.);
- die 's morgens gewoonlijk met zijn persoonlijk voertuig naar de zetel
van de werkgever reed om van daaruit per firmawagen naar de clienten te
worden gevoerd om bij hen thuis werken uit te voeren, maar die op de fatale
morgen uitzonderlijk thuis werd opgehaald door de firmawagen, bestuurd
door een werkmakker, om van daaruit rechtstreeks naar een client te
worden gevoerd; oak hier is doorslaggevend dat , ,het vervoer georganiseerd
en bekostigd werd door de werkgever", dat ,het (de getroffene) niet meer
vrijstond te reizen zoals het hem beviel, dat hij, via de met het vervoer
gelaste werkmakker, onder het gezag, de leiding en het toezicht van de
werkgever stand" (Antwerpen, 17 juni 1976, De Verz., 1977, 229, met noot
V.H.);
- die 's avonds met een bedrijfswagen ,op weg naar huis was via de
fabriek waar ieder van (de werknemers) zijn persoonlijk voertuig verder
gebruikte om zich naar huis te begeven", nu bleek dat oak ,materieel en
materialen" in dezelfde bedrijfswagen werden vervoerd (Carr. Hasselt, 27
juni 1978 en Luik, 20 februari 1974, De Verz., 1977, 275, met noot); deze
uitspraak lijkt ons betwistbaar (zie verder);
- die, pas op zijn werkplaats aangekomen vanuit zijn verblijfplaats, na
enkele minuten door een hierarchische overste werd opgepikt teneinde deze
te vergezellen naar een andere werkplaats van dezelfde onderneming - op
welk traject het ongeval zich voordeed (Luik, 22 mei 1978, Jur. Liege,
1978-1979, 177).
Is daarentegen als een ongeval op de weg naar of van het werk beschouwd,
het ongeval overkomen aan een werknemer:
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- die naar een werf werd gevoerd door een werkmakker, en waarbij de
werkgever niet tussenkwam in de organisatie van dit vervoer en het voertuig
de eigendom was van de werkmakker-bestuurder die geen loon ontving voor
de verplaatsing; is niet ter zake dienend, het feit dat de werkgever zijn
personeel een bepaald bedrag uitbetaalde voorzien door een beslissing van
het paritair comite, dat eerder een , ,verplaatsingsvergoeding'' dan een loon
was en evenveel bedroeg voor de bestuurder als voor de meereizende
werkmakkers (Cass., 16 september 1976, De Verz., 1977, 308);
- die zich op het traject bevond tussen verblijfplaats en de werf (op 60 km
van elkaar gelegen), ook als de reis gebeurde met een wagen van de
werkgever bestuurd door een werkmakker, en zelfs als de loonfiche melding
maakte, naast het eigenlijke loon, van een geringe vergoeding verschuldigd
uit hoofde van de ,verplaatsing" (Corr. Bergen, 27 juni 1975 en Bergen,
10 juni 1976, De Verz., 1977, 289, met noot V.H.).
Opvallend is dat het merendeel van de aangegeven beslissingen gepubliceerd
werden in De Verzekering, en daarbij vaak nog geannoteerd worden door
V.H., die zich in die noten (meestal goedkeurend voor de eerste reeks
beslissingen en afkeurend voor de tweede) ten aanzien van verkeersongevallen voorstander toont, in gevallen van twijfel, van de kwalificatie ,arbeidsongeval sensu stricto" en niet vlug het bestaan van een arbeidsongeval op
de arbeidsweg lijkt aan te nemen (niet aileen in zijn noten trouwens, ook
in zijn bijdrage , ,Vervoer van de werknemers door de werkgever ingericht'',
De Verz., 1977, 213-219, met talrijke verwijzingen naar de rechtspraak).
Wat over dit alles te den ken?
Berst en vooral toch dit: dat de kernvraag, zoals reeds aangegeven, toch is,
of het vervoer gebeurt in het kader van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, dus onder gezag, Ieiding en toezicht van de werkgever. Aileen dan
kan er sprake zijn van een arbeidsongeval sensu stricto - in de andere
gevallen enkel van een ongeval op de weg naar of van het werk.
Indicaties voor het bestaan van een gezagsverhouding zijn, zo bleek uit de
rechtspraak hierboven, vooral het feit dat de reis door de werkgever
georganiseerd werd en dat voor de reisduur betaald werd. O.i. is een ander
belangrijk beoordelingselement het vrij of facultatief karakter van het
vervoer. Stond het de werkgever vrij een eigen vervoermiddel te gebruiken
in plaats van dat van de werkgever (bijv. omdat hij een kleine omweg of
een oponthoud wilde maken)? Was daarvoor in elk individueel geval de
toestemming van de werkgever vereist, of oordeelde de werknemer daarover
zelf (zoals bijv. uit precedenten kan zijn gebleken)? Men kan o.i. moeilijk
beweren dat de reis onder het gezag, de Ieiding en het toezicht van de
werkgever verliep, indien deze zelfs niet oplegde van het bepaalde vervoermiddel gebruik te maken.
65. DE PROBLEMATIEK VAN DE ,UITGELEENDE" WERKNEMERS - Het
probleem van de , ,uitgeleende'' werknemers is de rechtspraak, met inbegrip
van het Hof van Cassatie, blijven bezighouden. De problematiek kan als
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volgt worden geschetst: werkgever A, die een arbeidsovereenkomst heeft
gesloten met een werknemer, leent deze tijdelijk uit aan een werkgever B,
bijvoorbeeld met het oog op bet verrichten van een bepaald werk. Indien
de werknemer dan door een arbeidsongeval wordt getroffen en de forfaitaire prestaties uitgekeerd krijgt van de verzekeraar van werkgever A, heeft
dan deze verzekeraar een subrogatierecht tegenover werkgever B en diens
aangestelden of lasthebbers? Met andere woorden, zijn deze als derden te
beschouwen in de zin van het vierde punt van artikel 46 § 1?
Duidelijkheidshalve wordt de eerste werkgever (A) hierboven aangeduid als
de uitlener, de tweede (B) als de gebruiker - al zal de aard van de uitlening
en van de band tussen de werknemer en de gebruiker verschillen vati geval
tot geval.
Herinneren we er eerst aan, met verwijzing naar ons vorig overzicht
(T.P.R., 1977, 541, nr. 50), dater geen misverstand kan over bestaan dat,
in de aangegeven situatie, indien tenminste de arbeidsovereenkomst met de
uitlener is blijven voortbestaan, diens verzekeraar gehouden is tot betaling,
ook al werd op het ogenblik van het ongeval door de getroffene arbeid
verricht onder gezag, Ieiding en toezicht van de gebruiker (richtinggevend
cassatie-arrest van 16 februari 1953, J. T., 1953, 99; Bull. Ass., 1953, 61;
R.C.J~B., 1953, 173).
(1) Daaruit is de rechtspraak in de onderzochte periode blijven afleiden dat
de gebruikende werkgever een derde is in de zin van artikel 46 § 1, en dus
door de gebruikte werknemer die het slachtoffer werd van een arbeidsongeval en door de gesubrogeerde arbeidsongevallenverzekeraar kan worden
aangesproken op grond van de bepalingen in verband met de burgerrechtelijke aansprakelijkheid (Cass., 18 november 1975, Arr. Cass., 1976, 351;
Cass., 7 september 1979,Arr. Cass., 1979-1980, 19; Pas., 1980, 17; Antwerpen, 8 juni 1976, R. W., 1976-1977, 1759; Bergen, 6 oktober 1976,
R. G.A.R., 1977, nr. 9810; Bergen, 1 juni 1977, J. T. T., 1978, 213).
Ook de aangestelden en lasthebbers van de gebruiker kunnen, als derden,
door de ontleende werknemer, slachtoffer van een arbeidsongeval, aangesproken worden op grond van de regels terzake van onrechtmatige daad
(Van de Velden, A., en Schamp, H., Arbeidsongevallen Prive-sector,
Antwerpen, 1981, blz. 211)- indien tenminste artikel18 van de wet van
3 juli 1978 op de arbeidsovereenkomsten zich daar niet tegen verzet, en de
aanspraak tot de werkgever als burgerrechtelijke aansprakelijke doet richten (Ibid., blz. 212).
(2) Maar anders is de situatie als de ontleende werknemer niet het slachtoffer is van een arbeidsongeval, maar integendeel zelf een arbeidsongeval
veroorzaakt waardoor een aangestelde oflasthebber van de gebruiker wordt
getroffen; hij zou zich dan van zijn kant wei op de burgerrechtelijke
immuniteit kunnen beroepen (Cass., 17 januari 1980, Arr. Cass., 19791980, 574; Pas., 1980, I, 566; R.C.J.B., 1980, 295; De Verz., 1980, 367).
Dit dubbel standpunt van het Hofvan Cassatie beantwoordt aan een zekere
strikt juridische logica:
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a) enerzijds is de ontleende werknemer, vanuit het standpunt van zijn
tijdelijke werkmakker, een aangestelde van diens werkgever;
b) anderzijds is voor de ontleende werknemer de gebruiker niet zijn werkgever, en is dezelfde werkmakker mogelijks wel de aangestelde van de gebruiker, maar dan nog blijft hij een derde voor de ontleende werknemer vermits,
zoals gezegd, de gebruiker niet de werkgever van deze laatste is.
In de rand twee bemerkingen hierbij.
ad (a) Dat de ontleende werknemer een aangestelde van de gebruiker is
indien deze over hem leiding, gezag en toezicht uitoefent wordt door de
rechtspraak aanvaard, in een ander verb and weliswaar, namelijk met betrekking tot de in het derde lid van artikel1384 B.W. ingestelde aansprakelijkheid van de aansteller voor de daden van zijn aangestelde (Cass., 31
oktober 1980, Arr. Cass., 1980-1981, 242; Pas., 1982, 269; R.G.A.R., 1982,
nr. 10.511; Luik, 14 april1977, De Verz., 1977, 383; Vred. Kortrijk, 5 mei
1976, De Verz., 1976, 643).
ad (b) Er kunnen zich gevallen voordoen, waarbij de gebruiker wel de
werkgever van de ontleende werknemer wordt, nl. als hij in ruil voor de
arbeidsprestaties die onder zijn leiding, gezag en toezicht worden uitgeoefend een loon uitbetaalt. Dan bestaat tussen beiden een arbeidsovereenkomst, zelfs zonder geschrift.
Er wordt terecht opgemerkt dat door een combinatie van voornoemde twee
jurisprudentiele stellingnamen (1) en (2) de tijdelijk ontleende werknemer
een bevoorrechte situatie geniet: hijzelf kan als slachtoffer van een arbeidsongeval wel een burgerrechtelijke vordering instellen tegen de gebruiker
(ook voor fouten van zijn werkmakkers), maar tegenover hem is geen
verhaal mogelijk wanneer hij zijn tijdelijke werkmakkers schade toebrengt!
Werknemers die binnen dezelfde onderneming en onder dezelfde feitelijke
leiding werken zijn dus aan een verschillend regime onderworpen, wat wel
kritiek moet uitlokken (zie De Ganck, Ch., De burgerlijke aansprakelijkheid in de arbeidsongevallenwet, in Sociaal recht, Gent, 1976, blz. 171).
Een dergelijk resultaat is inderdaad onlogisch en onrechtvaardig. Het kan
ontlopen worden in gevallen waar de gebruiker optreedt als lasthebber van
de uitlener. Hoger is immers gezegd dat de aard van de relatie tussen beide
werkgevers zeer verschillend kan zijn en in elk geval nauwkeurig dient
nagegaan. Is er een lastgevingsrelatie, dan krijgt bet aan de aanvang gestelde
probleem een elegante en juridisch niet te betwisten oplossing: ontleende
werknemer en gebruiker zijn dan lasthebbers of aangestelden van dezelfde
werkgever - de uitlener -, en tussen hen is dus geen aansprakelijkheidsvordering mogelijk (voor toepassingen: Antwerpen, 19 november 1980;
R. W., 1981-1982, 556, in het geval van de relatie uitzendbureau/gebruiker;
Kh. Hasselt, 2 juni 1977, Limb. Rechtsl., 1977, 187; Kh. Brussel, 16
september 1975, B.R.H., 1977, 83 in het geval van een tijdelijke vereniging
tussen twee vennootschappen).
Voor een uitvoerige analyse van de mogelijkheid dat er tussen uitlener en
gebruiker een lastgevingsovereenkomst bestaat, zie (met verdere verwijzing
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naar rechtspraak en rechtsleer): Bergen, 1 juni 1977, T.S.R., 1977, 367 (in
casu wordt geen lastgevingsovereenkomst vastgesteld).
Het hager aangegeven onlogisch en onrechtvaardig resultaat kan ook ontlopen worden als de gebruiker van de ontleende werknemer een afstand van
elk verhaalsrecht bekomt (De Leye, 0., De vergoeding voor arbeidsongevallen, 1960, nr. 345). Een dergelijke afstand is echter tegen de arbeidsongevallenverzekeraar van de uitlenende werkgever, slechts tegenstelbaar indien hij
met diens medewerking tot stand kwam (De Ganck, Ch., o.c., 172).
Vermelden we nog dat de rechtsleer soms opkomt tegen de aangegeven
cassatierechtspraak met haar eigenaardige gevolgen. Zo is het volgens V.H.
niet tegenstrijdig te verklaren dat enerzijds ,de verzekeraar van de uitlenende werkgever waarmee de werknemer door een arbeidsovereenkomst gebonden is de uitkeringen verschuldigd blijft en dat anderzijds de ontlenende
werkgever in wiens werkplaats het ongeval zich heeft voorgedaan, samen
met zijn aangestelden en lasthebbers de immuniteit geniet" (V.H., noot
onder Cass., 3 maart 1971, De Verz., 1971, 918). Dient trouwens aan de
ratio van de regels i. v .m. de immuniteit niet de voorrang gegeven boven een
strikt-juridische kwalificatie van het begrip werkgever - en is deze ratio
niet: een immuniteit te vestigen tussen de werknemers die werkzaam zijn
in een onderneming en gezamenlijk de risico's van de onderneming dragen?
66. GEDEELDE AANSPRAKELIJKHEID - De arbeidsongevallenverzekeraar is
krachtens artikel47 van de wet van 10 april1971, gewijzigd bij wet van 7
juli 1978 gesubrogeerd in de rechten die hetslachtoffer of zijn rechthebbenden krachtens het gemeen recht hadden kunnen uitoefenen. Indien de
schade is veroorzaakt door samenlopende fouten van een derde en van het
slachtoffer, treedt de arbeidsongevallenverzekeraar slechts in de rechten van
de rechthebbenden in evenredigheid met het deel van de aansprakelijkheid
van de derde voor het ongeval (Cass., 6 januari 1981, R. W., 1981-1982,
1543). In een onuitgegeven uitspraak opteerde het Hof van Beroep te
Antwerpen, 6e Kamer, in deze problematiek voor de oplossing die inzake
de ziekte- en invaliditeitsverz~kering vervat is in het K.B. van 4 december
1978 en dus tegen die van de vroegere Cassatierechtspraak (de zgn. Amauryarresten) terzake (zie supra nr. 60a; Antwerpen, 6e Kamer, 17 juni 1983:
tegen dit arrest werd cassatieberoep aangetekend).
Een bijzonder probleem stellen de gevallen waarbij de aansprakelijkheid
voor een deel op de werkgever of op een werkmakker is gelegd die de
immuniteit geniet en voor het resterende deel op een derde (en dus niet op
de getroffene zelf). Welk is dan de omvang van het recht van de gesubrogeerde arbeidsongevallenverzekeraar en van het slachtoffer of zijn nabestaanden (wat deze laatsten betreft, voor de niet krachtens de W.A.O.
vergoede schade)? Is dit recht beperkt tot het deel van de aansprakelijkheid
dat op de derde is gelegd, of kan deze laatste integendeel aangesproken
worden voor de integrale schade, op grand van het beginsel van de verbintenis in solidum tussen schuldenaars? Het Hof van Cassatie koos op 16 april
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1980 (Arr. Cass., 1979-1980, 1028; R.G.A.R., 1981, nr. 10.429, met noot
R.O.D.) en op 11 juni 1981 (Arr. Cass., 1980-1981, 1172; Pas., 1981, I,
1163) voor de tweede oplossing, in een geval waar de derde slechts voor een
kwart was aansprakelijk gesteld en de werkmakker voor het overige deel;
tach moet de derde instaan voor de integraliteit van de schade; het Hof
argumenteert ondermeer dat in de loop van de voorbereidende werkzaamheden in de Senaat weliswaar is voorgesteld met het oog op dergelijke gevallen
de vergoedingsplicht te beperken tot een breukdeel (zie ook: Pari. Besch.,
Kamer, zitt. 1970-1971, nr. 887, 6), maar dat dit voorstel niet in de tekst
van de artikelen 46 en 47 werd opgenomen.
Indien het een ongeval betreft op de weg van en naar het werk waarvoor
twee bestuurders, waaronder een mede-arbeider, aansprakelijk zijn kan de
arbeidsongevallenverzekeraar die de getroffene, dewelke geen fout heeft
begaan, vergoedingen heeft uitgekeerd terugbetaling vorderen van de ene
of de andere bestuurder op grand van de overweging dat wanneer door de
samenlopende fouten van verschillende personen schade is veroorzaakt
ieder van hen ten aanzien van de gelaedeerde gehouden is tot volledige
vergoeding van de schade. De arbeidsongevallenverzekeraar die zijn rechten
laat verloren gaan tegen een van de daders en nadien de andere dader
aanspreekt voor het geheel kan van deze dader enkel terugbetaling bekomen
tot beloop van diens bijdrage in de schade vermits hij door zijn nalatigheid
belet heeft dat er tussen de schuldenaars regresbetrekkingen ontstaan (Antwerpen, 14 februari 1978, R. W., 1977-1978, 2655).
B. Optierecht van de getroffene tussen de forfaitaire en de gemeenrechtelijke vergoedingen
67. AFSCHAFFING VAN HET OPTIERECHT- De vraag of het optierecht,
waarover de getroffene krachtens de bepalingen van de gecoordineerde
arbeidsongevallenwetten beschikte, en dat hem toeliet zich in geval van
burgerlijke aansprakelijkheid van een derde ofwel tegen deze laatste ofwel
tegen de arbeidsongevallenverzekeraar te richten, ook in de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 toepassing vindt, heeft lange tijd aanleiding
gegeven tot discussie.
Hoewel het optierecht in artikel 46 niet was vermeld, liet deze wettekst aan
duidelijkheid te wensen over en leek de rechtsleer bereid dit recht toe te
kennen: Vandeur, M., ,DeArbeidsongevallen", Tongeren, 1973, 231; Van
Leurzen, A., ,Bestaat het optierecht nog bij arbeidsongevallen?", Limb.
Rechtsl., 1976, 76; Mahieu, M., ,A propos de I' option de la victime d'un
accident du travail imputable a un tiers entre l'indemnisation de droit
commun et l'indemnisation forfaitaire", J.T., 1974, 688; Vander Vorst,
P., ,La reparation des risques professionnels", 3e ed. 1976, 165.
Ook de rechtspraak opteerde vrijwel unaniem voor het keuzerecht: Arbh.
Brussel, afd. Antwerpen, 26 oktober 1972, R. W., 1973-1974, 612; Brussel,
9 mei 1973, De Verz., 1973, 1071; Rb. Luik, 3 september 1973, De Verz.,
1973, 1083; Corr. Hasselt, 29 november 1973, R. W., 1973-1974, 2113;
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Arbrb. Luik, 3 december 1973, Jur. Liege, 1974-1975, 77; Luik, 16 april
1975, R.G.A.R., 1976, 9546; Bergen, 17 november 1976, J. T.T., 1977, 105.
Deze discussie werd afgesloten door de wet van 7 juli 1978 waarbij artikel
46 § 2, lid 2, A.O.W. in volgende bewoordingen werd gewijzigd: ,De
volgens het gemeen recht toegekende vergoeding, die geen betrekking kan
hebben op de vergoeding van de lichamelijke schade, zoals zij gedekt is door
deze wet, mag samengevoegd worden met de krachtens deze wet toegekende
vergoedingen".
Voor zover deze nieuwe bepaling die opnieuw vrij gebrekkig is geformuleerd
nog ruimte laat voor twijfel, wordt deze bij een lezing van de voorbereidende stukken definitief weggenomen. Zodra de schade gedekt wordt door de
A.O.W. is de getroffene verplicht de arbeidsongevallenverzekeraar aan te
spreken en kan hij aileen een bijkomende gemeenrechtelijke vordering
instellen voor:
- de lichamelijke schade die volgens de arbeidsongevallenwet niet vergoed
wordt, met andere woorden een eventuele aanvulling in zoverre de
gemeenrechtelijke schadeloosstelling van de lichamelijke materiele schade meer bedraagt dan de forfaitaire vergoedingen;
- de schade waarvoor volgens de arbeidsongevallenwet geen vergoeding
kan worden bekomen, zoals de morele schade en de schade aan de
goederen van de getroffene.
De rechtsleer treedt voor het grootste deel de stelling bij dat het keuzerecht
is afgeschaft; aldus Van de Velden, A. en Schamp, H. (Arbeidsongevallen
prive-sector, Antwerpen, 1981, 218), Simoens, D. (,Wijziging van de
Arbeidsongevallenwet van 10 april1971 door de wet van 7 juli 1978", R. W.,
1978-1979, 1311; -, noot onder Arbrb. Kortrijk, afd. Roeselare, 15 december 1980, R. W., 1980-1981, 2200), Beyens, R. (,Commentaire de la loi du
7 juillet 1978 modifiant la loi du 10 avril1971 sur les accidents du travail",
J.T., 1979, 278) en Clesse, J. (,Le role de la responsabilite civile dans la
reparation des accidents du travail", Ann. Fac. Dr. Liege, 1980, 234). Meer
genuanceerd is de bespreking door Mathieu, M. (,,A propos de 1' option de
la victime d'un accident de travail imputable aun tiers entre l'indemnisation
de droit commun et l'indemnisation forfaitaire", J. T., 1974, 688). Bepaalde
rechtsleer stelt dat artikel46, § 2 A.O.W. niet uitdrukkelijk het keuzerecht
afschaft (Marchal, P. en Hirsch, J., ,La loi du 7 juillet 1978 a-t-elle
vraiment supprime le droit d'option de la victime?", R.G.A.R., 1980,
nr. 10.221).
De rechtspraak van haar kant heeft zich aangesloten bij de stelling dat 'het
slachtoffer sedert de wet van 7 juli 1978 geen optierecht meer heeft: Brussel,
1 april 1980, J. T., 1980, 410; Bergen, 6 mei 1980, R. G.A.R., 1981,
nr. 10.344; Arbrb. Kortrijk, afdeling Roeselare, 15 december 1980, R. W.,
1980-1981, 2200, noot Simoens, D.; Corr. Charleroi, 12 maart 1980,
R.G.A.R., 1981, nr. 10.381.
Ze is evenwel de mening toegedaan dat de tweede alinea van § 2 van artikel
46 A. 0. W. niet interpretatief maar modificatief is, met andere woorden een
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wetswijziging inhoudt die de aansprakelijkheidskwestie zelf betreft en derhalve geen terugwerkende kracht heeft zodat ze geen toepassing vindt op
de schadevergoeding waarvan de oorzaak dagtekent van voor het van kracht
worden ervan: Arbrb. Charleroi, 10 april1979, J. T., 1979, 575; Bergen, 26
juni 1980,De Verz., 1981, 425; Corr. Luik, 25 maart 1981, R.G.A.R., 1982,
nr. 10.507.
Nog wat het overgangsrecht betreft kwam de Arbeidsrechtbank te Kortrijk,
afdeling Roeselare op 21 februari 1983 (R. W., 1983-1984, 716) tot een
enigszins ander besluit en paste het de nieuwe regeling toe op de schadeloosstelling verschuldigd voor een arbeidsongeval dat dateerde van voor de
inwerkingtreding van de wet van 7 juli 1978. Nieuwe wetsartikelen die van
openbare orde zijn, aldus de redenering, vinden onmiddellijk toepassing,
niet aileen op aile situaties die ontstaan onder hun regime, maar ook op de
toekomstige rechtsgevolgen van situaties die ontstonden onder de oude wet;
zij zijn aileen niet toepasselijk op rechtstoestanden die definitief uitgewerkt
en vastgelegd werden onder de oude wet. Deze stelling Iijkt ons betwistbaar:
in feite gaat het om een wet die een aansprakelijkheidsregel wijzigt en die
dus geen toepassing vindt op ongevailen overkomen voor de inwerkingtreding ervan, zelfs als de schade nog niet definitief geregeld is op dat ogenblik
(Bergen, 6 mei 1980, R.G.A.R., 1981, nr. 10.344). Is er wei reeds een
eindvonnis, waarbij de schadevergoeding definitief is geregeld, dan kan de
ingetreden toestand natuurlijk niet meer gewijzigd worden onder invloed
van de nieuwe wet, ook niet indien dit vonnis een voorbehoud maakt wat
sommige aspecten van de vergoeding betreft (Ibid.).
De nieuwe regeling verhindert de strafrechter niet uitspraak te doen over
de publiekrechtelijke vordering, voordat de zaak eventueel voor de arbeidsrechtbank is gebracht (Corr. Charleroi, 12 maart 1980, R.G.A.R., 1981,
nr. 10.381).
C. Subrogatoire vordering van de arbeidsongevallenverzekeraar
68. TEKST VAN DE WET- De oorspronkelijke tekst van artikel47 A.O.W.
luidde: ,De verzekeraar en het Fonds voor Arbeidsongevallen kunnen de
rechtsvordering waarvan sprake in artikel 46 § 1 op eigen risico insteilen.
Zij treden alsdan in de rechten welke de getroffene of zijn rechthebbenden
hebben tegen de voor het arbeidsongeval aansprakelijke, tot beloop van wat
zij hun hebben betaald en van een bedrag gelijk aan het kapitaal dat de door
hen verschuldigde waarde van de jaarlijkse vergoeding of rente vertegenwoordigt".
Deze tekst werd door de wet van 7 juli 1978 gewijzigd door volgende
bepaling:
,De verzekeraar en het Fonds voor Arbeidsongevallen kunnen een rechtsvordering insteilen tegen de voor het arbeidsongeval aansprakelijke, tot
beloop van wat zij krachtens artikel 46., § 2, eerste lid, betaald hebben en
van een bedrag gelijk aan het kapitaal dat de door hen verschuldigde waarde
van de jaarlijkse vergoeding of rente vertegenwoordigt.
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Zij kunnen de burgerlijke vordering instellen op dezelfde wijze als het
slachtoffer of zijn rechthebbenden en worden gesubrogeerd in de rechten
die de getroffene of zijn rechthebbenden bij niet-vergoeding overeenkomstig artikel 46, § 2, eerste lid, krachtens het gemene recht hadden kunnen
uitoefenen''.
Vermits de in artikel 46, § 1 A.O.W. voorziene rechtsvordering inzake
burgerlijke aansprakelijkheid, overeenkomstig § 2 van datzelfde artikel een
vordering is tot aanvulling van de arbeidsongevallenvergoeding, kon de
verwijzing naar artikel 46, § 1 niet behouden blijven en beperkt artikel 47,
lid 1 er zich toe als principe te stellen dat de verzekeraar en het Fonds voor
Arbeidsongevallen de mogelijkheid hebben ,een rechtsvordering in te stetlen tegen de voor het arbeidsongeval aansprakelijke''.
Overeenkomstig artikel 47, lid 2, kunnen verzekeraar en Fonds voor Arbeidsongevallen die burgerlijke vordering instellen ,op dezelfde wijze als
het slachtoffer of zijn rechthebbenden'', dit wil zeggen door een burgerlijke
partijstelling voor de strafrechtbank of een vordering voor de burgerlijke
rechtbank zonder evenwel de minnelijke schikking of de dading over het
hoofd te zien.
De in de tekst gebruikte terminologie ,worden gesubrogeerd" lijkt ons
juridisch niet volledig correct. In wezen is het een vordering iure proprio,
die evenwel beperkt wordt tot de rechten die de getroffene of de rechthebbenden hadden kunnen doen gelden in gemeen recht in afwezigheid van de
schadeloosstelling overeenkomstig de arbeidsongevallenwet en als dusdanig
kan deze rechtstreekse vordering enkel worden uitgeoefend binnen de
grenzen van de subrogatoire vordering.
Ret principe volgens hetwelk de voorlopige wiskundige reserve, d.w.z. het
kapitaal dat de waarde van de jaarlijkse vergoeding vertegenwoordigt, door
de arbeidsongevallenverzekeraar op de aansprakelijke derde mag worden
ingevorderd en dat reeds ingeschreven was in de oorspronkelijke tekst, bleef
behouden.
69. OMVANG VAN DE RECHTEN VAN DE GESUBROGEERDE ARBEIDSONGE-

Als principe kan gesteld dat de subrogatie, waarop de arbeidsongevallenverzekeraar zich kan beroepen, hem enkel het recht
geeft, binnen de grenzen van de door hem gedane uitkeringen, datgene op
te vorderen wat het slachtoffer of diens rechthebbenden in gemeen recht
hadden kunnen bekomen voor de materiele professionele schade ingevolge
het lichamelijk letsel.
In het Iicht van dit principe besliste het Hof van Cassatie op 30 november
1976 (R. W., 1977-1978, 474; Pas., 1979, I, 363) dat bij feitelije scheiding
tussen het overleden slachtoffer van een arbeidsongeval en haar echtgenoot
die noch uit haar loon, noch uit haar economische waarde als huisvrouw
enig voordeel haalde, deze echtgenoot geen schade door inkomstenverlies
lijdt uit hoofde van het overlijden van zijn vrouw. De arbeidsongevallenverzekeraar, hoewel gehouden tot uitkering van de forfaitaire vergoedingen,
heeft geen verhaalsrecht tegen de voor het ongeval aansprakelijke derde.
VALLENVERZEKERAAR -
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Anderzijds werd beslist dat, gezien de arbeidsongevallenverzekeraar aileen
de materiele professionele schade dekt en het verlies van de economische
waarde als huisvrouw geen professionele schade is, de vergoeding voor die
schade, ofschoon die van materiele aard is, samen mag genoten worden met
de uitkeringen van de arbeidsongevallenverzekeraar. Dit betekent dat met
de voormelde schade geen rekening mag gehouden worden bij de vergelijking tussen de wettelijke uitkeringen en de gemeenrechtelijke schadeloosstelling (Gent, 23 april 1979, R. W., 1980-1981, 2752).
De vergoedingen wegens materiele professionele schade spruitende uit de
door het arbeidsongeval veroorzaakte tijdelijke en blijvende arbeidsongeschiktheid moeten worden beschouwd als vergoedingen voor posten van
eenzelfde schade. Ze kunnen derhalve volledig worden verhaald op de
aansprakelijke derde tot beloop van het totaal bedrag van de gemeenrechtelijke vergoedingen voor dezelfde schadeposten (Cass., 26 september 1977,
R. W., 1977-1978, 1570; J. T. T., 1978, 46).
De schade die de getroffene lijdt uit hoofde van een blijvende arbeidsongeschiktheid bestaat niet in een verlies van loon maar in de aantasting van zijn
fysische integriteit die een vermindering van zijn arbeidsgeschiktheid tot
gevolg heeft. De arbeidsongevallenverzekeraar heeft een regresrecht tegen
de aansprakelijke tot beloop van de materiele schade, in de mate dat die
de forfaitaire vergoeding niet overtreft (Luik, 24 januari 1979, Jur. Liege,
1979-1980, 252; Bergen, 2 maart 1979, R.G.A.R., 1980, nr. 10.159).
In een onuitgegeven vonnis van 15 december 1977 (geciteerd in De Verzekering, 1978, blz. 134) onderstreept de Rechtbank van Koophandel te Brussel
terecht dat ,door aan het slachtoffer een blijvende arbeidsongeschiktheid
toe te kennen, de Arbeidsrechtbank noodzakelijkerwijze geoordeeld heeft
dat bet ongeval een weerslag heeft op de economische en op de beroepsbekwaamheid, dat verweerster (verzekeraar W.A.M.) derhalve niet kan voorhouden dat de ongeschiktheid van 3 OJo enkel een morele schade uitmaakt''.
Het meest adequate middel om het economisch waardeverlies te bepalen is
de kapitalisatieberekening op grond van het invaliditeitspercentage (Bergen,
25 maart 1975, R.G.A.R., 1979, nr. 9984; Luik, 9 november 1977, De
Verz., 1978, 131; Luik, 23 oktober 1980, R.G.A.R., 1982, nr. 10.441). De
burgerlijke rechtbank te Brussel besliste evenwel op 13 juni 1979
(R.G.A.R., 1981, nr. 10.323) dat bij geringe blijvende arbeidsongeschiktheid de vordering van de arbeidsongevallenverzekeraar tot integrale teruggave van bet kapitaal dient te worden afgewezen en hem enkel een forfaitair
bedrag, berekend per punt invaliditeit, dient te worden toegekend.
De lijfrente die verschuldigd is aan de niet uit de echt noch van tafel en bed
gescheiden echtgenoot van de getroffene door een dodelijk arbeidsongeval
of door een dodelijk ongeval op de weg naar of van bet werk en die werd
berekend op basis van 30% van bet jaarloon van de getroffene en de
schadevergoeding die aan die echtgenoot verschuldigd is door de persoon
die volledig aansprakelijk is voor bet ongeval of door zijn verzekeraar en
berekend wordt op basis van bet loon van de getroffene op het ogenblik
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van het ongeval met aftrek van het deel, dat hij nodig had voor zijn
persoonlijk onderhoud en met inachtname van zijn waarschijnlijke winstgevende overlevingsduur, vormen twee vergoedingswijzen van dezelfde stoffelijke schade. De gesubrogeerde verzekeraar kan, binnen de perken van de
schadevergoeding die de derde aansprakelijke voor het ongeval volgens het
gemeen recht voor de vergoeding van dezelfde stoffelijke schade verschuldigd is, zijn vordering instellen tot terugbetaling van al de door hem aan
de rechthebbende uitgekeerde bedragen en van het geheel van het kapitaal
dat voor de lijfrente werd vastgesteld (Cass., 11 januari 1979, R. W.,
1978-1979, 2593).
Ben minderjarig kind dat inwoont bij de getroffene kan in gemeen recht
aanspraak maken op inkomstenverlies ingevolge het overlijden van een
ouder. De wetsverzekeraar, die voor een kind van drie jaar een wezenkapitaal had dienen te vestigen van 957.445 F, ziet zijn vordering ontvankelijk
verklaard ten belope van 729.594 F (Carr. Hasselt, 23 februari 1979 en
Antwerpen, 3 januari 1980, De Verz., 1980, 193; zie eveneens Cass., 6
september 1977, Arr. Cass., 1978, 17: de schadevergoeding die in gemeen
recht aan de overlevende echtgenote van de getroffene in eigen naam wordt
toegekend, dekt niet dezelfde schade als deze die gedekt wordt door de
arbeidsongevallenrente voor de minderjarige kinderen van de getroffene).
De ouders van een arbeider van 18 jaar die met hem en met zes broers en
zusters, onder wie nog vier ITiinderja.rigen, s~menw_oQnd(!I!,_\\'Q!dell g~Jl9ht
te hebben genoten van 50 o/o van het nettoloon van hun zoon en redelijkerwijze mochten zij verhopen daar nag drie jaar van te genieten. De waarde
in gemeen recht dient derhalve te worden begroot op
(156.678 F x 3): 2=233.517F. De arbeidsongevallenverzekeraar die voor
beide ouders samen een kapitaal had dienen te vestigen van 498.367 F ziet
zijn verhaalsrecht derhalve beperkt tot 233.517 F (Carr. Bergen, 4 mei 1976,
De Verz., 1976, 595). Voor een arbeider van 17 jaar, inwonende bij zijn
moeder, ten gunste van wie de aibeidsongevallenverzekeraar een kapitaal
had dienen te vestigen van 1.459.035 F, werd de materiele schade naar
gemeen recht begroot op 686.014 F: 40% van het basisloon over een
periode van vier jaar (Rb. Veurne, 13 november 1979, onuitg., Assubel en
Van Ackert. Van Bladel e.a.). Voor een andere arbeider van 17 jaar werd
bij gebrek aan nauwkeurige gegevens de gemeenrechtelijke schade naar
billijkheid op 250.000 F bepaald (Gent, 22 januari 1980, De Verz., 1980,
371: zonder vermelding van het kapitaal dat de lijfrente vertegenwoordigt).
De verzekeraar, die gesubrogeerd is in de rechten van de getroffene, heeft
het recht de vergoedende intresten te ontvangen op de bedragen die betaald
werden; deze worden berekend vanaf de datum van betaling tot de datum
van terugbetaling door de aansprakelijke derde (Luik, 24 januari 1979, Jur.
Liege, 1979-1980, 252; Antwerpen, 2 april 1980, R.G.A.R., 1980,
nr. 10.270; Luik, 23 oktober 1980, R.G.A.R., 1982, nr. 10.441; Rb. Brussel, 3 september 1981, J. T. T., 1982, 688).
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70, VERGOEDINGEN VOOR TIJDELIJKE ARBEIDSONGESCHIKTHEID. BRUTOOF NETTO LOON? - Ingevolge de wijziging van artikel 26, 3° W .LB. door
artikel17 van de wet van 5 januari 1976 naar luid waarvan aile vergoedingen
die wedde- of loontrekkenden verkrijgen uit hoofde van geheel of gedeeltelijk herstel voor tijdelijke derving van bezoldigingen, belastbaar zijn is de
vraag opnieuw gerezen of de vergoeding voor materiele schade voor de
periode van tijdelijke ongeschiktheid tot werken moet berekend worden op
bet bruto- of nettoloon van de getroffene.
Vermits in gemeen recht het slachtoffer zonder bijdrage te storten zijn
rechten op sociale zekerheidsuitkeringen behoudt, kan de arbeidsongevallenverzekeraar bij toepassing van artikel47 A.O.W. slechts het nettoloon,
verhoogd met de fiscale afhoudingen terugvorderen (Rb. Luik, 9 februari
1981, R.G.A.R., 1982, nr. 10.519 met noot J. Schryvers). De Rechtbank
verliest kennelijk uit het oog dat met betrekking tot de sociale zekerheidsbijdragen de situatie van een slachtoffer van een ongeval gemeen recht totaal
verschillend is van deze van een getroffene van een arbeidsongeval. In bet
eerste geval betaalt het slachtoffer geen bijdrage dan ook niet terugvorderen
bij gebrek aan geleden schade. In het tweede geval is de getroffene die een
vergoeding voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid geniet (buiten de periode
van gewaarborgd loon) verplicht de krachtens de sociale zekerheidswetten
verschuldigde bijdragen te betalen (art. 43 A.O.W.). De debiteur van de
wettelijke vergoedingen houdt de sociale zekerheidsbijdragen af en stort ze
aan de instelling belast met de inning van de bijdragen van de regeling
waarin de getroffene bijdrageplichtig was op het ogenblik van het ongeval
(maatschappelijke zekerheid der arbeiders, mijnwerkers en ermee gelijkgestelden of zeelieden ter koopvaardij: K.B. 21 december 1971, art. 31 en 32).
Het betreft bier evenwel slechts een uitvoeringsmodaliteit die niets afdoet
aan bet feit dat de schuldenaar van de bijdragen de getroffene zelf is. De
schade die de getroffene zou geleden hebben zonder betaling door de
wetsverzekeraar is het brutoloon en derhalve kan de arbeidsongevallenverzekeraar die uitkeringen gedaan heeft, waarin een deel bestemd voor de
betaling van de sociale bijdragen begrepen is, als gesubrogeerde in de
rechten van de getroffene, dit deel van haar uitkeringen terugvorderen van
de aansprakelijke (Gent, 28 juni 1976, R.G.A.R., 1979, nr. 10.105; Vred.
Luik, 10 maart 1977, De Verz., 1980, 53; Rb. Brussel, 3 maart 1978,
R.G.A.R., 1979, nr. 10.047; Gent, 13 november 1978, R. W., 1979-1980,
134; Bergen, 2 maart 1979, R.G.A.R., 1980, nr. 10.159; zie ook supra,
nr. 52.1 i.h.b. punt b).
·
71. POST-LUCRATIEVE EN EXTRA-PROFESSIONELE SCHADE - De postlucratieve schade is de materiele schade die het slachtoffer lijdt ingevolge
de ongeschiktheid tot bet verrichten van een lucratieve activiteit na de
pensioengerechtigde leeftijd.
De extra-professionele schade bestaat in het materieel verlies dat het slachtoffer lijdt ingevolge de onmogelijkheid tot bet verrichten van allerlei
karweien, o.a. onderhouds- en herstellingswerken aan zijn woning.
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Hoewel hierover soms twijfel bestaat, dient gesteld dat bet kapitaal dat
beantwoordt aan de forfaitaire uitkeringen ook de postprofessionele schade
dekt, dus bet verlies dat de getroffene na het bereiken van de pensioenleeftijd lijdt aan economische waarde op de arbeidsmarkt. Deze stelling lijkt
ons een logisch gevolg van bet feit dat de uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid ook na die leeftijd doorlopen. Dat ze bij samenvallen met een
pensioen ingevolge een recente wetswijziging sterk verminderd worden,
verandert niets aan dit beginsel - hoogstens wei aan de kapitaalsberekening.
Het Hof van Cassatie oordeelde (v66r de bestudeerde periode) op 22 juni
1971 (R. W., 1972-1973, 61; R.G.A.R., 1972, nr. 8923) in de lijn van deze
beginselen: als in gemeen recht een onderscheid is gemaakt tussen bet
gedeelte van bet kapitaal dat de inkomensschade vergoedt voor en na de
pensioenleeftijd, dient bet kapitaal dat aan de forfaitaire uitkeringen beantwoordt niet op analoge wijze gesplitst. Men staat immers voor twee vergoedingen die, alhoewel anders berekend, eenzelfde schade dekken, nl. de
materiele professionele schade over de ganse levensduur, zodat de rechter
de beide eindcijfers in hun geheel moet vergelijken om nadien bet ene van
het andere af te trekken (anders, o.i. ten onrechte: Bergen, 25 maart 1975,
R.G.A.R., 1979, nr. 9981; Bergen, 2 maart 1979, R.G.A.R., 1980,
nr. 10.159).
Het Hof van Cassatie lijkt anders te oordelen als bet kapitaal niet op
uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid maar op renten toegekend na een
dodelijk ongeval betrekking heeft. Arresten van 3 januari 1969 (Arr. Cass.,
1969, 414) en van 6januari 1981 (R. W., 1981-1982, 1543) worden tot staving
aangevoerd. In feite is de tegenstelling slechts schijn. In bet arrest van 1969
bestempelde bet Hof als een schade die onderscheiden was van de forfaitaire
uitkeringen: , ,bet verlies van zekere inkomsten die bet slachtoffer na zijn
leeftijd van 65 jaar uit een lucratieve arbeid als abnormale, toevallige en
tijdelijkelonen ofinkomsten zou hebben genoten", en indat van 1981: ,bet
verlies van inkomsten die bet slachtoffer zou hebben verworven voor een
andere beroepsactiviteit welke hij na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd zou uitoefenen".
In beide arresten werd dus niet geoordeeld over de samenvoeging of aftrek
van een verlies aan inkomens uit dezelfde beroepsactiviteit voor en na de
pensioenleeftijd (zoals wei bet geval was in de zaak die bet Hof op 22 juni
1971 te beslechten kreeg), maar uit twee activiteiten- waarvan die na de
pensioenleeftijd eerder extra - dan postprofessionele kenmerken had.
Vergoedt bet kapitaal dat volgens de A.O.W. is gevestigd steeds de professionele schade over de ganse levensduur, dan kan de rechter die naar gemeen
recht oordeelt van zijn kant wei drie hypothesen onderscheiden - in bet
spoor van De Ganck (De burgerlijke aansprakelijkheid in de arbeidsongevallenwet, in: Sociaal Recht, Gent, 1977, 187):
- hypothese 1: de gelaedeerde zal zijn pensioen niet aanvragen en zijn
normale beroepsactiviteit blijven voortzetten;
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hypothese 2 (a): de gelaedeerde zal zijn pensioen bekomen maar (zoals
hij oak tijdens zijn lucratieve periode kon doen) de voordelen genieten
van zekere extraprofessionele bezigheden;
- hypothese 2 (b): de gelaedeerde zal zijn pensioen bekomen, maar binnen
de perken van de toegelaten arbeid een beroepsactiviteit uitoefenen.
De oplossingen zijn telkens verschillend:
- in hypothese 1 wordt door beide wetgevingen dezelfde schade gedekt,
zodat er aileen sprake kan zijn van de aftrek van beide eindcijfers;
- in hypothese 2 (a) valt de vergoeding voor extra-professionele bezigheden niet samen met de forfaitaire uitkeringen, zodat cumulatie mogelijk
is;
- in hypothese 2 (b) geldt hetzelfde als voor hypothese 1 - behalve als
de rechter niet zozeer de uitoefening van een weliswaar beperkte maar
normale beroepsactiviteit wil vergoeden dan wei , ,bet verlies van de
mogelijkheid om een dergelijke beroepsactiviteit uit te oefenen", in welk
geval de vergoeding voor dit verlies niet samenvalt met de forfaitaire
uitkeringen, zodat cumulatie mogelijk is.
Volgens de gevestigde rechtspraak van bet Hof van Cassatie is er geen
,cumulatieverbod" tussen de forfaitaire schadevergoeding en de vergoeding toegekend als herstel voor extra-professionele schade (Cass., 31 maart
1969, R.G.A.R., 1969, nr. 8546; Cass., 30 september 1974, Pas., 1975, I,
120; R. W., 1974-1975, 2087). Laatstgenoemde schade mag dan oak niet op
bet kapitaal dat de waarde van de jaarlijkse vergoedingen vertegenwoordigt
in mindering worden gebracht. Het Hof van Beroep te Gent zondigt tegen
dit principe door te beslissen dat de arbeidsongevallenverzekeraar als gesubrogeerde in de rechten van de ouders, wier zoon slachtoffer was van een
dodelijk ongeval op de weg van en naar het werk, aanspraak kan maken
op de extra-professionele schade naar billijkheid begroot op 25.000 F (29
oktober 1980, R.G.A.R., 1980, nr. 10.271 met noot J. Schryvers).
De vraag of de materitile schade na de pensioengerechtigde leeftijd recht
geeft op schadevergoeding die ontsnapt aan bet verhaal van de arbeidsongevallenverzekeraar wordt door het Hof van Cassatie verschillend beantwoord naargelang het een dodelijk ongeval betreft dan wei een ongeval dat
enkel een blijvende arbeidsongeschiktheid tot gevolg heeft.
Bij dodelijk ongevalvergoedt het bedrag gelijk aan bet kapitaal dat de door
de arbeidsongevallenverzekeraar verschuldigde rente vertegenwoordigt en
dat door hem aan de echtgenote van bet slachtoffer wordt gestort, op
forfaitaire wijze bet verlies van het voordeel dat zij persoonlijk trok uit de
inkomsten die aan de getroffene worden verschaft door de arbeidsovereenkomst tijdens de uitvoering waarvan bet ongeval heeft plaats gehad, maar
het dekt niet het verlies van inkomsten die bet slachtoffer zou hebben
verworven door een andere beroepsactiviteit welke hij na het bereiken van
de pensioengerechtigde leeftijd zou uitoefenen. De arbeidsongevallenverzekeraar is als zodanig niet gesubrogeerd in de rechten van de rechthebbenden
van bet slachtoffer om vergoeding te vorderen wegens verlies van laatstgenoemde inkomsten (Cass., 6 januari 1981, R. W., 1981-1982, 1543).
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Bij blijvende arbeidsongeschiktheid naar aanleiding van een ongeval aanvaardde het Hof van Cassatie impliciet de stelling dat voor het verhaalsrecht
van de arbeidsongevallenverzekeraar rekening dient te worden gehouden
met inkomstenverlies zowel tijdens de lucratieve levensduur als nadien.
Het bestreden arrest had de gemeenrechtelijke vergoeding als volgt berekend: tot 65 jaar, 3.280.903 F; erna, 25.000 F hetzij samen 3.305.903 F.
Voor het Hof van Cassatie verdedigde de getroffene de stelling dat voor het
gevestigde kapitaal (2.984.740 F) een splitsing diende te worden gemaakt
en wei zo dat hij voor de ongeschiktheid tot 65 jaar van de derde nog het
verschil zou mogen eisen tussen 3.280.903 F en 2.246.800 F, zijnde het
gedeelte van het kapitaal dat de leeftijd tot 65 jaar beslaat.
Deze stelling wordt verworpen op grond van volgende overweging:
- het kapitaal dat de rente waarborgt (2.984.740 F) en de totale vergoeding naar gemeen recht (3.305.903 F), ofschoon anders berekend en
vastgesteld, vergoeden eenzelfde schade, n.l. de vermindering of verlies
van de economische waarde van de getroffene op de arbeidsmarkt
gedurende heel zijn levensduur;
- de rechter heeft terecht het kapitaal in zijn geheel vergeleken met de
vergoeding gemeen recht in zijn geheel om nadien het kapitaal af te
trekken van de gemeenrechtelijke vergoeding (Cass., 22 juni 1971,
R. W., 1972-1973, R.G.A.R., 1972, nr. 8923).
Dit standpunt wordt niet gedeeld door het Hof yan Bergen,].~ maar119~
(R.G.A.R., 1979, nr. 9981) en 2 maart 1979 (R.G.A.R., 1980, nr. 10.159),
hetwelk van oordeel is dat zowel de post-lucratieve als de extra-professionele schade ontsnappen aan het verhaalsrecht van de arbeidsongevallenverzekeraar.
72. SCHADE AAN GOEDEREN - MORELE SCHADE - Dat het slachtoffer van
een arbeidsongevallangs gemeenrechtelijke weg van de werkgever vergoeding mag nastreven van schade aan goederen werd uitdrukkelijk vastgelegd
in artikel 46 § 1, 2° A.O.W.
Met betrekking tot de morele schade waren de standpunten verdeeld. Tegen
het advies van de Raad van State in oordeelde de wetgever dat de rechtsvordering tot het bekomen van schadeloosstelling voor morele schade niet
moest worden toegevoegd aan artikel46 § 1, 2°: inderdaad, er wordt hier
gehandeld over het niet opzettelijk veroorzaakte arbeidsongeval. In dit
geval kunnen de getroffene en zijn rechthebbende geen vergoeding voor
morele schade bekomen. De arbeidsongevallenwetgeving is immers van
toepassing en zij werd steeds zo gei"nterpreteerd dat ze zowel de lichamelijke
als de morele schade dekt, daar die twee onverbreekbaar verbonden zijn
(Pari . . St. Senaat, zitting 1969-1970, nr. 328, Memorie van toelichting,
biz. 26).
Dit standpunt van de wetgever wordt bekrachtigd door het Hof van Cassatie, hetwelk besliste op 20 september 1977 dat ,het slachtoffer van een
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arbeidsongeval of zijn rechthebbenden van de werkgever, zijn lasthebber
of aangestelde geen vergoeding voor morele schade volgens het gemeen
recht kunnen vorderen, tenzij de werkgever, zijn lasthebber of aangestelde
bet arbeidsongeval opzettelijk heeft veroorzaakt, de werkgever opzettelijk
een ongeval heeft veroorzaakt dat een arbeidsongeval tot gevolg heeft, of
nog, wanneer het ongeval zich beeft voorgedaan op de weg naar en van bet
werk (R. W., 1978-1979, 2363).
73, VERZAKING VAN BENADEELDE AAN ZIJN RECHTEN:
STELBAARHEID AAN DE ARBEIDSONGEVALLENVERZEKERAAR -

TEGEN-

Noch de
verzaking van ieder verhaal tegen de aansprakelijke derde, noch de dading
die tussen hen zou worden aangegaan betreffende de materiele schade die
bet voorwerp uitmaakt van de forfaitaire vergoedingen kunnen de arbeidsongevallenverzekeraar verhinderen een regresvordering in te stellen tegen
de aansprakelijke dader.
In een vonnis van 18 oktober 1978 omschrijft de Arbeidsrechtbank van
Charleroi deze algemeen aanvaarde stelling als volgt: het artikel 47 van de
wet van 10 april 1971 poneert het principe van de subrogatie van de
wetsverzekeraar en bepaalt er de draagwijdte van; deze valt samen met de
omvang van bet kapitaal dat de rente vertegenwoordigt, berekend volgens
de wettelijke regels van openbare orde. De dading aangegaan tussen het
slachtoffer en de verzekeraar van de derde-aansprakelijke zonder inachtname van de wettelijke subrogatie, is niet tegenstelbaar aan de wetsverzekeraar
(R.G.A.R., 1980, nr. 10.174; zie eveneens Arbh. Antwerpen, afd. Hasselt,
22 november 1978, J. T. T., 1979, 294; Brussel, 30 mei 1979, R. W., 19801981, 2402).
De arbeidsongevallenverzekeraar kan persoonlijk verzaken aan zijn rechten
tegen de aansprakelijke, maar deze verzaking kan aileen uitgaan van hem
en niet van de getroffene zelf. Eenmaal zijn akkoord gegeven met kennis
van zaken over de dading afgesloten tussen de aansprakelijke en het
slachtoffer zonder bedrieglijke handeling vanwege bet slachtoffer, de aansprakelijke of diens verzekeraar, kan de arbeidsongevallenverzekeraar niet
meer terugkomen op zijn beslissing. In hoofde van de arbeidsongevallenverzekeraar gaat bet om een eenzijdige verbintenis die het karakter heeft van
een kwijtschelding van schuld, dewelke niet noodzakelijkerwijze een weldadige bedoeling insluit (De.Page, Traite etementaire de droit civil, T., VIII,
nr. 15 A 4°) en waarvan het voorwerp duidelijk is uitgedrukt, nl. de zaak
niet te Iaten aanslepen (Kh. Nijvel, 30 oktober 1975, De Verz., 1977, 533).
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74. HET RECHT OP TERUGBETALING VAN HET DOORBETAALDE LOONMen weet dat de werkgever bij schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst wegens arbeidsongeschiktheid verplicht is tot loondoorbeta783

ling gedurende een bepaalde termijn. Kan het bedrag ervan door hem
teruggevorderd worden lastens de aansprakelijke schadeverwekker? In ons
vorig overzicht was aangegeven dat het antwoord bevestigend moest zijn
sinds een wet van 10 december 1962 de toenmalige wet op de arbeidsovereenkomsten had aangevuld met een bepaling die de werkgever subrogatie
verleende in de rechten van het slachtoffer of van zijn rechtverkrijgenden
tegenover de aansprakelijke derde (T.P.R., 1977, 555, nr. 64).
De sindsdien van kracht geworden wet van 3 juli 1978 betreffende de
arbeidsovereenkomsten geeft eveneens een positief antwoord, zonder evenwei nog op de figuur van de indeplaatsstelling een beroep te doen - wat
ondermeer van belang is voor de terugbetaling door de dader van de sociale
bijdragen (zie nr. 75): ,de werkgever kan tegen derden die aansprakelijk
zijn (voor het ongeval) een rechtsvordering instellen tot terugbetaling van
het loon dat aan het slachtoffer werd betaald (... )" (artikel53, § 4 en artikel
54, § 5 voor werklieden, resp. m.b.t. arbeids- en andere ongevallen, en
artikel 75 voor bedienden).
De statuten van het N.M.B.S.-personeel en van bepaalde staatsambtenaren
spreken nog wei van een indeplaatsstelling; dan dient er bijgevolg over
gewaakt dat de N.M.B.S. of de Staat tegen de schadeverwekker geen
ruimere aanspraken Iaten gelden dan het slachtoffer had kunnen doen
(Cass., 12 mei 1977, Arr. Cass., 1977, 940; Luik, 27 apri11977, De Verz.,
1977, 387; J. T., 1977, 588); dit gold ook v66r de inwerkingtreding van de
wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten (toepassing: Mil.
Ger., 20 januari 1977, De Verz., 1977, 117).
75. TERUGBETALING VAN DE SOCIALE BIJDRAGEN- In de rechtspraak
heeft lange tijd onenigheid bestaan over de vraag of de betaling door de
werkgever van patronale bijdragen, in gevallen van arbeidsongeschiktheid
van de werknemer, een schade uitmaakte die de voor het ongeval aansprakelijke diende te vergoeden (zie vorig overzicht, T.P.R., 1977, 556, nr. 66).
Er dient op gewezen te worden dat deze vraag zijn belang verliest sedert de
inwerkingtreding van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten (zie Simoens, D., ,De nieuwe wet van 3 juli 1978 betreffende de
arbeidsovereenkomsten en de terugvordering van patronale R.S.Z. bijdra. gen", R. W., 1978-1979, 622). Deze wet bepaalt uitdrukkelijk <;tat het recht
van de werkgever op terugbetaling niet aileen betrekking heeft op het loon
dat aan het slachtoffer werd betaald, maar ook op ,de sociale bijdragen
waartoe de werkgever door de wet of door een individuele of collectieve
arbeidsovereenkomst is gehouden" (artikel 52, § 4 en 54, § 5 voor werklieden en 75 voor bedienden). Deze uitdrukkelijke bepaling, die in de vroegere
wetten niet voorkwam, heeft de verdienste een einde te maken aan de
verwarring die voorheen in de rechtspraak bestond over de vraag of de
werkgever, die zijn bijdragen in elk geval niet op grand van de hem
verleende subrogatie kon vorderen (aangezien de werknemer, in wiens
rechten hij trad, deze zelf niet van de dader kon vorderen), zijn bijdragen
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het voorwerp kon laten uitmaken van een eis die door hemzelf ingesteld
werd, op grand, niet van de artikelen uit de (toenmalige) wetten op de
arbeidsovereenkomsten, maar op grand van artikel 1382 B.W. tot herstel
van de door hemzelf geleden schade (zie De Wilde, L., ,Artikel1382 B.W.
en de terugvordering van betaalde patronale bijdragen", R. W., 1974-1975,
878).
Deze wetsbepaling ging in tegen de gevestigde cassatierechtspraak. Het
hoogste gerechtshof had, na op 17 maart 1969 (Arr. Cass., 1969, 669) nog
een enigmatisch standpunt te hebben ingenomen, in het begin van de
onderzochte periode resoluut gekozen voor de stelling, dat de betaling van
de patronale bijdragen geen schade uitmaakte voor de werkgever en bijgevolg niet ten laste van de aansprakelijke schadeverwekker kon worden
gelegd (Cass., 12 oktober 1977, R. W., 1978-1979, 205; J. T., 1978, 100; Arr.
Cass., 1978, 123; Cass., 5 december 1978, R.G.A.R., 1980, nr. 10131): het
bestaan van een arbeidsovereenkomst verplicht de werkgever tot het betalen
van bijdragen aan de R.S.Z., deze verplichting vindt haar grand in wettelijke en reglementaire bepalingen, het betalen van de bijdragen maakt voor
de werkgever bijgevolg geen schade uit die de voor het ongeval aansprakelijke zou moeten herstellen - aldus telkens de redenering van het Hof van
Cassatie.
Ons inziens waren er de uitdrukkelijke bepalingen in de nieuwe wet op de
arbeidsovereenkomsten nodig om het recht van de werkgever op terugbetaling eveneens op de werkgeversbijdragen te laten slaan, een resultaat dat via
de constructie op grand van artikel 1382 B.W. niet kon worden bereikt.
Schade is immers op het eerste gezicht niet aanwezig, zoals terecht werd
vastgesteld door het Hof van Cassatie: ook zonder het ongeval zou de
werkgever de R.S.Z.-bijdragen hebben moeten betalen, en het argument dat
hij dan wei een tegenprestatie zou hebben ontvangen (in de vorm van
arbeidsprestaties) die hij nu moet derven gaat niet op, als men in het spoor
van L. De Wilde (o.c., 878) aanneemt dat een werkgever die een beroep doet
op een werknemer niet aileen zijn arbeidsprestaties aanvaardt, maar heel
zijn persoon, met zijn behoeften, werkkracht, noden en gezondheid, met
inbegrip van het risico dat hij arbeidsongeschikt wordt. Zo gezien slaan de
werkgeversbijdragen dus niet op bepaalde arbeidsprestaties die geschorst
kunnen zijn, maar op het in dienst hebben van een werknemer over de
periodes van schorsing heen. Het is duidelijk dat er in deze stelling geen
schade is geleden en er dus geen plaats is voor een eigen aanspraak van de
werkgever. Met de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (in een vonnis
van 27 maart 1979, J. T., 1979, 613) kan worden vastgesteld dat de geciteerde artikelen 52, § 4, 54, § 5 en 75 van de wet van 3 juli 1978 betreffende
de arbeidsovereenkomsten de werkgever een rechtstreeks recht verlenen
tegen de aansprakelijke derde waarvan het werkingsveld ruimer is dan dat
van een vordering uit subrogatie. Het gaat dus om een nieuwe bepaling die
in de vroegere wetten niet voorkwam en dus niet mag toegepast worden op
ongevallen, voorgevallen voor de invoering van de nieuwe wet (geciteerd
vonnis).
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Hoe dient het begrip ,sociale bijdragen" ge1nterpreteerd? In de brede zin,
antwoordde op 28 september 1981 (J. T. T., 1982, 171) de Vrederechter te
Sint Gillis, met overvloedige verwijzing naar de voorbereidende werken: de
,sociale bijdragen" waarvan de werkgever de terugbetaling mag vorderen
tegen de voor het ongeval aansprakelijke derde moeten worden begrepen
in ruime zin; ze betreffen elke bijdrage met het oog op het verzekeren aan
de werknemer van zijn bestaanszekerheid (bijdragen van maatschappelijke
zekerheid, bijdragen aan een fonds voor bestaanszekerheid) en tevens van
zijn welzijn en zijn professionele en syndicale vorming (werkgeversbijdrage
tot een patronaal sociaal fonds en tot een syndikaal fonds).
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PENSIOENEN

A. Overlevingspensioenen
76. DE TRADITIONELE CASSATIERECHTSPRAAK - De vraag of het overlevingspensioen dat de weduwe geniet in mindering dient gebracht op het
bedrag van de schadeloosstelling die ze kan vorderen tegen de derde die voor
de dood van haar man verantwoordelijk is, heeft traditioneel aanleiding
gegeven tot veel rechtspraak en rechtsleer, vaak in tegenstelde zin. De reden
van de verwarring ligt voor de hand: anden;c:la!l_voor_Q.~oyerige!_Uitk~ringen
die in dit hoofdstuk zijn behandeld, kent de wetgeving inzake pensioenen
geen uitdrukkelijke regeling inzake coordinatie met vergoeding uit onrecht. matige daad.
Tach werden in de besproken periode merkelijk minder uitspraken gepubliceerd over deze vraag dan tijdens degene die bestreken werd in ons vorige
overzicht (T.P.R., 1977, 577-579, nr. 81-83).
Nadat tegen het einde van de vorige eeuw een tijdlang de strekking had
overheerst om de pensioenuitkeringen toe te rekenen op de schadeloosstelling omdat anders de vermogenstoestand van de nabestaanden n.a. v. het
ongeval zou verbeterd zijn, kreeg gaandeweg de tegengestelde strekking de
bovenhand, vooral nadat ze op 15 april1937 (Pas., 1937, 113; R.G.A.R.,
1937, nr. 2431; Bull. Ass., 1937, 897) door het Hof van Cassatie werd
geconsacreerd, toen de vraag haar voor het eerst werd voorgelegd. Twee
reeksen argumenten werden door het Hof ingeroepen. Vooreerst dat de
stelling van de ,verbetering van de vermogenstoestand" waarmee de vroegere rechtspraak zoveel moeilijkheden ondervond, alle grand miste aangezien niet de fout van de dader en zelfs niet het overlijden van de echtgenoot
aan de ,verrijking" ten grande liggen, maar deze integendeel reeds voordien in het vermogen van de weduwe aanwezig was onder de vorm van een
eventueel recht op een pensioen, en het ongeval alleen de realisatie van dit
recht voor gevolg had. En ten tweede was het duidelijk dat de pensioenuitkeringen geen vergoedend doel hadden maar de opbrengst waren van vroegere
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stortingen die door de overledene waren gedaan en van afhoudingen die op
zijn loon waren verricht.
Dezelfde lijn is het Hof van Cassatie onverstoord blijven doortrekken vanaf
1937 tot op vandaag (zie ook vorig overzicht, T.P.R., 1977, 577, nr. 81).
Telkens opnieuw werd geoordeeld dat oorzaak en voorwerp van het overlevingspensioen en van de gemeenrechtelijke schadeloosstelling verschillend
zijn: terwijl het eerste gegrond is op de arbeidsovereenkomst en op de
wetgeving betreffende de rust- en overlevingspensioenen, vindt de tweede
haar oorsprong in de onrechtmatige daad van een derde. Het overlevingspensioen beoogt niet de door het overlijden geleden schade te vergoeden en
het bedrag ervan mag dus niet in mindering worden gebracht op de sommen,
toegekend als herstel van de materiele schade die veroorzaakt werd door het
misdrijf van onopzettelijke doodslag.
Haar traditionele rechtspraak, gebaseerd op het verschil in grondslag en in
voorwerp, heeft het Hof van Cassatie in de besproken periode bevestigd op
6 januari 1981 (R. W., 1981-1982, 1543) en 23 september 1981 (R. W.,
1982-1983, 799).
Hetzelfde stand punt is, in het spoor van de cassatierechtspraak, ingenomen
door de Hoven van Beroep te Gent (14 december 1977, onuitg. en 1 juni
1979, R. W., 1982-1983, 531) en te Bergen (29 oktober 1980, onuitg.), en
verder door de Rechtbanken van eerste aanleg te Dendermonde (3 januari
1977, onuitg.) en te. Antwerpen (15 oktober 1980, onuitg.) en door de
Correctionele rechtbank te Charleroi (10 oktober 1977, R.G.A.R., 1979,
nr. 10082).
Te vermelden is wei, dat het Hof van Beroep te Gent n.a.v. haar (geciteerde)
uitspraak van 1 juni 1979 in een aantal van haar overwegingen enig begrip
opbrengt voor het tegengesteld standpunt (zie nr. 77).
De rechtsleer moet erkennen dat het gestelde probleem belangrijk en moeilijk op te lossen is. Op het eerste gezicht stelt zich het volgend dilemma:
of men brengt de pensioenuitkeringen in mindering op het bedrag van de
schadeloosstelling en werkt zodoende de ,straffeloosheid" van de schadeverwekker in de hand, of men past de toerekening niet toe en laat de weduwe
zich aan het ongeval , verrijken". De interpretatie van het Hof van Cassatie
biedt een uitweg die door een groot deel van de rechtsleer dan ook dankbaar
werd aangegrepen. Als de gedachte dat de nabestaanden na het ongeval
beter af zijn dan ervoor wrevel oploopt, is deze op sentimentele en niet op
juridische gronden gesteund. De ,verrijking" is immers hier onregelmatig
als men inziet dat de gelaedeerde zelf daartoe heeft bijgedragen door het
doen van stortingen, het Iaten gebeuren van afhoudingen of zelfs gewoon
door zijn arbeidsprestaties - waarvan de tegenprestatie steeds potentieel
in het vermogen van zijn echtgenote aanwezig is en na zijn overlijden aileen
wordt geactualiseerd. Anders beslissen zou de schadeverwekker in staat
stellen te profiteren van de vooruitziendheid, de spaarzin en de arbeid van
de gelaedeerde.
Pensioenuitkeringen staan dus qua oorzaak en voorwerp los van de onrechtmatige daad en hebben bijgevolg geen vergoedend doel, aldus steeds deze
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rechtsleer. Zo gezien stelt zich zelfs geen cumulatieprobleem. Dit standpunt
van de rechtsleer is goed samengevat in deze passage van de hand van
Charlier, P.: ,Entre un enrichissement, qui n' est pas sans cause, et une
immunisation, qui serait sans raison, il y a place pour le cumul non des
'indemnites' mais de l'indemnite et de tout ce qui n'est pas indemnisation"
(Du cumul des indemnites, in En hommage it Leon Graulich, Luik, 1957,
blz. 228).
77, AFWIJKENDE RECHTSPRAAK EN RECHTSLEER. BEOORDELING - Steeds
is naast de rechtlijnige opvatting van het Hof van Cassatie een dissidente
rechtspraak blijven bestaan (zie vorig overzicht, T.P.R., 1977, 577, nr. 82).
Deze was ondermeer geconcentreerd in het rechtsgebied van het Hof van
Beroep te Luik en hield vol, dat de schade in elk geval afzonderlijk en in
concreto moet worden vastgesteld en dat de rechter daarbij de ogen niet mag
sluiten voor de feitelijke elementen die de omvang van de schade bei'nvloeden, zoals het ontvangen door de weduwe van een overlevingspensioen. Het
verschil in oorzaak en in voorwerp, waarop de cassatierechtspraak is
gebouwd, is terzake niet dienend.
In die zin valt uit de periode 1977-1982 een vonnis te noteren van de
Correctionele rechtbank te Luik (dus alweer uit het rechtsgebied van het
Hof te Luik) van 24 april 1979 (R. G.A.R., 1980, nr. 10.117), waaruit de
volgende passage het citeren waard lijkt: , ,Attendu que le probleme de la
reparation est un probleme de fait: celui de la determination du dommage
cause a la veuve par l'hommicide; que cette question de fait est appreciee
souverainement par le juge de fond en droit commun et que la reparation
ne peut etre une source d'enrichissement pour la personne lesee, celle-ci
devant seulement etre replacee dans la meme situation pecunaire que celle
dont elle jouissait avant !'accident; Attendu qu'il convient de tenir compte
du fait que le deces de Ia victime a eu pour consequence de procurer encore
ala veuve des ressources resultant de l'activite professionnelle de son mari
et qui lui sont attribuees sous forme de pension de survie; Attendu que si
cette pension de survie est liquidee en vertu d'une cause autre que la
reparation du dommage resultant de la faute d'un tiers, il n'en reste pas
moins vrai que ce droit n'est pas etranger a }'infraction puisque c'est la faute
du tiers qui le fait naitre prematurement; Attendu qu'il y a done lieu de
constater que le dommage materiel de la veuve est deja largement compense
par le paiement de la pension de survie; que les reclamations de la partie
civile relatives a ce dommage doivent done etre ecartees".
Men kan dit vonnis nog vergelijken met de uitspraak van het Hof van
Beroep te Bergen van 19 januari 1979, dat geen materiele schade erkent bij
een erkend natuurlijk kind, omdat dit het genot had van een maandelijkse
gei'ndexeerde rente vanwege zijn vaders werkgever, de N.M.B.S., en van
kinderbijslagen als wees. Hier wordt dus wel een uitkering die, juist zoals
het overlevingspensioen van de langstlevende echtgenoot, een andere oorzaak en voorwerp heeft dan de schadevergoeding, toegerekend op de
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vergoeding. Wellicht terecht in een-in-concreto-schadevergoeding, maar
ongetwijfeld in strijd met de leer van het Rof van Cassatie (Bergen, 19
januari 1977, Omnia, 1979, 219, waar de publicatie vollediger is dan in De
Verz., 1979, 239).
Deze stellingname vindt in recente rechtsleer enige bijval.
Ret argument van het verschil in voorwerp tussen beide reeksen uitkeringen
en meer bepaald van het niet-vergoedend karakter van de overlevingspensioenen is door ondermeer R.O. Dalcq sterk gerelativeerd in het Iicht van
de regel van de schadebegroting in concreto. Wat verhindert de feitenrechter
bij het toepassen van die regel rekening te houden met de omstandigheid
dat de weduwe een pensioen geniet? Zelfs als het voorwerp van deze laatste
anders is dan dat van de gemeenrechtelijke schadeloosstelling, is het bestaan
ervan een feit dat door de feitenrechter kan worden in aanmerking genomen
om te besluiten dat de schade geringer is dan de gelaedeerde voorhoudt
(,Cumul des indemnites avec le revenu ou Ia pension, De Verz.", 1970, 46;
zie ook Dabin, J. en Lagasse, L., , ,Examen de jurisprudence. Responsabilite civile", R.C.J.B., 1949, 95, nr. 95), Vaststellen dat er tot een zekere
hoogte geen schade is geleden omdat er geen inkomensverlies is, is juridisch
iets heel anders dan vaststellen dat er wei schade is maar dat deze door de
toekenning van pensioen is ,vergoed" (Dalcq, R.O., ,L'indemnisation du
prejudice corporel", J. T., 1969, 507).
Moeilijker te weerleggen is het argument van het verschil in oorzaak.
(Dalcq, R.O., ,Cumul. .. ", 47): de gelaedeerde beschikt over twee van
elkaar onafhankelijke aanspraken (tegen de aansprakelijke en tegen de
pensioendebiteur) en deze twee schulden moeten betaald worden, zodat het
voor onmogelijk wordt gehouden dat de betaling van de ene meteen ook
de andere zou uitdoven. Maar ligt juist in deze stelling niet de ganse vraag
besloten, zoals opgemerkt door J. Ronse (A.P.R., Tw. Schade en schadeloosstelling, nr. 558)?
De aangelegenheid dient gezien in een breed perspectief. Beschouwingen
van morele aard over de mogelijke ,verrijking" van een van beide partijen
en de daarbij aansluitende stelling dat als een van beiden moet profiteren
van de inspanningen die de overledene zich getroostte met het oog op het
vormen van een pensioen, het in elk geval beter is daartoe de nabestaanden
van de overledene dan de schadeverwekker aan te duiden, moeten niet
doorslaggevend zijn.
Past het niet de vraag opnieuw te stellen, ten gronde ditmaal, in het Iicht
van twee ontwikkelingen op het sociaal-economisch vlak?
Daar is vooreerst het feit dat, met de spectaculaire groei van de verzekeringspraktijk, in steeds meer gevallen de schade niet door een schuldige enkeling
wordt gedragen maar afgewenteld wordt op een aansprakelijkheidsverzekeraar, dus op een groep van premiebetalers. Ret is in het belang van deze
groep, waartoe zowel potentiele schadeverwekkers als slachtoffers behoren,
de premie zo laag mogelijk te houden, wat onder meer bereikt kan worden
door sociale uitkeringen, zoals overlevingspensioenen, wei systematisch aan
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te rekenen op het bedrag van de schadevergoeding. Zou dit resultaat, wat
deze pensioenen betreft, niet bereikt kunnen worden door (langs een wetswijziging) een indeplaatsstelling van rechtswege te voorzien van de pensioenschuldenaar in de rechten van de gelaedeerde tegenover de oorspronkelijke schadeverwekker? (Voor een schetsen, niet beantwoorden van deze
vragen, zie Dalcq. R.O., ,Cumul. .. ", 49; over de mogelijkheid van een
subrogatie: Andre, R., ,Du cumul de l'indemnite a payer par l'auteur
responsable de l'accident et des avantages contractuels qui echoient a Ia
victime a Ia suite de cet accident", Bull. Ass., 1948, 552; over de mogelijkheid van een wetswijziging: Elst, R., ,Schadevergoeding wegens gemeenrecht met of zonder inachtneming der wettelijke toekenning van sociale
prestaties en vice-versa", R. W., 1969-1970, 649, nr. 30).
Verder is oak de aard van het pensioen grondig veranderd sinds het
allereerste Cassatie-arrest van 1937. Juridisch noch economisch vormt het
pensioen nag Ianger de tegenprestatie in de strikte zin van bijdragen en
afhoudingen, dus van inspanningen die de getroffene zich getroostte - en
waarvan men volgens de klassieke rechtsleer ,tach de schadeverwekker niet
mocht Iaten genieten". Het wezenlijk bestanddeel van het pensioen wordt
inderdaad niet meer gevestigd via een kapitalisatietechniek, waarbij eenieder voor zijn eigen pensioen spaart, maar langs een stelsel van repartitie,
waarbij de actieven van het ogenblik instaan voor de gepensioneerdenyan
thans. Daarenboven is de staatstussenkomst in de financiering der pensioenstelsels bestendig toegenomen.
:De geschetsie- dllo&ele -geaach.fengaiig- vinden we in-eeri-passage- van een
arrest van 1 juni 1979 (R. W., 1982-1983, 531) van het Hof van Beroep te
Gent, dat wei de klassieke cassatierechtspraak toepast maar niet verheelt in
zekere mate bekoord te worden door de meer recente ideeen: , ,De cumulatie
van beide uitkeringen (bedoeld worden, overlevingspensioenen en gemeenrechtelijke schadeloosstelling) - hoe vatbaar ze oak is voor kritiek op
grand van economische en sociale aard, nu vooral de kapitalisatiegedachte
inzake die aard van pensioenen op de achtergrond geraakt - dringt zich
nag steeds op in de huidige stand van onze wetgeving zolang de pensioenschuldenaar niet van rechtswege gesubrogeerd zal zijn in de rechten van de
gelaedeerde tegenover de oorspronkelijke schadeverwekker".
Is het wel zo dat een wetswijziging dient afgewacht? Of kan niet nu reeds
de stelling van Dalcq, R.O. worden bijgetreden, die de oplossing in handen
wil geven van de feitenrechter die kan oordelen dat er voor dat deel dat door
de pensioenuitkeringen is gedekt in feite geen inkomensschade is geleden wat iets heel anders is dan vaststellen dat er wel schade is maar dat deze
door het weduwepensioen is ,vergoed" (,L'indemnisation du prejudice
corpore!", J. T., 1969, 509)?
B. Rustpensioenen
78.

RECHT OP EEN AANDEEL IN HET RUSTPENSIOEN VAN DE ECHTGENOOT.
VARIA- Bij het overlijden van een der echtgenoten stelt de andere soms
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een eis in die betrekking heeft op het verlies van zijn/haar aandeel in het
rustpensioen van de overledene.
In een geval waar de man was overleden vooraleer met pensioen te gaan
paste de Correctionele rechtbank te Charleroi op 10 oktober 1977
(R.G.A.R., 1979, nr. 10.082) de volgende werkwijze toe: geen vergoeding
voor de weduwe uit hoofde van verlies van rustpensioen, maar kapitalisatie
over de ganse levensduur van het inkomen van de man, nl. een Z.I.V.-uitkering wegens invaliditeit.
In een ander geval waar de man wei reeds met pensioen was, werd geoordeeld dat ,de materiele schade van de weduwe bestaat in het verschil tussen
eensdeels haar aandeel in het rustpensioen en andersdeels haar overlevingspensioen" (Antwerpen, 23 februari 1977, De Verz., 1977, 134). Deze aftrek
van het overlevingspensioen kan bevreemden, zeker omdat deze in het arrest
gegrond wordt op een cassatiearrest van 2 mei 1960 (R.G.A.R., 1962,
nr. 6809), waarnaar wordt verwezen. Bij nader toezien blijkt deze uitspraak
te berusten op een verkeerde lezing van dit cassatiearrest. Dit stelde enkel
dat de pensioenen niet de vergoeding van een schade tot voorwerp hebben
en dat bovendien geen enkele bepaling van de pensioenwetgeving de rechter
verbood een vergoeding toe te kennen voor verlies van rustpensioen onder
aftrek van het overlevingspensioen - maar liet niet toe te besluiten dat het
overlevingspensioen moest afgetrokken worden, want over deze vraag had
het Hof van Cassatie zich niet uit te spreken. Het zou in elk geval onlogisch
zijn, in de systematiek van dit Hof (zie nr. 76), te stellen dat het overlevingspensioen in de regel niet dient afgetrokken, maar het ineens wei moet als
het slachtoffer een gepensioneerde is.
Een volledig arbeidsongeschikt slachtoffer kan niet verplicht worden, zogezegd wegens een algemene verplichting die op de gelaedeerde rust om de
schade te beperken, een brugpensioen aan te vragen, aldus zeer beslist het
Hof van Beroep te Bergen op 12 mei 1978 (De Verz., 1978, 562) op grond
van een dubbele redenering: dat het brugpensioen een voordeel is dat naar
oorzaak en voorwerp van de schadeloosstelling verschilt, en dat de wet op
het bijzonder brugpensioen (voor bejaarde invaliden) enkel de mogelijkheid
en niet de verplichting voorziet deze uitkering aan te vragen.
In feite wordt in dit laatste arrest de vraag aangeraakt, of het slachtoffer
alles moet doen wat binnen zijn mogelijkheden ligt om de schade te
beperken. Een dergelijke verplichting, gesteld als algemene regel, blijkt in
het aansprakelijkheidsrecht niet te bestaan. De verantwoording die voor een
dergelijke algemene regel soms wordt aangevoerd Iijkt weinig pertinent. Dit
geldt bijvoorbeeld voor de verwijzing die een enkele keer wordt aangetroffen naar artikel 17 van de verzekeringswet, dat bepaalt dat ,in elke
verzekering de verzekerde alles in het werk moet stellen om de schade te
voorkomen of te beperken" maar dat slechts uitdrukkelijk de relatie tussen
schadedrager en verzekeraar betreft en niet tot het aansprakelijkheidsrecht
met zijn relatie schadelijder-schadeverwe'kker mag worden uitgebreid. Ben
soortgelijke ongegronde veralgemening troffen we aan in een bijdrage van
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De Bersacques, A. {,L'abus de droit", R.C.J.B., 1953, 28). Akkoord dat
een verplichting de schade te beperken volgt uit de goede trouw-vereiste van
artikel 1147 van het Burgerlijk Wetboek, maar dit artikel heeft enkel de
verhouding tussen contractanten tot voorwerp en kan dus enkel een uitspraak doen over de contractuele aansprakelijkheid, zonder dat er aanleiding toe bestaat deze uit te breiden tot bet domein van de delictuele of
quasi-delictuele verantwoordelijkbeid.
Met Ronse dient dus besloten dat aile dergelijke pogingen om bet bestaan
te erkennen van een positieve plicbt van de benadeelde om de schade te
beperken, niet deugdelijk zijn: als verantwoording komen ze te zwak voor
of geven ze integendeel een ongewenste algemene draagwijdte aan bet
beginsel dat slechts in enkele concrete gevallen ten aanzien van de bijzondere
gegevens van bet geschil juist kan blijken (Ronse, J., Schade en Schadeloosstelling, in A.P.R., nr. 466).
Welke is dan de juiste oplossing? Aileen in bepaalde gevallen bestaat een
plicbt tot scbadebeperking, nl. als de omstandigheden erop wijzen dat een
verzuim schuldig zou zijn. Bij een dergelijk scbuldig verzuim valt de scbade
die niet bet gevolg is van een aanvankelijk onrechtmatige daad maar van
bet scbuldig nalaten op de benadeelde. Om bet met de woorden van Ronse
te zeggen: de rechter moet ten aanzien van de omstandigheden eigen aan
bet behandelde geval nagaan of het stilzitten van het slachtoffer al dan niet
scbuldig is. Criterium daarbij is de bouding die een redelijk mens in
diezelfde omstandigheden in zijn eigen belang zou aangenomen hebben,
oak al had hij mogelijks aanspraak op scbadeloosstelling (Ronse, J., o.c.,
nr. 466; Dalcq, R.O., Traite de Ia responsabilite civile, II, nr. 3436).

HooFDSTUK

V

ZAAKSCHADE
79. ALGEMEEN- VOERTUIGSCHADE- De schadeloosstelling bij zaakschade
beeft betrekking op de problematiek van de vaststelling, de begroting en de
vergoeding van de schade ontstaan door de beschadiging, vernieling of
ontvreemding van roerende en onroerende zaken. Bij zaakschade dient het
belang te worden gewaardeerd dat de benadeelde had bij bet rustig genot
van het beschadigde of vernielde goed. De schadeloosstelling strekt er dan
toe de in het verleden of voor de toekomst verloren genotswaarde in bet
vermogen van de benadeelde voiledig te bersteilen (Ronse, J., Schade en
schadeloosstelling, in A.P.R., Brussel, Larcier, 1957, nrs. 1232-1233).
Bij de begroting en de vergoeding van de schade aan zaken veroorzaakt,
wordt het woord ,zaak" bier in de meest mime zin verstaan. Bedoeld
worden zowel roerende als onroerende, stoffelijke zowel als onstoffelijke,
levenloze zowel als levende (b.v. dieren) zaken (voor een omscbrijving van
deze begrippen, zie: Derine, R., Van Neste, F. en Vandenberghe, H.,
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Zakenrecht, in Beginselen van Belgisch privaatrecht, V, Deell-A, Antwerpen-Amsterdam, S.W.U., 1974, 7-9, nr. 2).
De meeste vonnissen en arresten inzake zaakschade hebben evenwel betrekking op de vergoeding van voertuigschade na een verkeersongeval. Slechts
in een minderheid van de rechtspraak gaat het om de begroting van de
schade aan andere zaken, voornamelijk dan om de gevallen van beschadiging of vernieling van elektriciteits- of verlichtingspalen. Slechts af en toe
en eerder terloops komt schade aan gebouwen, kledijschade of het verlies
van een dier ter sprake. Door de rechtspraak en de rechtsleer uitgewerkte
principes betreffende de begroting en de vergoeding van voertuigschade
worden vaak mutatis mutandis toegepast wanneer aan andere zaken schade
is veroorzaakt.
De algemene beginselen betreffende de ontvankelijkheid en de gegrondheid
van de vordering tot schadeloosstelling zijn ook van toepassing op de
begroting en de vergoeding van zaakschade. Zo werd beslist dat de eigenaar
van een voertuig, dat na een verkeersongeval als totaal verlies werd beschouwd, recht heeft op vergoeding van de kosten die hij heeft gemaakt om
de toebehoren van zijn vernielde wagen (in casu: radio, antenne, cassettenrecorder, speciaal clruwn) te Iaten overplaatsen naar zijn nieuwe wagen. De
schade is immers een zuiver feitelijk gegeven, onder meer bestaande in het
ontnemen van een rechtmatig voordeel (zie boven, nr. 26 A), en de aansprakelijke dient dit te vergoeden (Pol. Namen, 14 oktober 1977, J. T., 1978,
12; Jur. Liege, 1977-1978, 128; Pas., 1977, Ill, 63; R.G.A.R., 1978,
nr. 9956).
Het principe dat de door de rechter toegekende schadeloosstelling objectief,
d. w.z. juist passend, en volledig moet zijn (zie dienaangaande boven,
nr. 26, A, en de verwijzingen aldaar) geldt vanzelfsprekend ook bij zaakschade. In een aantal beslissingen is dit beginsel in herinnering gebracht bij
de beoordeling van het systeem van de zogenaamde ,dubbele schatting"
(zie b.v. Rb. Brussel, 22 mei 1980, De Verz., 1981, 815, met noot; Vred.
Grace-Hollogne, 28 februari 1978, R.G.A.R., 1979, nr. 10.104, met noot;
Vred. Marchienne-au-Pont, 12 december 1980, De Verz., 1981, 825, met
noot; betreffende deze problematiek, zie verder, nr. 83). Een interessante
toepassing hiervan vormt een vonnis van de Politierechtbank te Brussel, in
welk geval de Belgische Staat voor beschadigingen aan het wegdek van een
rijksweg een schadevergoeding van 67.552 frank vorderde. Dit was het
bedrag dat de Staat, gebonden zijnde door de dwingende bepalingen van
het lastenkohier, betaald had aan de aannemer die de schade had hersteld.
Door de aansprakelijke werd echter een veellager bedrag aangeboden, en
ook uit een deskundig onderzoek bleek dat een herstelling, uitgevoerd
volgens de regels van de kunst, mogelijk was voor 21.218 of 15.732 frank,
naargelang wei of geen rekening werd gehouden met de gebiedende bepalingen van het lastenkohier dat de Staat aan zijn aannemer bindt. Beslist werd
dat degene die schade veroorzaakt, verplicht is deze te vergoeden op grond
van een zo objectief en zo juist mogelijke waardering, los van iedere
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overeenkomst die de benadeelde met een derde zou hebben gesloten, welke
overeenkomst trouwens niet tegenwerpelijk is aan de aansprakelijke. Deze
laatste werd dan oak veroordeeld tot betaling van een bedrag van slechts
15.732 frank, zijnde de kostprijs van de herstellingswerken, uitgevoerd in
normale omstandigheden (Pol. Brussel, 4 oktober 1976, De Verz., 1977,
861).
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VASTSTELING EN BEWIJS VAN DE SCHADE - MINNELIJK DESKUNDIG
ONDERZOEK

A. Algemeen principe
Overeenkomstig het gemeen recht (zie art. 1348, 1°, B.W.) mag het bewijs
van het bestaan en de omvang van de schade met alle middelen van recht
worden geleverd, met inbegrip van getuigen en vermoedens. Het gaat hier
immers om het bewijs van rechtsfeiten (zie boven, nr. 15).
Deze principes gelden uiteraard oak voor de vaststelling en het bewijs van
de schade aan zaken. Ten gevolge van het gestegen aantal verkeersongevallen en de tussenkomst van de verzekeringsmaatschappijen bij de afhandeling en de regeling van deze schadegevallen, heeft zich sedert geruime tijd
het gebruik ontwikkeld dat de schade aan een voertuig wordt vastgesteld
door een deskundig onderzoek. Het gaat om een minnelijke expertise die
op tegenspraak gebeurt, nadat de benadeelde of zijn verzekeraar, de aansprafelijKe en.loi ditms verzekeraar daartoeheeft UitgefiOdigd~ Meestal zal
de deskundige door laatstgenoemde{n) worden aangesteld (zie hierover:
Ronse, J ., Schade en schadeloosstelling, in A.P.R., nrs. 1240-1242; Ulrix,
R., Schade aan voertuigen, Brussel, De Verenigde Verzekerden, 1970,
10-13, nrs. 11-15; Kluwers Verzekeringshandboek, Meyhi, H., (red.), Antwerpen, Kluwer, s.d., III-11, 88-89; Stasseyns, J., Voertuigschade, Deurne,
Uitgave Informatica, 1983, 3). Tijdens de besproken periode werd naar deze
beginselen verwezen en werd dit gebruik in herinnering gebracht in een geval
van schade aan een tramrijtuig veroorzaakt bij een verkeersongeval (Brussel, 26 april1979, R. W., 1979-1980, 2785), evenals in een geval waarin aan
een onroerend goed schade werd toegebracht (Bergen, 18 oktober 1979,
R.G.A.R., 1980, nr. 10.257).
De benadeelde of zijn verzekeraar dient na een verkeersongeval zo vlug
mogelijk aan de aansprakelijke schadeveroorzaker of diens verzekeraar een
aanvraag te richten om de aanstelling van een deskundige te bekomen. Deze
uit het gebruik ontstane ,verplichting" moet echter met redelijkheid worden opgevat. Aldus werd beslist dat aan de benadeelde, die zeven dagen na
het ongeval had gewacht om een aanmaning te versturen voor een contradictoire schadevaststelling, geen schuldige nalatigheid, noch een onverantwoorde vertraging kan worden verweten, temeer daar het hier blijkbaar ging
om een geval waarop het systeem van de expertise- en R.D.R.-overeenkomst
van toepassing was, wat tot gevolg heeft dat de vaststelling van de schade
gebeurt op verzoek van de W.A.M.-verzekeraar van de benadeelde (Kh.
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Brussel, 3 november 1975, R.G.A.R., 1977, nr. 9714; betreffende de expertise- en de R.D.R.-overeenkomst, zie verder, nr. 83). Er was volgens de
rechtbank dan ook geen aanleiding toe om de gebruiksdervingsperiode uit
dien hoofde te verminderen.
B. Het uitblijven van een deskundig onderzoek
Bij verkeersongevallen wordt in de aanvraag tot aanstelling van een deskundig meestal een termijn vermeld waarbinnen de expertise zou moeten
plaatsvinden. In de klassieke formule bedraagt deze termijn drie dagen, te
rekenen vanaf de verzending van de aanvraag (Kluwers Verzekeringshandboek, Meyhi, H., (red.), III-11, 90). Deze korte termijn is bedoeld om de
duur van de onbruikbaarheid van het voertuig en de daaruit voortvloeiende
schade zoveel mogelijk te beperken (Ronse, J., Schade en schadeloosstelling, in A.P.R., nrs. 1240-1242; Ulrix, R., Schade aan voertuigen, 10-11,
nr. 11). Vrij algemeen is men echter van oordeel dat in onze huidige
gemotoriseerde samenleving deze termijn van drie dagen onvoldoende is en
in de praktijk niet haalbaar, noch voor de verzekeringsmaatschappijen,
noch voor de door hen aangestelde deskundigen. Een termijn van vier a vijf
dagen wordt als een minimum beschouwd (Kluwers verzekeringshandboek,
Meyhi, H. (red.), III-11, 90-91; De Wolf, A., Handboek voor de schaderegeling in verkeersongeval/en, s.l., s.d., 17; Ulrix, R., Schade aan voertuigen, 13, nr. 16; zie ook: Kh. Brussel, 3 november 1975, R.G.A.R., 1977,
nr. 9714; Pol. Hasselt, 30 maart 1981, Limb. Rechtsl., 1981, 94).
Welke houding dient de benadeelde nu aan te nemen wanneer na afloop van
de voor bet deskundig onderzoek bepaalde termijn - of beter: na afloop
van een redelijke termijn van acht a tien dagen- nog geen expertise heeft
plaatsgehad? Mag hij reeds tot herstelling van zijn voertuig Iaten overgaan
of moet hij integendeel verder blijven wachten?
Als de eigenaar van bet beschadigde voertuig op de deskundige blijft
wachten, kan hieruit een bijkomende schade ontstaan doordat de gebruiksdervingsperiode, in bet bijzonder de wachttijd, verlengd wordt (Stasseyns,
J., Voertuigschade, 4, nr. 1.1.5.). Een dergelijke houding is immers in strijd
met de , verplichting" voor de benadeelde om de schadelijke gevolgen van
het ongeval zoveel mogelijk te beperken (zie Cass., 20 maart 1967, Arr.
Cass., 1967, 897; Pas., 1967, I, 877; R. W., 1967-1968, 845; R.G.A.R.,
1968, nr. 7957; zie ook: Dirix, E., ,De schadebeperkingsplicht van de
benadeelde" (noot onder Rb. Hasselt, 26 februari 1979, R. W., 1979-1980,
2921-2929, i.h.b. 2927, nr. 11). Wanneer de benadeelde echter reeds tot
herstelling van zijn voertuig laat overgaan, houdt dit het risico in dat de
vaststelling en bet bewijs van de schade moeilijker zullen verlopen, daar bet
voertuig bij hypothese al hersteld is (Stasseyns, J., Voertuigschade, 4,
nr. 1.1.5.). Dit kan leiden tot betwistingen betreffende de omvang van de
schade en kan ook een vertraging in de afwikkeling van het schadegeval tot
gevolg hebben.
Voor het bier voorliggend probleem kan geen absoluut antwoord in de ene
of de andere zin, noch een algemeen geldende oplossing worden gegeven.
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Veel hangt hier inderdaad af van de feitelijke omstandigheden van ieder
concreet geval. De belangrijkste factoren die de balans in de ene of de
andere richting kunnen doen overhellen, blijken te zijn: de aard en de
omvang van de veroorzaakte schade, de mogelijke twijfel betreffende de
vraag of het voertuig al dan niet als totaal verlies moet worden beschouwd,
het al dan niet nog rijvaardig zijn van het voertuig (Ulrix, R., Schade aan
voertuigen, 14, nr. 19; zie in dit verband ook de motieven van Pol. Hasselt,
30 maart 1981, Limb. Rechtsl., 1981, 94). Dit blijkt ook zowat de enige lijn
te zijn die men kan trekken in de verdeelde rechtspraak over deze probleinatiek.
Belist werd dat de burgerlijke partij, in casu, de Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel (M.I.V.B.), na het verstrijken van de termijn
door haar bepaald voor de contradictoire schadevaststelling, de reactie van
de beklaagde niet meer moest afwachten en tot herstelling van het beschadigde rijtuig mocht overgaan, daar de benadeelde ook de plicht heeft de
schade te beperken (Brussel, 26 april 1979, R. W., 1979-1980, 2785).
Belangrijk in dit verband is een in dezelfde richting gaand arrest van het
Hof van Cassatie, waarin werd overwogen dat de niet-uitvoerbaarheid bij
voorraad van de veroordeling van de aansprakelijke schadeveroorzaker tot
betaling van de herstellingskosten, de benadeelde niet mag beletten tijdig
de nodige herstellingen te laten uitvoeren om die kosten te beperken. Het
kan inderdaad een daad van goed huisvader zijn herstellingen uit te voeren,
hoewel de aansprakelijkheid en het bedrag van de schadevergoeding nog
betwist zijn (Cass., 12 maart 1980, R. W., 1980-1981, 521). In dit geval girig
het om de vaststelling en de begroting van de uit een contractuele wanprestatie voortvloeiende schade, maar de principes terzake zijn dezelfde als bij de
uit een onrechtmatige daad voortvloeiende schade. Het bestreden arrest in
deze zaak had de vordering van de benadeelde, ertoe strekkende de door
de deskundige geraamde herstellingskosten te doen aanpassen aan de huidige prijzen in de bouwsector afgewezen op grand van de overwegingen dat
een contractueel benadeelde die tot herstelling wenst over te gaan, zulks
moet doen als een goed huisvader, en hij een fout begaat door dat niet tijdig
te doen en niet te beletten dat de herstellingskosten mettertijd toenemen;
dat er weliswaar omstandigheden kunnen zijn die de benadeelde hebben
verhinderd als een goed huisvader tijdig de herstelling, als hij ze wilde doen,
uit te voeren, maar dat van zulke omstandigheden geen gewag wordt
gemaakt. Het Hof van Cassatie heeft, zoals reeds gezegd, deze motieven
goedgekeurd en de voorziening tegen dit arrest verworpen op grand van de
hiervoor geciteerde overwegingen.
Het zou echter onjuist zijn uit dit cassatiearrest af te leiden dat de benadeelde in voormelde omstandigheden steeds tot herstelling zou moeten overgaan. Z6ver reikt de draagwijdte van dit arrest niet. Het Hof heeft enkel,
in antwoord op en binnen de perken van het ingeroepen cassatiemiddel,
beslist dat het een daad van goed huisvader kan zijn reeds herstellingen uit
te voeren of te laten uitvoeren, hoewel de aansprakelijkheid en het bedrag
van de schadevergoeding nog betwist zijn.
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Zoals hiervoor reeds werd aangestipt, is een deel van de rechtspraak in
andere zin gevestigd en wordt daarin geoordeeld dat de benadeelde gerechtigd is om ook na afloop van de daarvoor normaal voorziene termijn het
resultaat van het deskundig onderzoek af te wachten, alvorens zijn voertuig
te Iaten herstellen of een beslissing te nemen of hij tot herstelling zallaten
overgaan dan wel een ander voertuig zal aankopen (Pol. Messancy, 4 maart
1977, Jur. Liege, 1978-1979, 87; Pol. Luik, 3 (of 13?) mei 1978, R.G.A.R.,
1979, nr. 10.093, en R.G.A.R., 1980, nr. 10.152; Pol. Hasselt, 30 maart
1981, Limb. Rechtsl., 1981, 94; Pol. Hannut, 21 april 1981, R.G.A.R.,
1982, nr. 10.358; Vred. Stavelot, 7 december 1981, Jur. Liege, 1982, 42).
In enkele gevallen werd daarbij in het vonnis uitdrukkelijk vastgesteld, of
kan het er duidelijk uit worden opgemaakt dat aan het voertuig , ,zware
schade" werd veroorzaakt (Pol. Hasselt, 30 maart 1981, Limb. Rechtsl.,
1981, 94) of dat het voertuig als totaal verlies dient te worden beschouwd
(Pol. Luik, 3 (of 13?) mei 1978, R.G.A.R., 1979, nr. 10.093, en R.G.A.R.,
1980, nr. 10.152; Vred. Stavelot, 7 december 1981, Jur. Liege, 1982, 42).
Een andere maal werd de beslissing verantwoord door de overweging dat
de aansprakelijke al het nodige moet doen om een verergering van de schade
te voorkomen en de gebruikelijke maatregelen moet nemen om tot een
contradictoire schadevaststelling te doen overgaan. Wanneer hij in dit
opzicht nalatig is of niet met bekwame spoed handelt, kunnen de schadelijke
gevolgen hiervan niet ten laste van de benadeelde worden gelegd, indien deze
laatste hieraan zelf geen schuld treft (Pol. Messancy, 4 maart 1977, Jur.
Liege, 1978-1979, 87; vgl. met Pol. Hannut, 21 april1981, R.G.A.R., 1982,
nr. 10.538, in welk geval het systeem van de R.D.R.-overeenkomst van
toepassing was en waar de vertraging aan de schuld van de W.A.M.-verzekeraar van de benadeelde te wijten was, maar in het systeem van deze
conventie handelt deze laatste bij de expertise in naam en voor rekening van
de verzekeraar van de aansprakelijke).
Wanneer men de rechtspraak dienaangaande over een iets langere periode
overschouwt, kan met J. Stasseyns worden vastgesteld dat de rechtbanken
blijkbaar geneigd zijn een deskundige schadevaststelling te verkiezen boven
een overhaaste herstelling, zeker wanneer het om zware schade gaat en
wanneer het twijfelachtig is of het voertuig aldan niet als totaal verlies zal
worden gecatalogeerd (Stasseyns, J., Voertuigschade, 4-5, nr. 1.1.5, en de
aldaar geciteerde rechtspraak). Voorts kan worden ingestemd met de raad
die deze auteur meegeeft dat, als de expertise of een bericht van de
deskundige Ianger uitblijft dan ongeveer tien dagen vanaf het indienen van
de schade-aangifte, men er goed aan doet de verzekeraar die de expertise
moet Iaten uitvoeren een aangetekend schrijven te zenden, waarmee wordt
aangekondigd dat de herstelling zal worden uitgevoerd indien na verloop
van een laatste termijn van acht dagen nog geen contradictoire schadevaststelling heeft plaatsgehad (Stasseyns, J., Voertuigschade, 5, nr. 1.1.5.; zie
ook: Stasseyns, J., , Voertuigschade: spoedig herstellen of lang op de
deskundige wachten?", De Verzekeringswereld, 1974, 3412-3413; Vandeur,
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M., Schadeloosstelling volgens gemeen recht, Tongeren, Michiels, 1975,
185). Zulke handelwijze geeft inderdaad blijk van voorzichtigheid en zal ·
hopelijk door de rechtbanken worden gehonoreerd.
C. De opdracht en de bevoegdheid van de deskundige
De opdracht van de deskundige bestaat erin om bij voertuigschade, deze
schade vast te stellen en volgens objectieve maatstaven het bedrag van de
herstellingskosten te ramen die nodig zijn om het voertuig terug in zijn
vroegere staat te brengen, de duur van de herstellingen te berekenen en, bij
totaal verlies, de waarde van het voertuig te begroten (Vred. Grace-Hollogne, 28 februari 1978, Pas., 1978, III, 16; R.G.A.R., 1979, nr. 10.104, met
noot; Pol. Hasselt, 30 maart 1981, Limb. Rechtsl., 1981, 94; zie ook: vorig
overzicht, T.P.R., 1977, 583, nr. 86; Ulrix, R., Schade aan voertuigen, 17,
nr. 26; Stasseyns, J., Voertuigschade, 1, nr. 1.1.). De deskundige is een
technicus, zijn opdracht situeert zich op het technische vlak en blijft daartoe
beperkt (Pol. Hasselt, 30 maart 1981, Limb. Rechtsl., 1981, 94). Hij client
enkel feitelijke gegevens vast te stellen en hierover een technisch advies uit
te brengen (Cloquet, A., Deskundigenonderzoek in zaken van privaat recht,
in A.P.R., Gent, Story-Scientia, 1975, 5, nr. 7; vorig overzicht, T.P.R.,
1977, 582, nr. 86).
De deskundige mag zich dan ook niet inlaten met rechtsvragen, behoudens
wanneer hij hiertoe van partijen de opdracht zou gekregen hebben. Zo mist
hij de bevoegdheid om te bepalen of de benadeelde al dan niet schade heeft
geleden door de onbruikbaarheid van zijn voertuig en welke vergoeding
hiervoor desgevallend client te worden toegekend (Pol. Hasselt, 30 maart
1981, Limb. Rechtsl., 1981, 94). In hetzelfde vonnis wordt evenwel geoordeeld dat het bepalen van de mutatieduur bij totaal verlies van een voertuig,
nog als een technische kwestie kan worden beschouwd en binnen de normale
bevoegdheden van de deskundige valt, aangezien hij kan vermoed worden
een voldoende kennis van de automarkt te bezitten en normalerwijze te
kunnen bepalen binnen welke termijn de benadeelde zich een ander voertuig
(merk X, type Y, ... ) kan aanschaffen (Pol. Hasselt, 30 maart 1981, Limb.
Rechtsl., 1981, 94; zie ook: Pol. Luik, 3 (of 13?) mei 1978, R.G.A.R., 1979,
nr. 10.093, en R.G.A.R., 1980, nr. 10.152).
Bij betwistingen omtrent het systeem van de zogenaamde ,dubbele schatting'' verwerpt de rechtspraak meermaals de door de deskundige opgemaakte schaderamingen, indien blijkt dat deze niet volgens objectieve maatstaven
zijn opgesteld, maar eerder op basis van subjectieve elementen, zoals de
identiteit van de hersteller of de bestemming die de benadeelde aan de
vergoedinggaatgeven(Rb. Luik, 16november 1978, Jur. Liege, 1978-1979,
117; Vred. Grace-Hollogne, 28 februari 1978, Pas., 1978, III, 16;
R.G.A.R., 1979, nr. 10.104, met noot; Vred. Antwerpen, 14 april 1980,
R.G.A.R., 1981, nr. 10.332; betreffende deze problematiek, zie verder,
nr. 83).
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D. De opdracht (en het mandaat?) van de hersteller
De hersteller vertegenwoordigt de eigenaar van het beschadigde voertuig bij
de contradictoire vaststelling van de schade. Zijn taak bestaat erin om met
de deskundige, aangesteld door de verzekeraar van de aansprakelijke, te
onderhandelen en te trachten met hem tot een overeenkomst te komen
omtrent het bedrag van de herstellingskosten die nodig zijn om het voertuig
in zijn oorspronkelijke staat terug te brengen, alsmede omtrent de duur van
de herstellingen (Pol. Luik, 6 april1981, R.G.A.R., 1982, nr. 10.450; zie
ook: Pol. Hasselt, 28 oktober 1977, Limb. Rechtsl., 1982, 129).
De in het vorig overzicht (T.P.R., 1977, 583, nr. 86) gesignaleerde onenigheid in de rechtspraak betreffende de juridische aard van de opdracht van
de hersteller - al dan niet lastgeving -, is tijdens de besproken periode
blijven voortbestaan. Deze kwestie is vooral van belang bij de beoordeling
van het systeem van de zogenaamde ,dubbele schatting" (zie hierover
verder, nr. 83).
Een deel van de rechtspraak is van oordeel dat de garagehouder-hersteller,
die de eigenaar van het beschadigde voertuig vertegenwoordigt bij de
contradictoire vaststelling van de schade, als diens lasthebber moet worden
beschouwd (Brussel, 2 juni 1976, De Verz., 1977, 161 (impliciet); Rb.
Mechelen, 24 februari 1981, R. W., 1981-1982, 1904, met noot; Pol. Luik,
6 april1981, De Verz., 1981, 831, met noot; R.G.A.R., 1982, nr. 10.450).
In laatstvermeld vonnis wordt zelfs gezegd dat het hier gaat om een
stilzwijgend mandaat dat op de gewoonte is gebaseerd (in dezelfde zin:
Paulus, C., en Boes, R., Lastgeving, inA.P.R., Gent-Leuven, Story-Scientia, 1978, 55, nr. 94, en 71, nr. 111), maar er wordt onmiddellijk aan
toegevoegd dat zulk stilzwijgend mandaat aileen betrekking kan hebben op
daden van beheer (vgl. artikel1988 en 1989 B.W.) en in casu dan ook dient
beperkt te blijven tot de raming van de normale herstellingskosten en zich
niet mag uitstrekken tot het aanvaarden, in ondergeschikte orde, van een
tweede en geringere schaderaming (Pol. Luik, 6 april1981, De Verz., 1981,
831, met noot; R.G.A.R., 1982, nr. 10.450; voor een kritische bespreking
van deze rechtspraak in het raam van het nieuwe systeem van de zogenaamde ,dubbele schatting", zie verder, nr. 83, B en D).
In een geval waarin de benadeelde betwistte aan de hersteller een mandaat
te hebben gegeven, besliste de correctionele rechtbank te Brussel dat deze
burgerlijke partij, door de deskundige van de verzekeraar van de aansprakelijke bij haar hersteller te doen ontbieden en door deze hersteller te Iaten
overgaan tot de contradictoire expertise van haar voertuig, aan derden had
Iaten geloven dat de hersteller wei haar mandataris was in de handeling die
hij stelde. Ingevolge deze fout is de burgerlijke partij persoonlijk gehouden
door de handeling gesteld door haar lasthebber, behoudens haar gebeurlijk
verhaal tegen deze laatste (Corr. Brussel, 6 maart 1979, R.G.A.R., 1980,
nr. 10.182; vgl. Rb. Mechelen, 24 februari 1981, R. W., 1981-1982, 1904,
met noot). Door de rechtbank werd hier met andere woorden toepassing
gemaakt van de zogenaamde theorie van het schijnmandaat (zie hierover
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o.m.: De Page, H., en Dekkers, R., Traite elementaire de droit civil beige,
V, 443-445, nr. 448; Van Gerven, W., Algemeen Dee!, in Beginselen van
Belgisch Privaatrecht, Dillemans, R., en Van Gerven, W. (eds.), I, Antwerpen-Utrecht, S.W.U., 1969, 219-220, nrs. 80-81; Paulus, C., en Boes, R.,
o.c., 141-144, nrs. 252-260) (voor een kritische bespreking van deze rechtspraak, in het raam van het nieuwe systeem van de zogenaamde ,dubbele
schatting", zie verder, nr. 83, Ben D).
Ben ander deel van de rechtspraak verwerpt echter de kwalificatie van de
opdracht van de hersteller als een mandaat (Rb. Luik, 16 november 1978,
Jur. Liege, 1978-1979, 117; Corr. Namen, 18 november 1980, R.G.A.R.,
1982, nr. 10.549; Pol. Hasselt, 28 oktober 1977, Limb. Rechtsl., 1978, 129).
Aan te stippen valt dat in deze drie uitspraken de problematiek van de
zogenaamde ,dubbele schatting" ter sprake kwam.
Anders dan in het vorig overzicht (T.P.R., 1977, 582-583, nr. 86) werd
gesteld, lijkt bij nader inzien de voorrang te moeten worden gegeven aan
de eerstgenoemde opvatting die de hersteller beschouwt als de lasthebber
van de eigenaar van het beschadigd voertuig. Bij de zogenaamde ,minnelijke expertise'' van de schade aan een in een ongeval betrokken voertuig gaat
het inderdaad om meer dan om een zuivere expertise. Bij een eigenlijk
minnelijk deskundig onderzoek doet de deskundige Iauter technische, matedele vaststellingen en deelt hij zijn bevindingen bij wijze van advies mee aan
de persoon of de personen die hem hebben aangesteld, wat neerkomt op
een aanneming van werk (Cloquet, A., Deskundigenonderzoek in zaken van
privaat recht, in A.P.R., Gent, Story-Scientia, 1975, 5, nr. 7). Bij de
contradictoire vaststelling van de schade aan een in een ongeval betrokken
wagen worden door de deskundige, als lasthebber van de verzekeraar die
hij vertegenwoordigt, en de garagist, als vertegenwoordiger van de eigenaar
van het beschadigd voertuig, niet aileen materiele vaststellingen van de
schade verricht, maar worden door hen ook onderhandelingen gevoerd die
ertoe moeten leiden dat zij in naam en voor rekening van hun opdrachtgevers een overeenkomst sluiten omtrent het bedrag van de aangerichte schade
en de duur van de herstellingen. Indien en in de mate dat de deskundige
en de garagehouder betreffende deze punten een overeenkomst afsluiten,
stellen zij een rechtshandeling in naam en voor rekening van hun opdrachtgevers, en zijn zij bijgevolg als lasthebbers te beschouwen (Paulus, C., en
Boes, R., o.c., 55, nr. 94; in dezelfde zin: Dalcq, R.O., ,Examen de
jurisprudence (1968 a 1972). La responsabilite delictuelle et quasi delictuelle", R.C.J.B., 1974,249-319, i.h.b. 283, nr. 114; Herbots, J.H., Delwiche,
F., en Lamine, L., ,Overzicht van rechtspraak (1975-1977). Bijzondere
contracten", T.P.R., 1980, 517-707, i.h.b. 704, nr. 316; anders: Vandeur,
M., Schadeloosstelling volgens gemeen recht, 186).
E. Bindende kracht van het deskundig verslag
De partijen die zich vrijwillig akkoord hebben verklaard met de aanstelling
van een deskundige, die in onderling overleg met de hersteller het bedrag
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van de schade dient vast te stellen, zijn gebonden door de raming waarover
deze deskundige personen in hun naam en voor hun rekening een overeenkomst sloten, en kunnen nadien het bedrag van de schade niet meer
betwisten (Ulrix, R., Voertuigschade, 22-24, nrs. 33-35; Vandeur, M.,
Schadeloosstelling vo/gens gemeen recht, 186-187; Stasseyns, J ., Voertuigschade, 3, nr. 1.1.1.).
Quid nu wanneer tussen de datum van de expertise en die van de herstelling
de prijs van bepaalde onderdelen verhoogt, zonder dat dit in bet deskundig
verslag voorzien was? Kan de benadeelde, die deze prijsverhoging betaalde,
deze verhalen op de aansprakelijke of op diens verzekeraar? De burgerlijke
rechtbank te Luik beantwoordde deze vraag ontkennend, op grond van de
overweging dat met het proces-verbaal van deskundig onderzoek, dat wordt
opgemaakt in uitvoering van een sui-generis-overeenkomst tussen partijen,
deze laatsten door tussenkomst van bevoegde mandatarissen op technische
wijze de kostprijs en de duur van de werken hebben vastgelegd die nodig
zijn om de schade te herstellen. De partijen zijn door dit bedrag gebonden
(zie artikel 1134 B.W.) en de niet voorziene prijsverhoging van de vervangingsstukken laat niet toe de bepalingen van deze overeenkomst te wijzigen,
waarvan de geldigheid overigens niet betwist wordt (Rb. Luik, 29 januari
1979, R.G.A.R., 1980, nr. 10.213, met noot F. Glansdorff).

In zijn noot onder dit vonnis oefent F. Glansdorff hierop kritiek uit in zover
de rechtbank, om de eis van de benadeelde tot het bekomen van een
bijkomende schadevergoeding af te wijzen, zich baseert op het beginsel van
de bindende kracht van de overeenkomst (zie artikel1134 B.W.) en op dat
van het monetair nominalisme (zie artikel 1895 B.W.). Naar zijn oordeel
gaat het bier niet om een intrinsieke wijziging of vermeerdering van de
schade, maar wel om een wijziging in de waardeuitdrukking in geld van de
initiele schade. De minnelijke schaderegelingsovereenkomst wijzigt volgens
hem niet de aard van de schuldvordering van de benadeelde, nu de bedoeling
van partijen om een novatie te bewerkstelligen niet aanwezig is. Deze
vordering blijft een vordering tot schadevergoeding, waarop het beginsel
van het monetair nominalisme niet van toepassing is. Krachtens de regel dat
de rechter de schade moet begroten op de datum van de uitspraak (zie
boven, nr. 20), had de rechtbank naar het oordeel van de annotator bet
overeengekomen bedrag van de schadevergoeding kunnen aanpassen aan de
intussen ingetreden prijsverhoging voor de vervangingsstukken (Glausdorff, F., noot onder Rb. Luik, 29 januari 1979, R.G.A.R., 1980,
nr. 10.213). Ofschoon men zich met de door de auteur voorgestane oplossing kan verenigen, rijst toch de vraag of ter verantwoording ervan niet beter
een beroep wordt gedaan op de imprevisieleer, die in de recente rechtspraak
en rechtsleer meer en meer bijval vindt (zie daarover: Dirix, E., en Van
Oevelen, A., ,Kroniek van het verbintenissenrecht (Gerechtelijke jaren
1978-1979 en 1979-1980", R. W., 1980-1981, 2367-2396, i.h.b. 2376-2383,
nrs. 8-13, en de verwijzingen aldaar). Deze constructie biedt het voordeel
dat men bet contractueel karakter van de schadevergoedingsovereenkomst
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eerbiedigt, hetgeen impliceert dat men, in casu, anders dan F. Glansdorff,
de schuldvordering van de benadeelde beschouwt als een schuldvordering
strekkende tot betaling van een som geld in de zin van artikel 1153 B.W.
81.

HET BEWIJS VAN DE SCHADE BIJ GEBREK AAN EEN MINNELIJK DESKUN-

Het bewijs van de schade aan zaken kan, zoals in bet
vorig nummer reeds werd gezegd, met aile middelen van recht worden
geleverd. Als geen beroep wordt gedaan op een minnelijk deskundig onderzoek, waarbij de schade op tegenspraak tussen partijen wordt vastgesteld,
zullen andere bewijsmiddelen geboden zijn .
DIG ONDERZOEK -

A. Nalatigheid van de benadeelde
Het ontbreken van een contradictoire vaststelling van de schade door
middel van een minnelijk of gerechtelijk deskundig onderzoek kan bet
gevolg zijn van de nalatigheid van de benadeelde. Dit schept voor hem een
bewijsrisico, waarvan hij eventueel de nadelige gevolgen zal moeten dragen,
bijvoorbeeld de mogelijkheid dat hij slechts een gedeeltelijke of zelfs
helemaal geen schadeloosstelling kan bekomen. Volgende voorbeelden uit
de rechtspraak vormen hiervan een illustratie.
Het Hof van Beroep te Luik had te oordelen over een schadegeval waarbij
een boom op een elektriciteitsleiding was gevallen, waardoor verscheidene
pylonen waren afgebroken. De elektriciteitsmaatschappij diende als schadelijder te zorgen voor de bewijslevering. Zij had echter nagelaten een contradictoire vaststellihg van de schade uit te Iokken, ofschoon-daartoe niim=
schoots de mogelijkheid bestond, want noch de continui:teit van de elektriciteitsbedeling, noch de veiligheid van bet publiek leverden daarvoor enig
gevaar op. Naar bet oordeel van bet Hof verwijt zij dan ook ten onrechte
aan de aansprakelijke (de eigenaar van de boom) dat hij in kort geding geen
deskundige heeft Iaten aanstellen. De aansprakelijke verweerder moet weliswaar zijn medewerking verlenen bij de bewijsvoering (zie boven, nr. 15, en
de verwijzingen aldaar), maar deze verplichting mag volgens bet Hof niet
z6 ver leiden dat hij zou moeten instaan voor de nalatigheid van de eiseres
(schadelijder) bij bet bewaren van de bewijsstukken (de afgebroken pylonen) die in bet bezit zijn van deze laatste. Aan de benadeelde wordt als
schadeloosstelling dan ook slechts bet niet betwiste bedrag van de voorlopige herstellingskosten toegekend (Luik, 11 januari 1978, Jur. Liege, 19771978, 233).
Nadat ten gevolge van een ongeval een aantal vangrails langs een rijksweg
waren beschadigd, had de Staat tot herstelling Iaten overgaan, maar zonder
de nodige maatregelen te nemen om een contradictoire vaststelling van de
schade mogelijk te maken. De vrederechter te Verviers besliste dat zulke
houding de rechten van de verdediging schendt en dat hij geen waarde kan
hechten aan de unilaterale vaststellingen voorgebracht door de Staat. De
voorgewende schade werd bier, bij gebreke aan andere appreciatieelementen, onvoldoende bewezen geacht (Vred. Verviers, 5 januari 1979, Jur.
Liege, 1978-1979, 311).
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Wanneer de benadeelde schromelijk in gebreke blijft bet bedrag van zijn
schade te bewijzen, in casu de vervangingswaarde van een bij een ongeval
vernield voertuig, kan de rechtbank aanvaarden dat bet door de aansprakelijke aangeboden bedrag om de schade te herstellen, voldoende is (Corr.
Neufchateau, 5 januari 1978, Jur. Liege, 1977-1978, 171).
B. De overige bewijsmiddelen
Als geen contradictoire vaststelling van de schade door middel van een
minnelijk of gerechtelijk deskundig onderzoek heeft plaats gehad, zal de
benadeelde, om de omvang van zijn schade aan te tonen, vaak een eenzijdig
deskundig verslag voorbrengen. Zulk eenzijdig deskundig verslag wordt
door de rechtbanken doorgaans als een voldoende bewijsmiddel aanvaard,
op voorwaarde althans dat de expertise met de nodige ernst en nauwkeurigheid werd doorgevoerd en voldoende waarborgen van objectiviteit biedt.,
Zo werd beslist dat de benadeelde, om zijn schade te bewijzen, gebruik kan
maken van een verslag waarin deze schade op niet-contradictoire wijze is
vastgesteld buiten iedere gerechtelijke opdracht om (Vred. Sint-Gillis-bijBrussel, 22 januari 1979, J. T., 1979, 343). Ook een eenzijdig verslag van
een veearts kan een geldig en voldoende element zijn ter beoordeling van
die schade ontstaan door de dood van een stier (Vred. Verviers, 24 maart
1978, J. T., 1978, 512).
Wanneer de door de deskundige opgemaakte schaderaming niet volgens
objectieve maatstaven is gebeurd of nogal aan de hoge kant ligt, vertoont
de rechtspraak de neiging om zulk eenzijdig verslag te verwerpen (Vred.
Verviers, 5 januari 1979, Jur. Liege, 1978-1979, 311) of de daarin voorgestelde schaderaming te verminderen (Antwerpen, 16 april 1975, De Verz.,
1976, 443, met noot S.; Rb. Veurne, 17 maart 1978, R.G.A.R., 1980,
nr. 10.219).
Ben deskundig onderzoek dat op tegenspraak werd uitgevoerd tussen de
benadeelde en zijn eigen omnium-verzekeraar, kan aan de aansprakelijke
niet worden tegengeworpen wanneer hij niet is uitgenodigd noch de gelegenheid heeft gehad om aan de expertiseverrichtingen deel te nemen. Ook
indien de W.A.M.-verzekeraar van de aansprakelijke de in bet deskundig
verslag opgenomen schaderaming aanvaardt en op basis daarvan de benadeelde vergoedt, dan gaat bet tegenover de aansprakelijke nog altijd om een
eenzijdig deskundig verslag, waardoor hij niet gebonden is wanneer zijn
verzekeraar nadien tegen hem een regresvordering instelt (Rb. Veurne, 17
maart 1978, R.G.A.R., 1980, nr. 10.219).
Op 1 maart' 1976 werd tussen de ,Beroepsvereniging der Belgische en
buitenlandse Verzekeringsondernemingen werkzaam in BelgH!" (B. V. V. 0.)
en bet ,Comite voor Technische Studie van de Produktie en de Verdeling
van elektriciteit" (C.T.S.) van de Bedrijfsfederatie der Voortbrengers en
Verdelers van Elektriciteit in Belgie (B.F.E.) een overeenkomst gesloten
waarbij een eenvormige formule werd vastgelegd voor bet bepalen van de
schade veroorzaakt door de beschadiging van hoven- en ondergrondse
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elektriciteitsleidingen. In deze overeenkomst werden tevens de toepasselijke
modaliteiten voor de deskundige begroting van deze schade bepaald en
werden ook aansprakelijkheidsbarema's vastgelegd. Uiteindelijk is in deze
overeenkomst bepaald dat de daarbij aangesloten elektriciteitsmaatschappijen hun vordering tot schadevergoeding rechtstreeks tot de daarbij aangesloten verzekeringsmaatschappijen kunnen richten. Ret gaat hier met andere woorden om een vorm van een contractueel bedongen rechtstreekse
vordering (zie daarover o.m.: Van Innis, A., ,Dommages accidentels aux
canalisations souterraines a l'occasion de travaux", J. T., 1979, 189-198,
i.h.b. 196-197, nrs. 34-35).
In een geval waarin een elektriciteitsmaatschappij, die niet tot deze overeenkomst was toegetreden en ook niet behoorde tot een van de opdrachtgevers
van het voornoemde Technisch Studiecomite (C.T.S.) schadevergoeding
vorderde voor de beschadiging van een ondergrondse elektriciteitskabel,
besliste de Brusselse rechtbank van koophandel dat de in deze overeenkomst
vastgelegde regels niettemin moeten worden beschouwd als algemeen aanvaarde en toegepaste gebruiken om schadegevallen in die materie te vergoeden en meteen als grondslag moeten dienen voor de appreciatie door de
rechtbank. Bij toepassing van deze overeenkomst werd in casu beslist dat
geen aftrek voor vetusteit diende te worden toegepast, daar de herstelling
betrekking had op een ondergrondse kabel van minder dan 100 meter (Kh.
Brussel, 7 december 1977, R.G.A.R., 1979, nr. 10.067, met noot M.D.).
De heersende rechtspraak blijkt inderdaad in die zin gevestigd te zijn dat
bij beschadiging van elektriciteitskabels toebehorende aan ondernemingen
die niet tot de B. V. 0. -C. T. S. -overeenkomst zijn toegetreden, deze overeenkomst per analogie wordt toegepast, daar zij aile vereiste waarborgen biedt
van onpartijdigheid en deskundigheid om de omvang van de schade juist
te begroten. Deze overeenkomst kwam inderdaad slechts tot stand na een
grondig onderzoek en een uitgebreide onderhandeling tussen de daarbij
betrokken partijen (zie in die zin: Luik, 21 oktober 1981, Rechtspraak
B.F.E., nr. 8E, biz. 3, met noot; Rb. Leuven, 12 september 1979, Rechtspraak B.F.E., nr. 8C, biz. 1; Kh. Oostende, 11 december 1979, Rechtspraak B.F.E., nr. 8C, biz. 8; Kh. Antwerpen, 23 april1980, Rechtspraak
B.F.E., nr. 8E, biz. 1; Kh. Gent, 11 juni 1980, Rechtspraak B.F.E., nr. 8D,
biz. 36; Kh. Turnhout, 18 juni 1980; Rechtspraak B.F.E., nr. 8C, biz. 31;
Rb. Brussel, 9 januari 1981, Rechtspraak B.F.E., nr. 8E, biz. 2; Corr.
Doornik, 30 januari 1981, Rechtspraak B.F.E., nr. 8D, biz. 59; Pol.
Dendermonde, 12 februari 1980, Rechtspraak B.F.E., nr. 8D, biz. 32; Pol.
Roeselare, 27 maart 1980, Rechtspraak B.F.E., nr. 8D, biz. 20; Vred. Gent,
17 november 1980, Rechtspraak B.F.E., nr. 8D, biz. 46; Pol. Roeselare, 26
februari 1981, Rechtspraak B.F.E., nr. 8D, biz. 64; anders: Corr. Luik, 7
maart 1980, Rechtspraak B.F.E., nr. 8D, biz. 28; Rb. Brugge, 18 februari
1982, Rechtspraak B.F.E., nr. 8E, biz. 52, met kritische opmerkingen; Pol.
Luik, 14 januari 1980, Rechtspraak B.F.E., nr. 8D, biz. 20; Vred. Izegem,
7 mei 1980, Rechtspraak B.F.E., nr. 8C, biz. 25).
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82.

DE EXPERTISE-OVEREENKOMST EN DE R.D.R.-OVEREENKOMST

A. Begrip- en toepassingsgebied
De B. V. V. 0. (, Beroepsvereniging der Belgische en buitenlandse Verzekeringsondernemingen werkzaam in Belgie") heeft sinds 1 maart 1972 een
systeem uitgewerkt waarmee een versnelde afhandeling van schadegevallen
met enkel stoffelijke schade wordt beoogd. Met dat doel werden twee
overeenkomsten gesloten, waartoe een groot aantal verzekeringsmaatschappijen zijn toegetreden. Het gaat om de expertise-overeenkomst en de
R.D.R. -overeenkomst (R.D .R. = Reglement Direct(e) Regeling) (zie daarover: Kluwers Verzekeringshandboek, Meyhi, H., (red.), III, 11, 127e-127h;
Vandeur, M., Schadeloosstelling volgens gemeen recht, 191-192; De Beer
de Laer, B., , ,Le systeme de reglement rapide des sinistres 'degats materiels'
en responsabilite civile des vehicules automoteurs", R. G.A.R., 1975,
nr. 9432; vorig overzicht, T.P.R., 1977, 583-584, nr. 86; Scheerlinck, P.,
,Recente realisaties ter aanpassing van de foutaansprakelijkheid", in Verkeersschade en Verzekering. Revolutie of Evolutie?, Cousy, H., en Claassens, H., (eds.), Antwerpen-Amsterdam, Maarten Kluwer, 1981, 23-61,
i.h.b. 32-41, nrs. 19-47; Vandeur, M., ,Beoordeling vanuit de rechtspraktijk", in Verkeersschade en Verzekering. Revolutie of Evolutie?, Cousy,
H., en Claassens, H. (eds.), Antwerpen-Amsterdam, Maarten Kluwer,
1981, 63-71, i.h.b. 65-68; Stasseyns, J., Voertuigschade, 6-8, nrs. 1.2. en
2.1.).
De expertise-overeenkomst werd opgesteld om een snelle uitvoering van de
expertises te bekomen en om de toepassing van de R.D.R-overeenkomst
mogelijk te maken. Het door deze overeenkomst uitgewerkte systeem komt
in wezen hierop neer dat inzake het deskundig onderzoek de rollen worden
omgekeerd. Het is niet de verzekeraar van de aansprakelijke partij, maar
wel de eigen verzekeraar van de benadeelde, d.w.z. de W.A.M.-verzekeraar
van het beschadigde voertuig, de directe verzekeraar genoemd, die een
deskundige zal aanstellen om de schade aan het voertuig te laten vaststellen
en te begroten, terwijl de verzekeraar van de aansprakelijke partij zich ertoe
verbindt de besluiten van deze expertise te aanvaarden. De B.V.V.O. heeft
een procedure uitgewerkt voor de erkenning van deskundigen en hiervan een
lijst opgesteld. De tot de expertise-overeenkomst toegetreden maatschappijen zijn verplicht een beroep te doen op de door de B.V.V.O. erkende
deskundigen.
Opdat de expertise-overeenkomst kan worden toegepast is vereist (a) dat er
een aanrijding heeft plaats gehad; (b) dat voor beide voertuigen de burgerrechtelijke aansprakelijkheid verzekerd is bij een tot de overeehkomst
toegetreden maatschappij; (c) dat de schade aan het voertuig niet meer
bedraagt dan 90.000 Fin hoofdsom. Indien deze voorwaarden niet vervuld
zijn, zal er op de klassieke wijze worden te werk gegaan en zal de schade
worden vastgesteld en begroot door een deskundige, die wordt aangesteld
door de aansprakelijke of diens verzekeraar.
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Het tweede gedeelte van het door de B.V.V.O. uitgewerkte systeem, de
R.D.R-overeenkomst, berust op het grondbeginsel dat de bij een verkeersongeval schadelijdende partij door haar eigen W.A.M.-verzekeraar, directe
verzekeraar genoemd, vergoed wordt in de mate waarin de tegenpartij
aansprakelijk is, met andere woorden in de plaats van deW .A.M.-verzekeraar van de tegenpartij. Door tussenkomst van de Compensatiekas van de
B. V. V.0. zal de eigen of directe verzekeraar dan per uitbetaald schadegeval
een gemiddelde schadevergoeding terugbetaald krijgen van de verzekeraar
van de aansprakelijke tegenpartij.
In het systeem van de R.D.R.-overeenkomst wordt de schade aan het
voertuig vastgesteld en begroot op verzoek van de eigen verzekeraar van de
benadeelde, en dit overeenkomstig de regels van de hiervoor vermelde
expertise-overeenkomst.
Opdat de schadevergoedingsregeling voor een verkeersongeval onder toepassing van het systeem van de R.D.R.-overeenkomst zou kunnen gebeuren, dienen een aantal zeer strikte voorwaarden vervuld te zijn; (a) het
ongeval moet zich in Belgie hebben voorgedaan; (b) er moet een aanrijding
geweest zijn tussen motorrijtuigen die onderworpen zijn aan de verplichte
W.A.M.~verzekering; (c) er mogen niet meer dan twee geldentificeerde
voertuigen bij de aanrijding betrokken zijn, behoudens in het geval waarin
het om geparkeerde voertuigen gaat; (d) voor deze voertuigen, die geldentificeerd moeten zijn, moet de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in Belgie
verzekerd zijn bij een van de tot de R.D.R.-overeenkomst toegetreden
verzekeringsmaatschappijen; (e) de aanrijding mag aileen stoffelijke schade
hebben veroorzaakt, in die zin dat de personen die zich in het voertuig van
de benadeelde partij bevinden, geen lichamelijk letsel mogen opgelopen
hebben; (f) de schade aan het voertuig van de benadeelde mag niet meer
bedragen dan 110.000 Fin hoofdsom, sleepkosten, garagekosten, gebruiksderving, B. T. W., e.d.m. niet inbegrepen; (g) er moet een degelijk ingevulde,
eensluidende en door de betrokken partijen ondertekende ongevalsaangifte
worden opgesteld ofwel een ander betrouwbaar document wo~den opgemaakt dat overeenstemmende en onbetwistbare gegevens omtrent de aansprakelijkheid bevat; (h) het ongeval moet beantwoorden aan een van de
criteria van het ,barema der aansprakelijkheden" die van de R.D.R.-overeenkomst deel uitmaakt.
B. Werking en toepassing in de rechtspraktijk
Uit het voorgaande blijkt dat de toepassingsvoorwaarden voor de R.D.R.overeenkomst strenger zijn dan die voor de expertise-overeenkomst, wat tot
gevolg heeft dat het toepassingsveld van deze laatste conventie veel ruimer
is dan die van de eerste. Het voordeel daarvan is dat de expertise-overeenkomst van toepassing is op nagenoeg aile verkeersongevallen die zich in
Belgie voordoen, op voorwaarde dat de schade aan het voertuig het bedrag
van 90.000 F in hoofdsom niet overschrijdt. Dit leidt uiteraard tot een
belangrijke vereenvoudiging en versnelling van de schadevaststelling
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(Scheerlinck, P ., o.c., Verkeersschade en Verzekering. Revolutie of Evolutie?, Cousy, H., en Claassens, H. (eds.), 35-36. nr. 32).
Uit de door P. ScheerIinck verzamelde cijfergegevens blijkt voorts dat op
dit ogenblik nagenoeg de helft van bet totaal van de verkeersongevallen in
Belgie afgehandeld wordt door toepassing van bet systeem van de expertiseovereenkomst en de R.D.R.-overeenkomst (Scheerlinck, P ., o.c., Verkeersschade en Verzekering. Revolutie of Evolutie?, Cousy, H., en Claassens,
H. (eds.), 39, nr. 39). Ben factor die dit hoge percentage mede verklaart is
bet feit dat een groat aantal verzekeringsmaatschappijen tot deze beide
overeenkomsten zijn toegetreden (een lijst hiervan vindt men bij Stasseyns,
J., Voertuigschade, 9).
Over bet systeem van de expertise-overeenkomst en de R.D.R.-overeenkomst bestaat weinig gepubliceerde rechtspraak, ofschoon er in de uitspraken wel af en toe melding van wordt gemaakt (zie b.v. Kh. Brussel, 3
november 1975, R.G.A.R., 1977, nr. 9714; Carr. Charleroi, 9 mei 1979,
R.G.A.R., 1980, nr. 10.243). De geschillen omtrent de toepassing ervan
worden door de verzekeraars onderling zoveel mogelijk in der minne
geregeld(vgl. Vandeur, M., o.c., Verkeersschadeen Verzekering. Revolutie
of Evolutie?, Cousy, H., en Claassens, H. (eds.), 67). Deze relatieve
schaarste aan rechtspraak beantwoordt trouwens aan de doelstellingen van
dit hele systeem: de vergoeding van de schade aan voertuigen trachten zo
vlug mogelijk, en zoveel mogelijk in der minne af te handelen. Dit oogmerk
zou niet gerealiseerd worden indien de toepassing van dit systeem zelf tot
een groat aantal betwistingen zou aanleiding geven.
Wel dient er rekening mee te worden gehouden dat de R.D.R.-overeenkomst enkel bindend is voor de verzekeraars die deze overeenkomst hebben
ondertekend of hiertoe zijn toegetreden, en niet kan worden tegengeworpen
aan de verzekerden die in een verkeersongeval werden betrokken, voor wie
deze overeenkomst immers een res inter alios acta is (Carr. Brussel, 30
september 1975, R.G.A.R., 1976, nr. 9647; De Verz., 1977, 437; Carr.
Charleroi, 9 mei 1979, R.G.A.R., 1980, nr. 10.243; Carr. Hoei, 25 januari
1980, R.G.A.R., 1981, nr. 10.310, met noot J.-L. Fagnart).
Naar gemeen recht wordt meestal aangenomen dat de nalatigheid of bet
verzuim van de aansprakelijke of van diens verzekeraar om tot de expertise
van bet beschadigde voertuig te Iaten overgaan, aan de benadeelde geen
schade mag toebrengen. Deze laatste dient te worden vergoed voor de
bijkomende periode van onbruikbaarheid van zijn voertuig, en dit tot aan
bet bezoek van de deskundige. De zelfs abnormale verlenging van de
wachttijd wordt over bet algemeen beschouwd als een element van de door
de aansprakelijke te vergoeden schade (Fagnart, J.-L., Examen de Ia
jurisprudence concernant Ia responsabilite civile 1968-1975, Brussel, Larder, 1976, 112, nr. 137; vorig overzicht, T.P.R., 1977, 596, nr. 90, en de
aldaar geciteerde rechtspraak; Pol. Messancy, 4 maart 1977, Jur. Liege,
1978-1979, 87).
Bij toepassing van de expertise-overeenkomst en de R.D.R.-overeenkomst
is bet niet de verzekeraar van de aansprakelijke, maar de eigen verzekeraar
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van de benadeelde die een deskundige aanstelt om de schade aan het
voertuig te Iaten vaststellen en te begroten. Indien zich dan bij de aanstelling
van de deskundige een vertraging voordoet, kan de benadeelde hiervoor dan
ook van de aansprakelijke of diens verzekeraar vergoeding bekomen of
dient hij zich tot zijn eigen verzekeraar te wenden?
De rechtspraak hierover is verdeeld. Zoals in het vorig overzicht (T.P.R.,
1977, 584, nr. 86) reeds werd vermeld, zijn sommige rechtscolleges van
oordeel dat wanneer in het raam van de expertise-overeenkomst het deskundig onderzoek met vertraging wordt uitgevoerd, de benadeelde zich tot zijn
eigen verzekeraar en niet tot de aansprakelijke of diens verzekeraar moet
wenden om vergoeding te bekomen voor de door deze vertraging veroorzaakte schade (Corr. Hasselt, 8 november 1974, De Verz., 1975, 283, met
noot S.; Pol. Brugge, afdeling Oostende, 22 februari 1974, De Verz., 1974,
405, met noot S.).
Deze rechtspraak werd bekritiseerd door J .-L. Fagnart, op grond van het
argument dat artikel1165 B.W. aan de aansprakelijke niet de mogelijkheid
geeft om zich te beroepen op een overeenkomst die tussen verzekeraars
gesloten werd, ten einde zich aldus te ontdoen van zijn eigen verplichting
om de schade te Iaten vaststellen. Volgens deze auteur zou het de voorkeur
verdienen om de schade veroorzaakt door de vertraging in de expertise te
Iaten dragen door de aansprakelijke of diens verzekeraar, en dit bij toepassing van de regels van de lastgeving (Fagnart, J .-L., Examen de Ia jurisprudence concernant Ia responsabilite civile 1968-1975, 110, nr. 134; Fagnart,
J.-L., noot onder Corr. Hoei, 25 januari 1980, R.G.A.R., 1981,
nr. 10.310).
In een ·ander deel van de rechtspraak, waaronder de meest recente, wordt
deze opvatting gevolgd en wordt gesteld dat in het raam van de expertiseovereenkomst de verzekeraar van de benadeelde handelt als lasthebber van
de verzekeraar van de aansprakelijke en met diens akkoord een deskundige
aanstelt. Deze laatste treedt dus op als onder-lasthebber (sub-mandataris)
van de verzekeraar van de aansprakelijke, en de fout die door de onder-lasthebber in de uitoefening van zijn opdracht wordt begaan, brengt de
aansprakelijkheid van de lastgever ten opzichte van derden teweeg (zie in
dit verband o.m.: De Page, H., en Dekkers, R., Traite elementaire de droit
civil beige, V, Brussel, Bruylant, 1975, 415, nr. 417, en 437-439, nrs. 440
en 442; Paulus, C., en Boes, R., Lastgeving, in A.P.R., 99, nr. 157, en
132-134, nrs. 229-233). De verzekeraar van de aansprakelijke is met andere
woorden ten opzichte van de benadeelde aansprakelijk voor de schade
voortspruitende uit de vertraging in de expertise (Corr. Brussel, 30 september 1975, R.G.A.R., 1976, nr. 9647; De Verz., 1977, 437; Corr. Hoei, 25
januari 1980, R.G.A.R., 1981, nr. 10.310, met noot J.-L. Fagnart; Pol.
Charleroi, 22 maart 1974, R.G.A.R., 1974, nr. 9361; Pol. Hannut, 21 april
1981, R.G.A.R., 1982, nr. 10.538).
Deze laatste, door J .-L. Fagnart voorgestane oplossing, is niet aileen
juridisch volkomen verdedigbaar, maar verdient vanuit het oogpunt van de
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slachtoffersbescherming ook de voorkeur. Het is immers weinig opportuun
dat de benadeelde zich tot zijn eigen W.A.M.-verzekeraar zou moeten
wenden om vergoeding te bekomen voor de bijkomende schade veroorzaakt
door de vertraging in de expertise. De vraag rijst nochtans of het door J .-L.
Fagnart op artikel 1165 B. W. gebaseerde argument om de eerstgenoemde
oplossing af te wijzen, wei volledig opgaat. Volgens het Hof van Cassatie
immers mag een derde, buiten het geval van een beding te zijnen gunste,
weliswaar de tenuitvoerlegging in zijn voordeel niet vorderen van de verbintenissen die uit een overeenkomst voortvloeien, maar belet artikel 1165
B. W. nochtans niet dat een derde bij een contract zich niet aileen op het
bestaan van dit contract beroept, maar ook op de gevolgen die het tussen
de contracterende partijen heeft, hetzij om de gegrondheid te staven van
de vordering die hij tegen een van die partijen instelt, hetzij als verweermiddel tegen de vordering die een van die partijen tegen hem instelt (Cass., 22
apri11977,Arr. Cass., 1977, 868; Pas., 1977, I, 860; R. W., 1978-1979, 655).
Op zuiver theoretisch vlak lijkt dus de eerstgenoemde jurisprudentiele
oplossing ook wei verdedigbaar, maar zoals hiervoor reeds gezegd, dient om
een andere reden aan de tweede de voorkeur te worden gegeven.
Zoals hiervoor reeds vermeld, gebeurt in het raam van de R.D.R.-overeenkomst de vaststelling en de begroting van de schade aan het voertuig, bij
toepassing van en overeenkomstig de regels van de expertise-overeenkomst.
Volgens deze laatste overeenkomst zijn de daarbij aangesloten verzekeringsmaatschappijen verplicht een beroep te doen op de door de B.V.V.O.
erkende deskundigen, die voor deze erkenning een reglement en een procedure heeft uitgewerkt.
Enkele maanden na de inwerkingtreding van het systeem van de expertiseen de R.D.R.-overeenkomst heeft een beroepsvereniging van automobielexperten de B. V. V. 0. in rechte gedagvaard om de nietigverklaring te bekomen
van het reglement betreffende de erkenning van de deskundigen. Tevens
vorderde deze vereniging schadevergoeding voor het haar berokkende nadeel. Met bevestiging van het vonnis van de eerste rechter besliste het Hof
van Beroep te Brussel dat het collectief karakter van de beweerde aantasting
van de onafhankelijkheid van de experten de ontvankelijkheid van deze
vordering rechtvaardigt (betreffende de aantasting van collectieve belangen,
zie ook hoven, nr. 4). Ten gronde oordelend achtte het Hof het reglement
van de B.V.V.O. voor de erkenning van de deskundigen juridisch betwistbaar, in de mate waarin de verzekeraars over een soevereine bevoegdheid
beschikken voor het verlenen of het intrekken van de erkenning. Dit
reglement pleegt volgens het Hof een inbreuk op het fundamentele recht van
de deskundigen op de eerbiediging van hun onafhankelijkheid, waarvoor
een schadevergoeding van 20.000 F werd toegekend (Brussel, 25 november
1977, J.T., 1978, 314). Aan te stippen valt dat blijkens dit arrest reeds in
de loop van het geding, het litigieuze reglement werd aangepast, in die zin
dat de aanwijzing van de deskundigen in de erkenningscommissie op meer
objectieve wijze gebeurt en dat ook meer waarborgen voor hun onafhankelijkheid zijn ingebouwd.
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83.

HET SYSTEEM VAN DE ZOGENAAMDE ,DUBBELE SCHATTING"

A. Begripsomschrijving, oorsprong en werking van het systeem
Zoals bekend werd op initiatief van de B.V.V.O. vanaf 1 november 1969
geleidelijk aan in ons land het systeem van de zogenaamde ,dubbele
schatting" of ,dubbele schadebegroting" ingevoerd. De bedoeling daarbij
was een einde te stellen aan bepaalde praktijken, zelfs misbruiken, waardoor de economische kostprijs van de schadegevallen in aanzienlijke mate
werd bei:nvloed. Men was immers tot de bevinding gekomen dat een aantal
automobilisten de schade aan hun in een verkeersongeval betrokken wagen
lieten vaststellen en begroten in een gespecialiseerde en goed uitgeruste,
maar meestal ook ,dure" garage, en nadien hun wagen lieten herstellen in
een , ,goedkopere'' garage of zelf de herstelling uitvoerden of hun wagen
zelfs helemaal niet lieten herstellen. Het gevolg hiervan was dat, naar het
oordeel van de verzekeraars, een verkeersongeval voor sommige automobilisten een bron van winst, een onrechtmatige verrijking betekende (zie vorig
overzicht, T.P.R., 1977, 585, 87; De Mulder, ,Les accidents de la circulation", J. T., 1969, 685-686; Kluwers Verzekeringshandboek, Meyhi, H.
(red.), Ill, 11, 95; S., noot onder Vred. Schaarbeek, 3 mei 1972, De Verz.,
1972, 1341; Ulrix, R., Schade aan voertuigen, 37, nr. 54; Buskens, W.,
,Doubleevaluation",De Verz., 1980,317-324, i.h.b. 317-319; Scheerlinck,
P., o.c., Verkeersschade en Verzekering. Revolutie of Evolutie?, Cousy,
H., en Claassens, H. (eds.), 42, nr. 49; Vandeur, M., o.c;; Verkeersschade
en Verzekering. RevolutieofEvolutie?, Cousy, H., enClaassens, H. (eds.),
68; Malengreau, X., ,Les incertitudes de Ia double evaluation des vehicules
sinistres", R.G.A.R., 1981, nr. 10.385, nrs. 1-4).
Om aan zulke praktijken een einde te stellen, werd het systeem van de
zogenaamde ,dubbele schatting" ontworpen, dat in zijn aanvankelijke
structuur hierop neerkwam dat aan de deskundige een tweeledige opdracht
werd gegeven: (a) hij diende, op tegenspraak met de door de benadeelde
aangewezen hersteller, de schade aan het voertuig vast te stellen, het bedrag
van de herstellingskosten en de duur van de herstelling te ramen, indien deze
werd uitgevoerd in het bedrijf van de door de benadeelde aangestelde
garagehouder of onder diens verantwoordelijkheid; (b) hij diende, eveneens
op tegenspraak met de door de benadeelde gemandateerde hersteller, het
bedrag van de herstellingskosten te ramen indien de herstelling in een ander
bedrijf werd uitgevoerd of ingeval helemaal geen herstelling plaatshad. Het
eerste (en hoogste) bedrag werd door de verzekeraar slechts uitgekeerd
indien de benadeelde een herstellingsfactuur voorlegde, afgeleverd door de
hersteller in wiens bedrijf de expertise had plaatsgevonden. Het tweede (en
lagere) bedrag werd slechts toegekend indien de benadeelde deze factuur
niet kon voorleggen, dus in de gevallen waarin hij zelf zijn wagen had
hersteld, deze had Iaten herstellen bij een andere garagehouder of helemaal
niet had Iaten herstellen (zie vorig overzicht, T.P.R., 1977, 585, nr. 87; De
Mulder, o.c., J.T., 1969, 686; Kluwers Verzekeringshandboek, Meyhi, H.
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(red.), Ill, 11, 96; S., noot onder Vred. Schaarbeek, 3 mei 1972, De Verz.,
1972, 1341-1342; Vernimmen-Van Tiggelen, G., noot onder Corr. Charleroi, 5 april1974, R.G.A.R., 1975, nr. 9435; Ulrix, R., Schade aan voertuigen, 37, nr. 54; Paulus, C., enBoes, R.,Lastgeving, inA.P.R., 56, nr. 94;
Herbots, J.H., Delwiche, F., en Lamine, L., ,Overzicht van rechtspraak
(1975-1977). Bijzondere contracten", T.P.R., 1980, 517 e.v., i.h.b. 696697, nr. 307; Malengreau, X., o.c., R.G.A.R., 1981, nr. 10.385 verso,
nr. 10; Stasseyns, J., Voertuigschade, 6, nr. 1.2.3.). De mogelijkheid was
evenwel voorzien dat, wanneer de eigenaar van het beschadigde voertuig
besliste de herstelling te Iaten uitvoeren in een ander bedrijf dan dat van
de gemandateerde garagehouder, v66r de herstelling tot een nieuwe expertise zou worden overgegaan (De Mulder, oc., J.T., 1969, 686; Malengreau,
X., o.c., R.G.A.R., 1981, nr. 10.385 verso, nr. 10).
In deze structuur van het systeem van de zogenaamde ,dubbele schatting",
die tot in 1975 bleef gelden, werd ervan uitgegaan dat de benadeelde aan
zijn garagehouder een (bijzondere?) volmacht gaf om bij de expertise, op
tegenspraak met de deskundige, de twee hiervoor vermelde schaderamingen
vast te stellen. Deze volmacht werd dan verondersteld stilzwijgend te zijn
gegeven, maar het kon ook om een uitdrukkelijke opdracht gaan, die door
de benadeelde aan zijn hersteller diende te worden gegeven (voor een
voorbeeld hiervan, uitgewerkt door de B.V.V.O., zie: Kluwers Verzekeringshandboek, Meyhi, H. (red.), III, 11, 145, bijlage 4 bis). In de praktijk
rees echter nogal wat verzet tegen deze geschreven, bijzondere volmacht.
Het gevolg hiervan was dat aan het proces-verbaal van deskundig onderzoek
meestal geen bijzondere volmacht van de benadeelde aan zijn hersteller
werd gevoegd (Malengreau, X., o.c., R.G.A.R., 1981, nr. 10.385 verso,
nr. 10).
Zoals bekend werd de geldigheid van het systeem van de zogenaamde
,dubbele schatting" door een belangrijk deel van de rechtspraak sterk
aangevochten in de gevallen waar het beschadigde voertuig uiteindelijk niet
in het bedrij f van de door de benadeelde gemandateerde garagehouder
hersteld werd. Onder meer de geldigheid en de omvang van dit mandaat van
de hersteller werden betwist. Ben van de vaak geopperde bezwaren was
namelijk dat, zonder een uitdrukkelijke en bijzondere volmacht vanwege
de benadeelde, de garagehouder-lasthebber niet kan vermoed worden een
stilzwijgende opdracht te hebben ontvangen om in naam en voor rekening
van de benadeelde-lastgever zijn akkoord te betuigen met een lager schadevergoedingsbedrag dan dat waarop hij recht heeft, in de hypothese dat het
voertuig niet wordt hersteld in het bedrijf van de garagahouder-lasthebber.
Wanneer hij met dit tweede bedrag akkoord gaat, komt dit er eigenlijk op
neer dat hij een dading aangaat, en hiervoor is krachtens de artikelen 1988
en 1989 B.W. een uitdrukkelijke en bijzondere volmacht vereist, die bij
hypothese meestal ontbreekt (zie: vorig overzicht, T.P.R., 1977, 585-588,
nr. 87; Fagnart, J.-L., Examen de !a jurisprudence concernant Ia responsabilite civile (1968-1975), 110-111, nr. 134 bis; Vernimmen-Van Tiggelen,
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G., noot onder Corr. Charleroi, 5 april 1974, R.G.A.R., 1975, nr. 9435;
Paulus, C., en Boes, R., Lastgeving, in A.P.R., 56, nr. 94; Vandeur, M.,
o.c., Verkeersschade en Verzekering. Revolutie of Evolutie?, Cousy, H.,
en Claassens, H. (eds.), 69-70; Malengreau, X., o.c., R.G.A.R., 1981,
nr. 10.385 verso, nrs. 11-15, en de in die bijdragen geciteerde rechtspraak).
Dit jurisprudentiele verzet, ontstaan door de afwezigheid van een uitdrukkelijke en bijzondere volmacht van de benadeelde aan zijn hersteller, heeft
de verzekeraars ertoe geleid een nieuwe structuur voor het systeem van de
zogenaamde dubbele schatting uit te werken, waarbij de draagwijdte van
de lastgeving die door de verzekeraar aan zijn expert wordt gegeven, beperkt
wordt. In dit nieuwe systeem bevat het proces-verbaal van het deskundig
onderzoek twee duidelijk onderscheiden schaderamingen, zowel wat de
vorm als wat de inhoud betreft.
De eerste schaderaming wordt op tegenspraak uitgevoerd tussen de deskundige, aangesteld door de verzekeringsmaatschappij, en de garagehouder
aangesteld door de eigenaar van het beschadigde voertuig. Zij onderzoeken
samen het voertuig en trachten tot een onderling akkoord te komen omtrent
de kostprijs der herstellingen, wanneer deze worden uitgevoerd in het
bedrijf of onder de verantwoordelijkheid van de betrokken garagehouder.
Het overeengekomen bedrag, het hoogste bedrag genoemd, wordt opgenomen in het proces-verbaal van het deskundig onderzoek, en wordt er
gestaafd door een vrij gedetailleerde beschrijving van de noodzakelijke
herstellingen, de kostprijs van de vervangingsstukken en van de arbeidsuren. Essentieel daarbij is dat in het schattingsverslag uitdrukkelijk wordt
bepaald dat de benadeelde het overeengekomen bedrag slechts tegen de
verzekeringsmaatschappij zal kunnen inroepen als de herstelling gebeurt in
het bedrijf of onder de verantwoordelijkheid van de garagehouder die aan
de expertise heeft meegewerkt.
De deskundige maakt bovendien een tweede schaderaming op, maar deze
gebeurt eenzijdig, zonder tussenkomst van de door de benadeelde aangestelde garagehouder. Dit tweede bedrag, laagste bedrag genoemd, wordt door
de deskundige zonder nadere verantwoording bepaald en stemt volgens hem
overeen met de schade die aan het voertuig werd berokkend ingeval het
helemaal niet of in een andere garage wordt hersteld dan die van de
garagehouder die aan de expertise meewerkte. Het is dit tweede bedrag dat
door de verzekeraar in die hypothese als schadevergoeding aan de benadeelde wordt aangeboden. De deskundige sluit zijn verslag af met de verbintenis, aangegaan in naam en voor rekening van de verzekeringsmaatschappij
voor wie hij optreedt, ,de expertise, v66r welke herstelling ook, te heropenen ingeval de schadelijder zijn voertuig niet voor dit laatste (d.i. het
laagste) bedrag in orde kan Iaten brengen" (voor een beschrijving van dit
nieuwe, thans geldende systeem van de zogenaamde ,dubbele schatting",
raadplege men: Paulus, C., en Boes, R., Lastgeving, in A.P.R., 56-57,
nr. 94; Buskens, W., o.c., De Verz., 1980, 319-321; Scheerlinck, P., o.c.,
Verkeersschade en Verzekering. Revolutie of Evolutie?, Cousy, H., en
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Claassens, H. (eds.), 42-43, nr. 50, bij wie men op blz. 60 een model vindt
van een expertise-verslag; Malengreau, X., o.c., R.G.A.R., 1981,
nr. 10.385/2, nr. 17).
Het eerste verschilpunt tussen het vroegere en het huidige systeem van de
zogenaamde ,dubbele schatting" kan men zo omschrijven dat het vroeger
ging om een conventionele dubbele schatting, gebaseerd op een (veronderstelde) uitdrukkelijke en bijzondere volmacht van de benadeelde aan zijn
hersteller, terwijl het thans gaat om een voorwaardelijke of conditionele
schatting. De verbintenis van de verzekeraar is voorwaardelijk in die zin dat
het bedrag van de eerste schaderaming, dat op tegenspraak tussen de
deskundige en de garagehouder werd bepaald, door de verzekeraar slechts
zal worden aangenomen (en als schadevergoeding aan de benadeelde zal
worden uitgekeerd), op voorwaarde dat het voertuig wordt hersteld in het
bedrijf of onder de verantwoordelijkheid van de garagehouder die aan de
expertise heeft meegewerkt (Paulus, C., en Boes, R., Lastgeving, in A .P.R.,
57, nr. 94; Buskens, W., o.c., De Verz., 1980, 320; Scheerlinck, P., o.c.,
Verkeersschade en Verzekering. Revolutie of Evolutie?, Cousy, H., en
Claassens, H. (eds.), 42-43, nr. 50; Malengreau, X., o.c., R.G.A.R., 1981,
nr. 10.385/2, nrs. 18-21). Indien aan deze voorwaarde voor de uitkering
van het hoogste bedrag niet voldaan is, zal dit bedrag door de benadeelde
niet kunnen worden ingeroepen als zijnde noodzakelijk een voldoende en
objectieve schaderaming. De verzekeraar heeft immers slechts een voorwaardelijke verbintenis aangegaan, die zal komen te vervallen wanneer aan
de contractueel bedongen voorwaarde niet is voldaan (Buskens, W., o.c.,
De Verz., 1980, 320; Malengreau, X., o.c., R.G.A.R., 1981, nr. 10.385/2,
nrs. 19 en 21).
Het tweede verschi/punt tussen het vroegere en het huidige systeem van de
zogenaamde ,dubbele schatting", is dat de tweede schaderaming thans
helemaal eenzijdig door de deskundige gebeurt en niet als een objectieve
schadebegroting kan worden beschouwd. Dit laagste bedrag, dat overigens
zonder nadere verantwoording door de deskundige wordt opgegeven, geeft
enkel het bedrag van de schade aan zoals die op onbetwistbare wijze door
de verzekeraar zal worden aangenomen. Wegens het eenzijdig karakter van
die schaderaming is de benadeelde er niet door gebonden en staat het hem
vrij om die al dan niet te aanvaarden. Indien hij meent dat de tweede
schaderaming te laag is, kan hij, zoals gezegd, niet beweren dat de eerste
schaderaming een objectieve schadebegroting vormt, maar staat het hem
vrij om aan de verzekeraar te vragen de expertise te heropenen, ditmaal op
tegenspraak met de nieuwe hersteller. lngeval het voertuig niet wordt
hersteld door of onder de verantwoordelijkheid van de garagehouder die
aan de expertise heeft meegewerkt, laat het expertiseverslag het probleem
van de schadebegroting dus eigenlijk volledig open (Malengreau, X., o.c.,
R.G.A.R., 1981, nr. 10.385/2, nrs. 20-21).
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B. De rechtspraak van de feitenrechters
Uit wat voorafgaat is gebleken dat tijdens de besproken periode het systeem
van de zogenaamde ,dubbele schatting" in de rechtsleer heel wat pennen
in beweging heeft gebracht. Tijdens de voorbije jaren heeft de onderzochte
problematiek echter ook de rechtspraak nog erg beroerd. Het was inderdaad
de vraag of het vernieuwde en aangepaste systeem in de ogen van de rechters
meer genade zou vinden dan het oude.
Vooraf zij opgemerkt dat de meeste gepubliceerde rechtspraak betrekking
heeft op dit nieuwe systeem. Slechts in twee gevallen ging het duidelijk om
het oude systeem (Rb. Brussel, 24 september 1975, R.G.A.R., 1976,
nr. 9634; De Verz., 1977, 433, met noot; Rb. Brussel, 22 mei 1980, De
Verz., 1981, 815, met noot: het vonnis citeert gedeeltelijk de tekst van het
expertiseverslag, waarin uitdrukkelijk gewag wordt gemaakt van de eventueel daaraan toegevoegde volmacht van de benadeelde; dit wijst erop (zie
Malengreau, X., o.c., R.G.A.R., 1981, nr. 10.385/1 verso, nr. 10) dat van
het oude systeem gebruik werd gemaakt). In enkele andere beslissingen kan
uit de motivering niet duidelijk worden opgemaakt of het oude dan wei het
nieuwe systeem ter beoordeling aan de rechtbank voorlag (Rb. Mechelen,
24 februari 1981, R. W., 1981-1982, 1904, met noot; Pol. Ninove, 22
september 1975, R.G.A.R., 1977, nr. 9735; Pol. Hasselt, 28 oktober 1977,
Limb. Rechtsl., 1978, 129; Vred. Grivegnee, 23 november 1977, Jur. Liege,
1977-1978, 168; Vred. Brussel, 20 maart 1981, De Verz., 1982, 185, met
noot; Pol. Luik, 6 april 1981, De Verz., 1981, 831, met noot; R.G.A.R.,
1982, nr. 10.450). Gelet op de datum waarop deze beslissingen werden
gewezen, mag redelijkerwijze worden aangenomen dat het in die gevallen
om het nieuwe systeem ging (met uitzondering wellicht voor: Pol. Ninove,
22 september 1975, R.G.A.R., 1977, nr. 9735).

a) De rechtspraak contra
Nu het nieuwe systeem van de zogenaamde dubbele schatting enkele jaren
de proef van de rechtspraktijk heeft doorstaan, kan men op basis van iets
minder dan twintig gepubliceerde uitspraken, zij het nog voorzichtig, stellen
dat dit nieuwe systeem dreigt hetzelfde lot te ondergaan als het oude dat,
zoals bekend, door de meerderheid van de rechtspraak werd verworpen (zie
de rechtspraak geciteerd in vorig overzicht, T.P.R., 1977, 585-587, nr. 87;
zie ook bij: Fagnart, J .-L., Examen de la jurisprudence concernant la
responsabilite civile (1968-1975), 110-111, nr. 134 bis; Paulus, C., en Boes,
R., Lastgeving, in A.P.R., 56, nr. 94; Vandeur, M., o.c., Verkeersschade
en Verzekering. RevolutieojEvolutie?, Cousy, H., enClaassens, H. (eds.),
69-71; Malengreau, X., o.c., R.G.A.R., 1981, nr. 10.385/4-5, nrs. 34-42).
Men dient inderdaad vast te stellen dat de meeste vonnissen en arresten het
systeem van de zogenaamde ,dubbele schatting" hebben verworpen in het
geval waarin de wagen uiteindelijk ofwel helemaal niet ofwel hersteld werd
bij een andere garagehouder dan die welke aan de expertise heeft meegewerkt (Antwerpen, 19 mei 1981, R. W., 1982-1983, 861; Rb. Luik, 16
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november 1978, Jur. Liege, 1978-1979, 117; Rb. Doornik, 5 februari 1980,
De Verz., 1980, 531; Rb. Brussel, 22 mei 1980, De Verz., 1981, 815, met
noot; Carr. Namen, 18 november 1980, R.G.A.R., 1982, nr. 10.549; Pol.
Ninove, 22 september 1975, R.G.A.R., 1977, nr. 9735; Pol. Hasselt, 28
oktober 1977, Limb. Rechtsl., 1978, 129; Vred. Grivegnee, 23 november
1977, Jur. Liege, 1977-1978, 168; Vred. Grace-Hollogne, 28 februari 1978,
Pas., 1978, III, 16; R.G.A.R., 1979, nr. 10.104; Vred. Elsene, 26 januari
1979, De Verzekeringswereld, 1979, 187, met noot J. Vandeursen; Vred.
Moeskroen, 9 maart 1979, onuitgegeven, A.R., nr. 5121, doch vermeld bij
Scheerlinck, P., o.c., Verkeersschade en Verzekering. Revolutie of Evolutie?, Cousy, H., en Claassens, H., (eds.), 43-44, nr. 51; Vred. Antwerpen,
14 april1980, R.G.A.R., 1981, nr. 10.332; Vred. Bergen, 12 februari 1981,
J.T., 1981, 417; Pol. Luik, 6 april1981, De Verz., 1981, 831, met noot;
R.G.A.R., 1982, nr. 10.450). Sommige rechters aarzelen daarbij niet dit
systeem in strenge bewoordingen te veroordelen (Antwerpen, 19 mei 1981,
R. W., 1982-1983, 861: ,Overwegende dat het verwondering baart dat
experts en verzekeringsmaatschappijen blijkbaar instemmen met deze laakbare en nauwelijks eerlijke praktijken"; Vred. Grace-Hollogne, 28 februari
1978, Pas., 1978, III, 16; R.G.A.R., 1979, nr. 10.104: ,Attendu que le
systeme de Ia double evaluation d'un dommage est aberrant ... ").
De argumenten die in de rechtspraak tegen het systeem van de zogenaamde
,dubbele schatting" worden aangevoerd, kunnen als volgt worden samengevat:
(1) Vaak wordt er in de rechtspraak op gewezen dat de eigenaar van een
beschadigd voertuig recht heeft op een objectief en volledig schadeherstel,
dat hem moet toelaten het in zijn vermogen beschadigde bestanddeel terug
te brengen in de staat waarin het zich v66r het schadeverwekkend feit
bevond. De begroting van deze schade dient volgens objectieve maatstaven
te gebeuren, en mag niet afhankelijk zijn van het feit of de benadeelde zijn
voertuig al dan niet laat herstellen, noch van de bestemming die hij aan de
schadevergoeding geeft, noch van de plaats waar en de persoon door wie
de herstelling zal worden uitgevoerd (Rb. Luik, 16 november 1978, Jur.
Liege, 1978-1979, 117; Rb. Doornik, 5 februari 1980, De Verz., 1981, 531;
Rb. Brussel, 22 mei 1980, De Verz., 1981, 815; Pol. Hasselt, 28 oktober
1977, Limb. Rechtsl., 1978, 129; Vred. Grace-Hollogne, 28 februari 1978,
Pas., 1978, III, 16; R.G.A.R., 1979, nr. 10.104; Vred. Antwerpen, 14 april
1980, R.G.A.R., 1981, nr. 10.332; Vred. Bergen, 12 februari 1981, J. T.,
1981, 417).
(2) In samenhang met het voorgaande wordt ook aangevoerd dat er slechts
een objectief schadebedrag bestaat en dat de eerste schaderaming van de
deskundige hieraan beantwoordt, daar deze volgens de regels van de kunst
werd uitgevoerd en gebaseerd is op vaststaande technische, economische en
commerciele gegevens die door hem werden geverifieerd. Deze schaderaming die in het deskundig verslag op gedetailleerde wijze wordt verantwoord, stemt met andere woorden overeen met de prijs van een normale
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herstelling (Antwerpen, 19 mei 1981, R. W., 1982-1983, 861; Rb. Luik, 16
november 1978, Jur. Liege, 1978-1979, 117; Rb. Doornik, 5 februari 1980,
De Verz., 1981, 531; Grace-Hollogne, 28 februari 1978, Pas., 1978, III, 16;
R.G.A.R., 1979, nr. 10.104; Vred. Antwerpen, 14 aprill980, R;G.A.R.,
1981, nr. 10.332; Pol. Luik, 6 april1981, De Verz., 1981, 831, met noot:
R.G.A.R., 1982, nr. 10.450).
(3) De tweede schaderaming die in het deskundig verslag is opgenomen
wordt door een belangrijk deel van de rechtspraak als willekeurig bestempeld, daar hiervoor door de deskundige niet de minste verantwoording
wordt gegeven. Daar dit tweede bedrag in de praktijk altijd in aanzienlijke
mate (30 o/o en meer) lager is dan het eerste, kan het niet als een objectieve
schaderaming worden beschouwd (Antwerpen, 19 mei 1981, R. W., 19821983, 861; Rb. Luik, 16 november 1978, Jur. Liege, 1978-1979, 117; Rb.
Doornik, 5 februari 1980, De Verz., 1981, 531; Vred. Grace-Hollogne, 28
februari 1978, Pas., 1978, III, 16; R.G.A.R., 1979, nr. 10.104; Vred.
Antwerpen, 14 april 1980, R.G.A.R., 1981, nr. 10.332; Vred. Bergen, 12
februari 1981, J. T., 1981, 417). Bovendien werd opgemerkt dat, in het geval
het voertuig niet wordt hersteld door of onder de verantwoordelijkheid van
de garagehouder die aan de expertise heeft meegewerkt, het aan de aansprakelijke of zijn verzekeraar is om te bewijzen dat de benadeelde zijn voertuig
elders kan laten herstellen voor het tweede schadebedrag. Dit is een zeer
moeilijk bewijs, waarin de verzekeraar slechts zelden zal slagen (Malengreau, X., o.c., R.G.A.R., 1981, nr. 10.385/3, nr. 26). In twee gevallen in
de rechtspraak werd daarbij ook aangestipt dat de verzekeraar zich er wei
voor hoedde de identiteit niet mee te delen van de garagehouders bij wie
het voertuig voor dit tweede schadebedrag zou kunnen worden hersteld (Rb.
Luik, 16 november 1978, Jur. Liege, 1978-1979, 117; Rb. Doornik, 5
februari 1980, De Verz., 1981, 531).
(4) Voorts wordt door een belangrijk deel van de rechtspraak beklemtoond
dat de eigenaar van een beschadigd voertuig juridisch niet verplicht is tot
herstelling te laten overgaan. Hij is hierin volledig vrij en zijn beslissing ter
zake mag geen invloed hebben op de omvang van de door de aansprakelijke
(of zijn verzekeraar) verschuldigde schadevergoeding (Rb. Luik, 16 november 1978, Jur. Liege, 1978-1979, 117; Rb. Doornik, 5 februari 1980, De
Verz., 1981, 531; Rb. Brussel, 22 mei 1980, De Verz., 1981, 815, met noot;
Corr. Namen, 18 november 1980, R.G.A.R., 1982, nr. 10.549; Pol. Hasselt, 28 oktober 1977, Limb. Rechtsl., 1978, 129; Vred. Grivegnee, 23
november 1977, Jur. Liege, 1977-1978, 168; Vred. Grace-Hollogne, 28
februari 1978, Pas., 1978, Ill, 16; R.G.A.R., 1979, nr. 10.104; Vred.
Elsene, 26 januari 1979, De Verzekeringswereld, 1979, 187, met noot J.
Vandeursen; Vred. Moeskroen, 9maart 1979, onuitgegeven, A.R. nr. 5121,
doch vermeld bij Scheerlinck, P., o.c., Verkeersschade en Verzekering.
Revolutie of Evolutie?, Cousy, H., en Claassens, H. (eds.), 43-44, nr. 51;
Vred. Antwerpen, 14 april 1980, R.G.A.R., 1981, nr. 10.332).
(5) Wegens de hiervoor vermelde wijziging die het systeem van de zogenaamde ,dubbele schatting" heeft ondergaan, wordt in de rechtspraak
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minder dan voorheen het argument aangevoerd dat het door de garagehouder ondertekend expertiseverslag aan de benadeelde niet kan worden tegengeworpen, daar dit de perken van de aan de hersteller gegeven volmacht
overschrijdt. Ben deel van de rechtspraak heeft bier nochtans op gewezen
en gesteld dat, behoudens een uitdrukkelijke en bijzondere volmacht vanwege de benadeelde, de door hem gemandateerde garagehouder niet kan
geacht worden een stilzwijgende opdracht te hebben ontvangen om in naam
en voor rekening van zijn opdrachtgever zijn akkoord te betuigen met een
lager schadevergoedingsbedrag dan dat waarop deze laatste recht heeft. Dan
gaat de garagehouder-lasthebber immers een dading aan, en hiervoor is
krachtens de artikelen 1988 en 1989 B.W. een uitdrukkelijke en bijzondere
volmacht vereist, die in de meeste gevallen echter ontbreekt (Rb. Doornik,
5 februari 1980, De Verz., 1981, 531; Pol. Hasselt, 28 oktober 1977, Limb.
Rechtsl., 1978, 129; Vred. Elsene, 26 januari 1979, De Verzekeringswereld,
1979, 187, met noot J. Vandeursen; Vred. Moeskroen, 9 maart 1979,
onuitgegeven, A.R. nr. 5121, doch vermeld bij Scheerlinck, P ., o.c., Verkeersschade en Verzekering. Revolutie of Evolutie?, Cousy, H., en Claassens, H. (eds.), 43-44, nr. 51; Vred. Antwerpen, 14 april 1980, R.G.A.R.,
1981, nr. 10.332; Pol. Luik, 6 april1981, De Verz., 1981, 831, met noot;
R.G.A.R., 1982, nr. 10.450; vgl. Corr. Namen, 18 november 1980,
R.G.A.R., 1982, nr. 10.549).
(6) Om de zojuist vermelde reden wordt in de rechtspraak ook minder dan
voorheen tegen het systeem van de zogenaamde ,dubbele schatting" het
bezwaar aangevoerd dat er een tegenstrijdigheid van belangen zou kunnen
ontstaan tussen de garagehouder-lasthebber en zijn opdrachtgever, de benadeelde, omtrent het voorwerp van de lastgeving. Toch wordt in sommige
vonnissen nog geargumenteerd dat de garagehouder-lasthebber er een persoonlijk belang bij heeft om het tweede schadebedrag zo laag mogelijk te
houden, om zelf de herstelling te kunnen uitvoeren en zijn lastgever ertoe
te bewegen zich niet tot een andere hersteller te wenden, wat evenwei strijdig
is met het belang van deze laatste, die het schadebedrag zo hoog mogelijk
wenst bepaald te zien om volledig vergoed te worden (Pol. Bergen, 12
februari 1981, J. T., 1981, 417: wegens deze tegenstrijdigheid van belangen
dient dit proces-verbaal van de expertise als nietig te worden beschouwd;
Pol. Luik, 6 april 1981, De Verz., 1981, 831, met noot; R.G.A.R.,
1982,nr. 10.450). Wegens de wijziging die in de structuur van het systeem
van de zogenaamde ,dubbele schatting" werd aangebracht, waardoor het
tweede schadebedrag thans eenzijdig door de deskundige wordt bepaald,
zonder de tussenkomst van de gemandateerde garagehouder, kan het argument van de tegenstrijdigheid van belangen bij de vaststelling van dit tweede
bedrag, thans nog bezwaarlijk worden aangevoerd. Niettemin blijft het
waar dat de garagehouder er een persoonlijk belang bij heeft dat de
herstellingen bij hem zouden worden uitgevoerd (Pol. Ninove, 22 september
1975, R.G.A.R., 1977, nr. 9735), wat er eventueel toe kan leiden dat, in
onderlinge verstandhouding met de deskundige, het eerste schadebedrag
817

wat kunstmatig wordt opgetrokken (vgl. Antwerpen, 19 mei 1981, R. W.,
1982-1983, 861; Vred. Grace-Hollogne, 28 februari 1978, Pas., 1978, III,
16; R.G.A.R., 1979, nr. 10.104).
(7) Om het systeem van de zogenaamde ,dubbele schatting" te verwerpen,
wordt aan het voorgaande ten slotte soms nog toegevoegd dat het in strijd
is met de billijkheid. Men kan inderdaad niet stellen, zoals door de voorstanders van het systeem vaak wordt beweerd, dat de benadeelde een onrechtmatige winst zou verwezenlijken door zijn voertuig niet te laten herstellen of
aan een lagere prijs te laten herstellen en de schadevergoeding voor andere
doeleinden te bestemmen (Rb. Luik, 16 november 1978, Jur. Liege, 19771978, 117; Rb. Doornik, 5 februari 1980, De Verz., 1981, 531).

b) De rechtspraak pro
Slechts door een minderheid van de rechtspraak wordt het systeem van de
zogenaamde ,dubbele schatting" als geldig beschouwd en aan de benadeelde slechts het tweede van de in het expertiseverslag vermelde bedragen als
schadevergoeding toegekend ingeval hij zijn voertuig niet heeft laten herstellen door of onder de verantwoordelijkheid van de garagehouder die aan de
expertise heeft meegewerkt (Rb. Brussel, 24 september 1975, R.G.A.R.,
1976, nr. 9634; De Verz., 1977,433, met noot; Corr. Brussel, 6 maart 1979,
R.G.A.R., 1980, nr. 10.182; Rb. Mechelen, 24 februari 1981, R. W., 19811982, 1904; Vred. Brussel, 20 april1979, R.G.A.R., 1981, nr. 10.392, met
noot X. Malengreau; Vred. Marchienne-au-Pont, 12 december 1980, De
Verz., 1981, 825, met noot; Vred. Brussel, 20 maart 1981, De Verz., 1982,
185, met noot).
In een geval waarin nog toepassing was gemaakt van het oude systeem van
de zogenaamde ,dubbele schatting", werd als argument hiervoor aangevoerd dat de wettig aangegane overeenkomsten de partijen die deze hebben
afgesloten, tot wet strekken. Het gaat met andere woorden om het principe
van de bindende kracht van de overeenkomst, neergelegd in artikel1134,
eerste lid, B.W. (Rb. Brussel, 24 september 1975, R.G.A.R., 1976,
nr. 9634; De Verz., 1977, 433, met noot). De vraag is evenwel of deze
overeenkomsten , wettig" zijn aangegaan, wat sterk te betwijfelen valt.
Om slechts het tweede bedrag van de schaderaming toe te kennen werd in
een ander geval gesteld dat de benadeelde weliswaar het recht heeft om zijn
voertuig niet te laten herstellen, maar dat zijn schade dan niet gelijk kan
zijn aan het niet uitgegeven bedrag van de prijs die de garagehouder had
kunnen vragen, want die prijs bevat ook zijn winst, de afschrijving van zijn
materiaal, de sociale lasten en andere elementen (Vred. Brussel, 20 maart
1981, De Verz., 1982, 185). In gelijkaardige zin werd geoordeeld dat de
benadeelde niet gebonden is door de tweede schaderaming, die immers
eenzijdig door de deskundige werd opgemaakt, en dat hij het recht heeft
deze te weigeren, maar dat hij dan wel moet bewijzen dat zijn voertuig, dat
werd voortverkocht zonder dat het hersteld werd, een minderwaarde heeft
ondergaan die gelijk is aan de hoogste schaderaming, welk bewijs in casu
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niet werd voorgebracht (Vred. Marchienne-au-Pont, 12 december 1980, De
Verz., 1981, 825, met noot).
Om de benadeelde gebonden te achten door de tweede schaderaming, werd
door de correctionele rechtbank te Brussel een beroep gedaan op de theorie
van het zogenaamde ,schijnmandaat" (zie boven, nr. 80, D), en werd dit
enerzijds verantwoord door de overweging dat in casu de burgerlijke partij,
door de deskundige van de verzekeraar van de aansprakelijke bij haar
hersteller te doen ontbieden en door deze hersteller te Iaten overgaan tot de
contradictoire expertise van haar voertuig, aan derden had Iaten geloven dat
deze hersteller haar mandataris was. Anderzijds werd overwogen dat de
praktijk van de zogenaamde , ,dubbele schatting'' thans voldoende ingeburgerd en veralgemeend is, opdat de burgerlijke partij dit zou kennen (Corr.
Brussel, 6 maart 1979, R.G.A.R., 1980, nr. 10.182). Op grond van grotendeels dezelfde motieven werd ook door de burgerlijke rechtbank te Mechelen slechts bet tweede bedrag van de schaderaming toegekend (Rb. Mechelen, 24 februari 1981, R. W., 1981-1982, 1904). Terecht werd aan deze
rechtspraak bet verwijt toegestuurd dat ze de huidige praktijk van bet
systeem van de zogenaamde ,dubbele schatting" miskent. In de nieuwe
structuur van dit systeem ondertekent de dqor de benadeelde gemandateerde garagehouder immers niet meer bet bedrag van de tweede schaderaming,
die eenzijdig door de deskundige wordt bepaald. Men kan dus thans niet
meer stellen dat de benadeelde, door bij een bepaalde garagehouder te Iaten
overgaan tot de contradictoire expertise van zijn voertuig, aan de deskundige en de verzekeraar van de aansprakelijke de indruk heeft gegeven dat deze
garagehouder een mandaat had met betrekking tot de vaststelling van de
tweede schaderaming (Malengreau, X., o.c., R.G.A.R., 1981,
nr. 10.385/4-5, nr. 41).
Om aan de benadeelde slechts bet tweede bedrag van de schaderaming toe
te kennen in het geval waarin hij zijn voertuig niet had Iaten herstellen,
overwoog de vrederechter van bet vierde kanton te Brussel dat een mandaat
van de benadeelde aan zijn hersteller niet nodig is om tot raming van de
schade over te gaan, noch om de schade te bepalen ingeval van niet-herstelling, daar deze opdracht om de schade en de herstellingen te begroten
uitsluitend toekomt aan onafhankelijke mensen van bet vak (Vred. Brussel,
20 april1979, R.G.A.R., 1981, nr. 10.392, met noot X. Malengreau). Bij
deze motivering werd door de annotator terecht de kritische bedenking
geformuleerd dat daarin geen rekening wordt gehouden met de werkelijke
betekenis en draagwijdte van de expertise die wordt toegepast in bet systeem
van de zogenaamde ,dubbele schatting". De deskundige oefent zijn opdracht bier immers niet in volledige onafhankelijkheid uit, maar wei in de
hoedanigheid van mandataris van een van de partijen, meestal de verzekeraar van de aansprakelijke. Bovendien bepaalt hij aileen, eenzijdig en
zonder nadere verantwoording, bet bedrag van de tweede schaderaming, die
niet als een objectieve begroting van de schade kan worden beschouwd
(Malengreau, X., noot onder Vred. Brussel, 20 april1979, R.G.A.R., 1981,
nr. 10.392).
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C. De rechtspraak van het Hof van Cassatie
In het vorig overzicht (T.P.R., 1977, 588, nr. 87) werd een arrest van het
Hof van Cassatie van 29 mei 1975 besproken dat handelt over het oude
systeem van de zogenaamde ,dubbele schatting" (Cass., 29 mei 1975, Arr.
Cass., 1975, 1031; Pas., 1975, I, 932; R. W., 1975-1976, 1293; J. T., 1975,
585; R.G.A.R., 1976, nr. 9577, met noot G. Vernimmen-Van Tiggelen). Er
werd toen op gewezen dat, gelet op de aard van de aan het Hof van Cassatie
voorgelegde betwisting, uit dit arrest niet kan worden afgeleid dat het Hof
zich in de ene of de andere zin zou uitgesproken hebben over de rechtsgeldigheid van dit procede (in dezelfde zin: Malengreau, X., o.c., R.G.A.R.,
1981, nr. 10.385/4, nrs. 35-36).
Hetzelfde dient te worden gezegd van het arrest dat met betrekking tot deze
problematiek tijdens de besproken periode door het Hof van Cassatie werd
gewezen (Cass., 22 februari 1979, R.G.A.R., 1980, nr. 10.181). In dit geval
had de benadeelde zijn bij een ongeval beschadigd voertuig niet Iaten
herstellen, maar doorverkocht aan de garagehouder die aan de expertise met
zogenaamde ,dubbele schatting" had meegewerkt. Zijn vordering tot het
bekomen van het hoogste bedrag dat in het expertiseverslag is vermeld, werd
door het Hof van Beroep te Luik afgewezen, dat slechts het laagste bedrag
als schadevergoeding toekende. Hierbij werd overwogen dat de benadeelde,
door de in het expertiseverslag vermelde dubbele schatting te aanvaarden,
op forfaitaire wijze het bedrag van de waardevermindering van zijn voertuig
had vastgesteld, daar het hoogste bedrag slechts verschuldigd was indien de
herstelling zou worden uitgevoerd door de garagahouder die aan de expertise had meegewerkt. In alle andere gevallen, zoals het voorliggende, aldus
het Hof, duidt het laagste bedrag dat in het expertiseverslag is vermeld, het
bedrag van de werkelijk geleden schade aan.
In het cassatiemiddel betoogde de benadeelde dat de gevallen van niet-herstelling in het bedrijf van de door hem gemandateerde garagehouder slechts
betrekking hebben op de gevallen waarin de herstelling plaatsheeft in een
ander bedrijf dan dat van de garagehouder-lasthebber, en niet op de
hypothese van de verkoop van het beschadigde voertuig, daar het schatten
van de minderwaarde ingeval van verkoop niet tot de opdracht van de
deskundige behoort. Door de tweede schaderaming van het expertiseverslag
ook toepasselijk te verklaren op de hypothese van de wederverkoop van het
beschadigde voertuig, heeft het bestreden arrest volgens de benadeelde aan
dit expertiseverslag een draagwijdte toegekend die onverenigbaar is met de
bewoordingen ervan en aldus de bewijskracht van dit verslag geschonden
(schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 B.W.). Ten slotte stelde de
benadeelde dat het bestreden arrest, door aldus te beslissen, tevens zijn recht
op een juist en volledig schadeherstel heeft miskend (schending van de
artikelen 1382 en 1383 B.W.).
Het Hof van Cassatie heeft dit middel verworpen op grond van de overweging dat het Hofvan Beroep, zonder aan dit expertiseverslag een draagwijdte toe te kennen die onverenigbaar is met de bewoordingen ervan, wettelijk
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heeft kunnen beslissen dat het bedrag van de herstellingskosten geraamd
werd op het tweede en laagste bedrag dat in het verslag is vermeld, voor
alle andere gevallen dan dat waarin de herstelling in het bedrijf van de
garagehouder-hersteller zou gebeuren, daaronder begrepen dat van de
wederverkoop van het beschadigde voertuig (Cass., 22 februari 1979,
R.G.A.R., 1980, nr. 10.181).
Het enige wat uit dit cassatiearrest kan worden afgeleid is dat de tweede
schaderaming, die in het expertiseverslag is vermeld, van toepassing is zowel
op de gevallen van niet-herstelling en van herstelling in een ander bedrijf
dan dat van de garagehouder-lasthebber, als op de gevallen van wederverkoop van het beschadigde voertuig. De bewoordingen van het in de praktijk
gebruikelijke expertiseverslag (,, ... als het voertuig niet of elders dan in het
bedrijf waar de expertise plaats vond, wordt hersteld, ... ") zijn op dit punt
inderdaad klaar en duidelijk, en Iaten over deze interpretatie geen twijfel
bestaan. Wat voor het Hof van Cassatie niet uitdrukkelijk werd betwist,
maar wat wei betwistbaar is, is de draagwijdte en de bindende kracht
tegenover de benadeelde, van deze tweede schaderaming (Malengreau, X.,
o.c., R.G.A.R., 1981, nr. 10.385/4, nrs. 35 en 37; anders, doch ten onrechte: Buskens, W., o.c., De Verz., 1980, 322-324). Daar dit geschilpunt niet
aan het oordeel van het Hof van Cassatie werd voorgelegd, hoefde het Hof
zich daarover niet uit te spreken.
D. Beoordeling
Voor een adequate beoordeling van het procede van de zogenaamde ,dubbele schatting" verdient het aanbeveling een onderscheid te maken tussen
het oude en het nieuwe systeem.

a) Het oude systeem
Voor de beoordeling van het oude systeem dient een verder onderscheid
te worden gemaakt tussen twee mogelijke hypothesen.
Ben eerste, in de praktijk eerder uitzonderlijk geworden mogelijkheid is dat
de benadeelde zelf het expertiseverslag heeft ondertekend of dat hij aan zijn
garagehouder-lasthebber een uitdrukkelijke en bijzondere volmacht heeft
gegeven om zich in zijn naam en voor zijn rekening akkoord te verklaren
met het bedrag van de tweede schaderaming. Krachtens het beginsel van de
bindende kracht van de overeenkomst (artikel 1134, lid 1, B.W.) is de
benadeelde in die gevallen gebonden door het bedrag van de tweede schaderaming, hetzij omdat hij die overeenkomst zelf heeft aangegaan, hetzij
omdat hij daarbij wettelijk werd vertegenwoordigd door zijn garagehouderlasthebber.
De tweede en in de praktijk meest voorkomende hypothese is dat de
benadeelde het expertiseverslag zelf niet ondertekend heeft en aan zijn
garagehouder-lasthebber evenmin een uitdrukkelijke en bijzondere volmacht heeft gegeven om zich in zijn naam en voor zijn rekening akkoord
te verklaren met het bedrag van de tweede schaderaming.
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De bezwaren die in die hypothese tegen het oude systeem van de zogenaamde dubbeie schatting werden aangevoerd werden hiervoor reeds vermeid (zie
onder A en B, a), van dit nr.), en deze kritiek komt grotendeeis gegrond
voor. Het voornaamste bezwaar is wei dat de garagehouder die zich in die
hypothese akkoord verkiaart met het bedrag van de tweede schaderaming,
de perken van de hem gegeven voimacht te buiten gaat, daar hij dan een
dading aangaat, en hiervoor is krachtens de artikeien 1988 en 1989 B.W.
een uitdrukkelijke en bijzondere voimacht vereist, die bij hypothese ontbreekt (zie onder A en B, a), (5), van dit nr., en de verwijzingen aldaar).
Ben ander bezwaar is dat bet bedrag van de tweede schaderaming vaak
empirisch en zelfs willekeurig wordt vastgesteid, en dat bet niet duidelijk
is waaraan dit bedrag beantwoordt. Indien dit bedrag niet beantwoordt aan
de werkelijke omvang van qe schade, ontvangt de benadeeide geen volledig
schadeherstel; indien dit bedrag wei daaraan beantwoordt, is er geen
vaiabeie reden om aan de door de benadeelde gemandateerde garagehouder
meer te betalen. De benadeeide ontvangt evenmin een volledig schadeherstel
wanneer dit tweede bedrag bet verlies van de verkoopwaarde zou vertegenwoordigen, want het is niet de verkoopwaarde, maar wei de vervangingswaarde die moet worden vergoed. De benadeelde wordt ook niet volledig
schadeloos gesteld wanneer dit tweede bedrag als een provisie zou moeten
worden beschouwd, want dan gaat het om een voorschot dat moet worden
aangevuld om de benadeelde volledig schadeloos te stellen, en dit ongeacht
de houding die hij zou aannemen omtrent een eventuele herstelling (zie in
die zin: Vernimmen-Van Tiggelen, G., noot onder Cart. Charleroi, 5 april
1974, R.G.A.R., 1975, nr. 9435/2-3). Andere pertinente bezwaren zijn de
mogelijke tegenstrijdigheid van belangen tussen de garagehouder-lasthebber en zijn opdrachtgever, de benadeelde, omtrent bet voorwerp van de
lastgeving, evenais bet feit dat de benadeelde vrij moet blijven om zijn
voertuig al dan niet te Iaten herstellen, zonder dat zijn beslissing dienaangaande enige invloed mag hebben op de omvang van de hem verschuldigde
schadevergoeding (zie onder B, a), (4) en b) van dit nr., en de verwijzingen
aldaar).
Bij deze bezwaren hoeft niet Ianger te worden stilgestaan daar de B. V. V. 0.,
ondertussen blijkbaar zelf ook overtuigd van bet betwistbaar karakter van
dit systeem, aan bet procede van de dubbele schatting een nieuwe uitwerking
heeft gegeven, waarvan de hoofdlijnen hiervoor werden uiteengezet (zie
onder A van dit nr., en de verwijzingen aidaar). Hoe dient nu dit nieuwe
systeem van de zogenaamde ,dubbele schatting" te worden beoordeeld?

b) Het nieuwe systeem
Positief en als verdienstelijk te beschouwen is alleszins dat de opdracht van
de door de verzekeraar aangestelde deskundige en de regels die hij bij de
uitvoering van de minnelijke expertise dient in acht te nemen, klaarder en
duidelijker zijn omschreven dan vroeger bet geval was (Buskens, W., o.c.,
De Verz., 1980, 319). De eerste schaderaming wordt door hem uitgevoerd
in onderling overleg en op tegenspraak met de door de benadeelde aangestel822
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de garagehouder, terwijl de tweede schaderaming door hem eenzijdig wordt
bepaald, zonder tussenkomst van de door de benadeelde aangestelde garagehouder. Ben tweede positief punt is dat, in het geval de benadeelde zijn
voertuig bij een andere garagehouder laat herstellen dan die welke aan de
expertise heeft meegewerkt, de verzekeraar zich ertoe verbindt om, v66r
welke herstelling ook, de expertise te heropenen indien de benadeelde zijn
voertuig voor dit tweede bedrag niet kan Iaten herstellen.
De cruciale vraag is evenwel waaraan dit tweede bedrag beantwoordt, wat
dit vertegenwoordigt. Wat is met andere woorden de draagwijdte van het
deskundig verslag wanneer het voertuig niet wordt hersteld door de garagehouder die aan de expertise heeft meegewerkt? Wat dient mente denken
van de bezwaren die in de rechtspraak tegen het nieuwe systeem zijn
aangevoerd?
Ervan uitgaande dat het nieuwe systeem van de zogenaamde ,dubbele
schatting" de vrije keuze van de hersteller door de benadeelde waarborgt,
is W. Buskens, die duidelijk het standpunt van de verzekeraars verdedigt,
van oordeel dat dit systeem volkomen rechtsgeldig is en volledig in overeenstemming is met de algemene beginselen van het schadevergoedingsrecht bij
onrechtmatige daad, en in het bijzonder met het recht van de benadeelde
op een juist passend en integraal schadeherstel. Zijn redenering is dat de
tweede schaderaming, die weliswaar eenzijdig door de deskundige wordt
bepaald, niettemin aan een objectieve schaderaming beantwoordt, omdat
ze gebeurt door een deskundige, dus een onafhankelijke technicus, die
deontologisch verplicht is om voor zijn evaluatie slechts objectieve en
justifieerbare criteria te gebruiken. Deze schaderaming zal dan gebeurd zijn
op basis van de gemiddelde kostprijs van een identieke herstelling die in
andere garages zou worden uitgevoerd, rekening houdende met de markt
ter zake. Daar de vrije keuze van de hersteller door de benadeelde in alle
omstandigheden is gewaarborgd, zo voegt de auteur er nog aan toe, kan het
zelfs gebeuren dat de verzekeraar, die er zich toe verplicht ziet de expertise
te heropenen in het geval de benadeelde van hersteller verandert, een hogere
schadevergoeding moet betalen dan het bedrag van de eerste schaderaming
die op tegenspraak gebeurde. Dit zal met name het geval zijn wanneer de
tweede hersteller een hogere prijs aanrekent dan de eerste (Buskens, W.,
o.c., De Verz., 1980, 320-321).
Het uitgangspunt en de verschillende elementen van de redenering die dit
standpunt schragen, zijn echter voor kritiek vatbaar.
Op de eerste plaats is het uitgangspunt van deze redenering, als zou de
benadeelde de vrije keuze van hersteller hebben, betwistbaar. In rechte
wordt die keuze niet aan de benadeelde verleend; het is geen noodzakelijk
corollarium van zijn recht op volledig herstel van zijn schade. Integendeel
zelfs, in principe komt dit keuzerecht aan de aansprakelijke toe, wiens eerste
verbintenis erin bestaat te zorgen voor een herstel in natura van het
beschadigde voertuig. In de praktijk echter en gemakkelijkheidshalve gebeurt dit niet, en is het gebruik ontstaan dat de verzekeraars aan de
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benadeelde de vrije keuze van de hersteller overlaten (Malengreau, X., o. c.,
R.G.A.R., 1981, nr. 10.385/2- verso, nr. 22, en de verwijzingen aldaar).
Op de tweede plaats kan moeilijk worden ingestemd met de bewering als
zou de tweede schaderaming aan een objectieve schadebegroting beantwoorden. Het werd reeds meermaals beklemtoond dat dit tweede bedrag
eenzijdig .en zonder nadere verantwoording door de deskundige wordt
vastgesteld. Een objectieve schaderaming is moeilijk denkbaar wanneer
deze eenzijdig gebeurt door een deskundige die wordt aangesteld door de
verzekeraar van de aansprakelijke, zonder mogelijke tegenspraak vanwege
de benadeelde. Het moge dan al waar zijn dat de deskundige de deontologische plicht heeft zijn evaluatie enkel op objectieve gegevens te baseren, maar
hoe is dit justifieerbaar wanneer de elementen waarop deze beoordeling is
gesteund nergens worden weergegeven? Daarbij komt dat de tweede schaderaming in de praktijk altijd in niet geringe mate (meestal30 11.7o en meer) lager
is dan de eerste. Men kan bezwaarlijk aannemen dat de schadelijdende
automobilisten zich steeds tot ,dure" garagehouders wenden voor de
expertise en de herstelling van hun voertuig (Malengreau, X., o.c.,
R.G.A.R., 1981, nr. 10.385/3, nr. 26). Men dient dan ook te besluiten dat
in het nieuwe systeem van de zogenaamde ,dubbele schatting" de tweede
schaderaming geen objectieve schadebegroting is, maar enkel de onvoorwaardelijke verbintenis van de verzekeraar vertegenwoordigt om dat bedrag
uit te betalen aan de benadeelde, indien hij zijn voertuig niet laat herstellen
door of onder de verantwoordelijkheid van de garagehouder die aan de
expertise heeft meegewerkt (Malengreau, X., o.c., R.G.A.R., 1981,
nr. 10.385/2-3, nrs. 10-21 en 26). De rechtspraak die op die basis dit
systeem verwerpt en het hoogste bedrag van de schaderaming toewijst, dient
dan ook te worden goedgekeurd (zie de rechtspraak geciteerd onder B, a),
(1), {2) en (3) van dit nr .).
In aansluiting met het voorgaande moet op de derde plaats de aandacht
worden gevestigd op de eigen aard en bet eigen voorwerp van een expertise
met dubbele schatting. Het gaat bier immers niet om een gewone, ,normale'' expertise, waarbij de kostprijs en de duur van de herstellingen worden
geraamd die nodig zijn om het beschadigde voertuig terug in zijn oorspronkelijke staat te brengen. Wat geevalueerd wordt is, voor wat het eerste
bedrag aangaat, de kostprijs van de herstellingen uit te voeren in het bedrijf
of onder de verantwoordelijkheid van de door de benadeelde gemandateerde garagehouder, rekening houdende met zijn bedrijfskosten, terwijl de
deskundige een tweede bedrag vaststelt indien het voertuig niet of elders
wordt hersteld. Het gaat dus niet om een eenmalige en objectieve raming
van de schade. Bovendien zijn deze schaderamingen niet gebaseerd op een
objectieve beoordeling van een onafhankelijke deskundige, maar wei op een
onderlinge overeenkomst van partijen, afgesloten door hun mandatarissen,
voor wat het eerste bedrag aangaat, en op een eenzijdige beoordeling door
de deskundige, mandataris van de verzekeringsmaatschappij van de aansprakelijke, voor wat het tweede bedrag aangaat (Malengreau, X., o.c.,
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R.G.A.R., 1981; nr. 10.385/3, nrs. 24-25). De rechtspraak die om deze
reden de tweede schaderaming als een objectieve schadebegroting van de
hand wijst, verdient dan ook goedkeuring (zie de rechtspraak geciteerd
onder B, a), (2) en (3) van dit nr.). Zoals hiervoor reeds vermeld, kan
daarentegen niet worden ingestemd met de rechtspraak die de benadeelde
gebonden acht door het bedrag van de tweede schaderaming, ingeval hij zijn
voertuig helemaal niet of elders dan bij de gemandateerde garagehouder laat
herstellen (zie: Corr. Brussel, 6 maart 1979, R.G.A.R., 1980, nr. 10.182;
Rb. Mechelen, 24 februari 1981, R. W., 1981-1982, 1904; Vred. Brussel, 20
april 1979, R.G.A.R., 1981, nr. 10.392, met noot X. Malengreau; welke
rechtspraak hiervoor reeds werd besproken onder B, b) van dit nr.).
Het nieuwe systeem van de zogenaamde ,dubbele schatting" is ten slotte
betwistbaar op het vlak van de regels die bij het schadeherstel moeten
worden in acht genomen. Op basis van de fundamentele beginselen die het
schadevergoedingsrecht bij onrechtmatige daad beheersen, heeft X. Malengreau ons inziens duidelijk aangetoond in welk opzicht dit nieuwe systeem
nog gebrekkig is (Malengreau, X., o.c., R.G.A.R., 1981, nr. 10.385/3-4,
nrs. 27-33). Zijn redenering kan als volgt worden samengevat.
In principe beeft de benadeelde recbt op het herstel van zijn scbade in
natura, in casu bet terugbrengen van zijn bescbadigd voertuig in zijn
oorspronkelijke toestand, en dit op kosten van de aansprakelijke of zijn
verzekeraar. Indien deze laatsten hiertoe niet overgaan of niet aanbieden
dit te doen - wat in de praktijk inderdaad niet gebeurt - dienen zij een
plaatsvervangende schadevergoeding in geld te betalen, en in dat geval heeft
de benadeelde de vrije bescbikking over bet bedrag dat als schadevergoeding
wordt uitgekeerd (Malengreau, X., o.c., R.G.A.R., 1981, nr. 10385/3 verso, nr. 30: ,Des qu'il refuse la reparation en nature, le responsable n'a
plus aucun droit de regard sur !'usage que Ia victime fait de l'indemnite
equivalente"). Het nieuwe systeem van de zogenaamde ,dubbele scbatting" is in die zin gebrekkig dat bet het schadeherstel in natura en dat bij
equivalent met mekaar verwart (Malengreau, X., o.c., R.G.A.R., 1981,
nr. 10.385/3 -verso, nr. 30).
Inderdaad, daar bet herstel in natura prevaleert en de omvang van de
verbintenis van de aansprakelijke bepaalt, dient bet berstel bij equivalent
dit zo dicbt mogelijk te benaderen. Er zijn immers geen twee ,scbaden"
naargelang de wijze van berstel. Het scbadeberstel bij equivalent bestaat
immers niet in het vergoeden van bet verlies van de verkoopwaarde van het
bescbadigde voertuig, maar wei in het betalen van bet bedrag van de
berstellingskosten die nodig zijn om bet voertuig terug in zijn vroegere staat
te brengen. Het bedrag van de berstellingskosten varieert weliswaar van de
ene tot de andere bersteller, maar de aansprakelijke of diens verzekeraar
zal dienen aan te tonen bij welke garagebouder de herstelling voor het
tweede bedragvan bet expertiseverslag kan worden uitgevoerd. Ten onrechte wordt dan ook in een dee! van de recbtspraak de bewijslast dienaangaande
op de schouders van de benadeelde gelegd (zie: Vred. Marcbienne-au-Pont,
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12 december 1980, De Verz., 1981, 825, met noot; Vred. Brussel, 20 maart
1981, De Verz., 1982, 185: welke rechtspraak hiervoor reeds werd vermeld
onder B, b) van dit nr.). Met de tweede schaderaming, die zonder nadere
verantwoording wordt opgegeven, wordt als dusdanig niet bewezen bij
welke garagehouder de herstelling voor dat bedrag kan gebeuren. De eerste
schaderaming, waarbij op een gedetailleerde en justifieerbare wijze de prijs
en de duur van de herstelling in een bepaalde garage worden vastgelegd,
vormt wei een bewijs van de werkelijke herstellingskosten. Behoudens het
door de verzekeraar van de aansprakelijke te leveren tegenbewijs - wat
zeker niet gemakkelijk, maar in bepaalde gevallen toch niet uitgesloten is
(zie: Buskens, W., o.c., De Verz., 1980, 321; Malengreau, X., o.c.,
R.G.A.R., 1981, nr. 10.385/4, nr. 32)- dient de eerste schaderaming dan
ook in aanmerking te worden genomen (Malengreau, X., o.c., R.G.A.R.,
1981, nr. 10.385/3-4, nrs. 32-33).
Samenvattend mag worden besloten dat het nieuwe systeem van de zogenaamde ,dubbele schatting" weliswaar beantwoordt aan de rechtmatige
bekommernis van de verzekeringsmaatschappijen om bepaalde misbruiken
bij de vergoeding van voertuigschade tegen te gaan, maar dat de juridische
technieken die hiervoor werden ontwikkeld nog onvoldoende zijn uitgewerkt. Indien de benadeelde zijn voertuig ofwel helemaal niet ofwel in een
andere garage laat herstellen dan die van de hersteller die aan de expertise
heeft meegewerkt, wordt door het huidige systeem afbreuk gedaan aan
enkele fundamentele beginselen van het schadevergoedingsrecht bij onrechtmatige d.aad, m-eT name-hefprincipe
eeii oofeetieve-scnadebegro:ting en de regel van een integraal schadeherstel.
Met X. Malengreau kan men stellen dat een tweede schaderaming, die lager
is dan de kostprijs van de herstellingen, aan de benadeelde tegen zijn wil
slechts kan worden tegengeworpen indien de aansprakelijke of zijn verzekeraar aanbiedt de herstelling in natura van het beschadigde voertuig te zijnen
laste te nemen. Indien het schadeherstel bij equivalent gebeurt, dient het
belang van de verzekeraars om eventuele misbruiken van de automobilisten
tegen te gaan met betrekking tot de expertise en de bestemming van de
ontvangen schadevergoeding, nochtans gekoppeld te worden aan de noodzaak van een eenmalige en objectieve raming van de schade, dit op basis
van de kostprijs van de herstellingen in een normaal bevoegde, gemiddelde
garage (Malengreau, X., o.c., R.G.A.R., 1981, nr. 10.385/5, nr. 43).

van

84.

GEEN VERPLICHTING VOOR DE BENADEELDE TOT HERSTELLING OF

Behoudens
wanneer, uitzonderlijk het herstel in natura is bevolen, kan de benadeelde
er niet toe verplicht worden de beschadigde zaak te (Iaten) herstellen of de
vernielde zaak te vervangen. Van zodra de vergoeding in zijn vermogen
terechtkomt, mag hij hierover naar goeddunken beschikken, en de bestemming die hij geeft aan het bedrag dat hem als schadeherstel wordt toegekend, mag geen invloed uitoefenen op zijn recht op schadeherstel. De keuze
VERVANGING VAN DE BESCHADIGDE OF DE VERNIELDE ZAAK-
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die in dit verband door de benadeeide wordt gedaan, mag geen weersiag
hebben, noch op het bestaan, noch op de omvang van zijn recht op een
integraie schadeioosstelling. Over deze beginseien bestaat een ruime consensus in rechtspraak en rechtsieer (zie o.m. Dalcq, R.O., Traite, II, nrs. 3474
en 4278; Uirix, R., Voertuigschade, 36-37, nr. 53; Kluwers Verzekeringshandboek, Meyhi, H. (red.), III, 11, 105; Vandeur, M., Schadeloosstelling
volgens gemeen recht, 192-193; vorig overzicht, T.P.R., 1977, 581, nr. 84;
Stasseyns, J., Voertuigschade, 8, nr. 2.2.2.; Mazeaud, H., L., en J., en
Chabas, F., Traite theorique et pratique de Ia responsabilite civile delictuelle
et con'tractuelle, III, Parijs, Montchrestien, 1978, 775, nr. 2403; Cass., 19
december 1949, Pas., 1950, I, 254; Cass., 31 maart 1955, Pas., 1955, I, 847;
R.G.A.R., 1955, nr. 5610, met noot J. Fonteyne; Cass., 8 juni 1964, Pas.,
1964, I, 1073; Cass., 19 september 1966, Arr. Cass., 1967, 79; Pas., 1967,
I, 73; R.G.A.R., 1967, nr. 7935, met noot; zie ook de rechtspraak geciteerd
in vorig overzicht, T.P.R., 1977, 581, nr. 84).
Ook tijdens de besproken periode werd door de rechtspraak meermaals
bekiemtoond dat de benadeeide, in casu meestal het siachtoffer van een
verkeersongevai, recht heeft op een volledige vergoeding van zijn schade,
zonder dat hij ertoe kan verplicht worden de beschadigde zaak, in casu
meestal zijn beschadigd voertuig, te (laten) herstellen (Rb. Luik, 16 november 1978, Jur. Liege, 1978-1979, 117; Rb. Doornik, 5 februari 1980, De
Verz., 1980, 531; Corr. Kortrijk, 8 mei 1981, Rechtspraak B.F.E., nr. 8E,
biz. 11; Pol. Hasselt, 28.oktober 1977, Limb. Rechtsl., 1978, 129; Vred.
Grivegnee, 23 november 1977, Jur. Liege, 1977-1978, 168; Vred. GraceHollogne, 28 februari 1978, Pas., 1978, III, 16; R.G.A.R., 1979,
nr. 10.104; Vred. Antwerpen, 14 april 1980, R.G.A.R., 1981, nr. 10.332;
Pol. Mecheien, 25 juni 1981, Rechtspraak B.F.E., nr. 8E, biz. 14; Vred.
Bergen, 12 februari 1981, J.T., 1981, 417; zie ook het advies van het
openbaar ministerie voor Rb. Brussei, 23 december 1977, R.G.A.R., 1980,
nr. 10.139; anders, doch ten onrechte: Vred. Brussei, 20 maart 1981, De
Verz., 1982, 185, met noot, waarin weliswaar bet beginsei wordt aanvaard
dat de benadeeide niet verplicht is het beschadigd voertuig te Iaten hersteiIen, maar waarin er onmiddellijk aan wordt toegevoegd dat, ingeval van
niet-herstelling, de schadevergoeding niet gelijk mag zijn aan het bedrag van
de door de garagehouder voor de herstelling gevraagde prijs, aangezien er
in dat geval geen betaling geschiedt van bedragen zoais die weike de winst
van de garagehouder, de afschrijving van zijn materiaal en de B.T.W.
vertegenwoordigen).
Er zij aan herinnerd dat door een deei van de rechtspraak onder meer op
deze beginseien een beroep werd gedaan, ais argument om het (vroegere)
systeem van de dubbeie schatting ongeidig te verklaren en af te wijzen (zie
hoven, nr. 83, B, a), en de aidaar geciteerde rechtspraak).
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85.

DE SCHADELOOSSTELLING BIJ BESCHADIGING VAN EEN ZAAK ( GEDEEL-

TELIJK VERLIES)

A. Algemeen
De schadeloosstelling bij zaakschade moet ertoe strekken de in bet verleden
of voor de toekomst verloren genotswaarde in bet vermogen van de benadeelde volledig te herstellen (Ronse, J., Schade en schade/oosstelling, in
A.P.R., nrs. 1232-1233).
De benadeelde heeft recht op de vergoeding van bet geleden verlies en de
gederfde winst.
De vergoeding voor bet geleden verlies bestaat hetzij in de terugbetaling van
de herstellingskosten in bet geval de zaak beschadigd werd, hetzij, in bet
geval de zaak vernield of ontvreemd werd, in de vervanging van deze zaak
of de betaling van een vergoeding die aan de benadeelde moet toelaten zich
een gelijkaardige zaak van dezelfde waarde aan te schaffen. De verhinderde
winst wordt vergoed door de schadeloosstelling voor gebruiksderving (Vandeur, M., Schade/oosstelling volgens gemeen recht, 1b en 201; vgl. Rb.
Brussel, 14 december 1981, R.G.A.R., 1982, nr. 10.550).
Het vraagstuk van de schadevergoeding voor gebruiksderving wordt hierna
afzonderlijk behandeld (zie verders, nrs. 88-89).
Met bet oog op een overzichtelijke behandeling van de problematiek van
de vergoeding voor bet geleden verlies verdient bet aanbeveling een onderscheid te maken naargelang de zaak enkel beschadigd werd (gedeeltelijk
verlies) dan wei volledig vernield werd (totaal verlies). In dit randnummer
wordt enkel aandacht besteed aan de schadeloosstelling in bet geval de zaak
beschadigd werd; de begroting van de schade bij totaal verlies zal in bet
volgend randnummer worden behandeld.
B. Terugbetaling van de herstellingskosten
De schadeloosstelling bij onrechtmatige daad moet de benadeelde terugplaatsen in de toestand waarin hij zich zou bevonden hebben indien de
onrechtmatige daad niet had plaats gehad. Dit principe geldt eveneens bij
de vergoeding van zaakschade (Cass., 19 december 1949, Pas., 1950, I, 254;
Cass., 8 juni 1964, Pas., 1964, I, 1073; Cass., 19 september 1966,Arr. Cass.,
1967, 79; Pas., 1967, I, 73; R.G.A.R., 1967, nr. 7935, met noot). Tijdens
de besproken periode werd dit beginsel ook herhaaldelijk door de rechtspraak in herinnering gebracht (zie o.m. Cass. fr., 19 november 1975, D.,
1976, Jur., 136, met noot Ph. Le Tourneau; R.G.A.R., 1977, nr. 9701;
Corr. Brussel, 21 januari 1980, R.G.A.R., 1981, nr. 10.296; Rb. Doornik,
5 februari 1980, De Verz., 1980, 531; Pol. Hasselt, 28 oktober 1977, Limb.
Rechtsl., 1978, 129; Vred. Grace-Hollogne, 28 februari 1978, R.G.A.R.,
1979, nr. 10.104; Pas., 1978, III, 16; Pol. Luik, 14 januari 1980, Rechtspraak B.F.E., nr. 8D, biz. 20; zie ook bet advies van het openbaar
ministerie voor Rb. Brussel, 23 december 1977, R.G.A.R., 1980,
nr. 10.139).
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Ret beginsel dat het herstel in specifieke vorm, voor zover dit althans
materieel mogelijk is en geen dwang op de persoon onderstelt, prevaleert
op het schadeherstel bij equivalent, onder de vorm van de toekenning van
een geldelijke schadeloosstelling (zie boven, nr. 17, en de verwijzingen
aldaar), geldt eveneens bij vergoeding van zaakschade (Malengreau, X.,
,Les incertitudes de la double evaluation des vehicules sinistres",
R.G.A.R., 1981, nr. 10.385, i.h.b. nrs. 27-31; Pol. Hamoir, 9 mei 1977,
Jur. Liege, 1977-1978, 22; R.G.A.R., 1978, nr. 9877, met noot; Pol.
Hasselt, 28 oktober 1977, Limb. Rechtsl., 1978, 129).
In geval van beschadiging (gedeeltelijk verlies) van een zaak, zal het door
de benadeelde geleden verlies nochtans meestal vergoed worden door de
terugbetaling van de herstellingskosten die hem moeten toelaten de beschadigde zaak te herstellen in de toestand waarin deze zich bevond voor het
ongeval (Dalcq, R.O., Traite, II, nr. 3469; zie vorig overzicht, T.P.R.,
1977, 579, nr. 84, en de aldaar geciteerde rechtspraak). Bij schade aan
voertuigen worden deze herstellingskosten begroot in het deskundig verslag
(zie boven, nr. 80, C).
Onder voorbehoud van wat hierboven werd gezegd met betrekking tot de
expertise met ,dubbele schatting" (zie boven, nr. 83), zal de rechter bij de
begroting van de schade en bij de vaststelling van de omvang van de
verschuldigde schadevergoeding, meestal het bedrag van de door de deskundige begrote herstellingskosten in zijn vonnis overnemen, voor zover het
evenwel gaat om normale herstellingskosten (Rb. Doornik, 5 februari 1980,
De Verz., 1980, 531; Vred. Gdice-Hollogne, 28 februari 1978, Pas., 1978,
III, 16; R.G.A.R., 1979, nr. 10.104; Pol. Luik, 6 april1981, De Verz., 1981,
831, met noot; R.G.A.R., 1982, nr. 10.450; zie ook boven, nr. 80 C, m.b.t.
de opdracht en de bevoegdheid van de deskundige).
In een geval waarin ten gevolge van een verkeersongeval schade was
veroorzaakt aan de vangrails van een druk bereden autosnelweg werd door
de politierechtbank te Hasselt beslist dat het niet opgaat om zonder meer
te stellen dat de schadebegroting steeds op basis van hetgeen de beste koop
is moet geschieden of dat steeds de meest goedkope herstelprijs dient in
aanmerking te worden genomen bij het bepalen van de toerekenbare schadevergoeding. In sommige gevallen kunnen na een concreet onderzoek andere
factoren in overweging worden genomen. De spoedeisendheid van de herstelling (schade aan de wegenuitrusting van een drukke autosnelweg),
evenals de aanwending door de staat van bepaalde, niet foutieve, specifiek
aan zijn opdracht gebonden procedures, werden in casu door de rechtbank
als kostenverhogende factoren aanvaardbaar geacht. Wei dient hieraan de
voorwaarde te worden verbonden dat deze verhoging van het prijsniveau
binnen de perken van de redelijkheid is gebleven, en om dit uit te maken
werd door de rechtbank de persoonlijke verschijning van de deskundige
bevolen (Pol. Hasselt, 22 februari 1980, R.G.A.R., 1981, nr. 10.331, met
verwijzing naar een onuitgegeven vonnis van dezelfde rechtbank van 7
december 1979, inzake O.M. en Moray t/Craenen, waarbij het ging om de
829

herstelling van een etalageruit, waarvan werd aanvaard dat onmiddellijke
herstelling het hoofdvereiste was dat primeerde op de noodwendigheid
prijsoffertes uit te Iokken, en in welk geval werd beslist dat de schadelijder
zich mocht wenden tot zijn gebruikelijke zakenrelatie, ook al bleek deze
prijs bij later onderzoek bijna driemaal hoger te liggen dan deze van de
concurrentie: deze keuze zou slechts zijn afgekeurd indien bewezen was dat
de gebruikelijke zakenrelatie algemeen bekend was voor zijn (te) hoge
prijzen). Deze rechtspraak dient te worden goedgekeurd, daar de begroting
van de schade steeds in concreto moet gebeuren, d. w.z. rekening houdende
met de omstandigheden eigen aan de benadeelde. Het is niet de absolute of
abstracte waarde die in aanmerking dient te worden genomen, maar wel de
waarde die het geschonden belang in concreto aan de benadeelde opleverde
(Ronse, J., Schade en schadeloosstelling, in A.P.R., 220, nrs. 244 e.v.;
Mazeaud, H., L., en J., en Chabas, F., Traite theorique et pratique de Ia
responsabilite civile delictuelle et contractue/le, III, 747, nr. 2393). Deze
beoordelingsmaatstaf kan met zich meebrengen dat bij de begroting van de
schade kostenverhogende factoren meespelen, bij toepassing van de regel
dat , The wrongdoer must take the victim as he finds him".
Met betrekking tot de vergoeding voor de herstellingskosten mag eraan
worden herinnerd dat volgens de recente rechtspraak van het Hof van
Cassatie de rechter rekening dient te houden met de wijzigingen in de
waardeuitdrukking van de schade, waaronder de muntontwaarding, die
zich h-eoben voo-rgedaan tussen het tijdstip van de onrechtmatige daad en
het ogenblik waarop de rechter uitspraak doet (zie boven, nr. 21, en de
verwijzingen aldaar). Ook op het vlak van de vergoeding van schade aan
zaken zijn er een aantal beslissingen die rekening houden met de vermindering van de koopkracht van de munt tussen de twee voornoemde data, en
die in functie daarvan het door de deskundige vastgestelde bedrag voor de
herstellingkosten aanpassen, meestal op basis van de schommelingen van
het indexcijfer van de consumptieprijzen (Vred. Berchem, 21 april 1981,
R. W., 1981-1982, 2905; R.G.A.R., 1982, nr. 10.450; Vred. Antwerpen, 1e
Kanton, 21 april 1982, onuitgegeven, inzake P.V.B.A. Autobus Kruger
t/Makovski, N.V. Royale Beige en Boogaerts, A.R. nr. 679; Vred. Antwerpen, 6e Kanton, 14 juni 1982, onuitgegeven, inzake Alenus t/N.V. J.
Mertens International en N. V. De Ster; anders: Pol. Antwerpen, 28 september 1982, onuitgegeven, nr. 15.755, inzake Vermeiren t/Aernouts: in dit
vonnis werd een aanpassing van de vergoeding voor voertuigschade aan de
evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen geweigerd, om reden
dat ,de vervanging (van de auto) onmiddellijk kon gebeuren en ook
gebeurde, zodat er geen aanleiding toe kan bestaan muntontwaarding of
koopkrachtvermindering in aanmerking te nemen"). In een enkel geval
werd het bedrag van de door de deskundige in 1977 begrote herstellingskosten, waarover door het Hof van Beroep slechts in 1982 uitspraak werd
gedaan, wegens de intussen ingetreden muntontwaarding forfaitair verhoogd met 25 OJo (Luik, 23 februari 1982, R.G.A.R., 1983, nr. 10.644).
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C. Herstelling door de benadeelde zelf of door zijn personeel
a) Algemeen
Ben probleem dat tijdens de onderzochte periode regelmatig aan de beoordeling door de rechtscolleges werd onderworpen, betreft de vraag of de
benadeelde van de aansprakelijke nag schadevergoeding kan vorderen in het
geval hij de schade zelf heeft hersteld of door zijn eigen personeel heejt Iaten
herstellen. Deze problematiek houdt verband, zowel met het bewijs van het
bestaan en de omvang van de schade als met de vraag naar het oorzakelijk
verband tussen de fout of het tot aansprakelijkheid aanleiding gevende feit
aan de ene kant en de bij hypothese bewezen verklaarde schade aan de
andere kant (zie oak hoven, nr. 15).
Er zijn hoofdzakelijk twee casusposities in de rechtspraak waarin dit
vraagstuk aan bod kwam. De eerste situatie betreft het geval waarin een
vervoeronderneming (N.M.B.S., trammaatschappij, autobusbedrijf) een
beschadigd voertuig in eigen beheer laat herstellen. De tweede situatie heeft
betrekking op het geval waarin een nutsbedrijf (elektriciteitsonderneming
of gasmaatschappij) de schade aan haar leidingnet, kabels of (elektriciteits)palen door haar eigen personeellaat herstellen. De rechtspraak betreffende de tweede reeks gevallen vindt men hoofdzakelijk terug in Rechtspraak B.F.E., het tijdschrift van de Bedrijfsfederatie der Voortbrengers
en Verdelers van Elektriciteit in Belgie (B.F.E.) (zie daarover a.m.: Van
Dorpe, L., ,Herstelplicht bij schade toegebracht aan nutsbedrijven" (noot
onder Gent, 27 mei 1983), R. W., 1983-1984, 1088-1091; Van Dorpe, L.,
,Onderbreking van causaal verband door een eigen juridische oorzaak",
R.G.A.R., 1983, nr. 10.714, i.h.b. nr. 10.71417, nr. 41).
Dat de benadeelde recht heeft op een vergoeding voor de kosten van het
materiaal dat nodig was om de beschadigde of vernielde zaak te herstellen,
wordt over het algemeen niet betwist (zie b.v. Brussel, 26 april1979, R. W.,
1979-1980, 2785; Carr. Brussel, 29 november 1977, R.G.A.R., 1979,
nr. 10.011; Carr. Luik, 7 maart 1980, Rechtspraak B.F.E., nr. 8D, blz. 25,
met noot; Carr. Nijvel, 20 november 1980, Rechtspraak B.F.E., nr. SE,
blz. 7, met noot; Carr. Doornik, 30 januari 1981, R.G.A.R., 1983,
nr. 10.607; Rechtspraak B.F.E., nr. SD, blz. 59, met noot; Rb. Brugge, 18
februari 1982, Rechtspraak B.F.E., nr. 8E, blz. 52, met kritische opmerkingen; Vred. Brugge, 2e kanton, 3 juli 1978, Rechtspraak B.F.E., nr. SA, blz.
47, met noot; Vred. Gent, 8 januari 1980, Rechtspraak B.F.E., nr. SD, blz.
2; Pol. Luik, 14 januari 1980, Rechtspraak B.F.E., nr. 8D, blz. 20, met
noot; Vred. Torhout, 5 februari 1980, Rechtspraak B.F.E., nr. SD, blz. 4,
met noot; Pol. Roeselare, 27 maart 1980, Rechtspraak B.F.E., nr. SD, blz.
29, met noot; Vred. Izegem, 7 mei 1980, Rechtspraak B.F.E., nr. SC, blz.
25, met noot; Vred. Ath, 20 oktober 1980, Rechtspraak B.F.E., nr. SD, blz.
43, met noot; Pol. Luik, 1 februari 1982, Rechtspraak B.F.E., nr. SE, blz.
22, met noot).
Er bestaat oak nagenoeg volledige overeenstemming over het feit dat de
benadeelde dient vergoed te worden voor de verplaatsings- en vervoerkosten
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die gemaakt werden om zijn personeelsleden toe te Iaten ter plaatse de
schade te komen vaststellen en onderzoeken, en om de nodige herstellingswerken uit te voeren aan een beschadigde elektriciteits- of verlichtingspaal,
een doorgebroken kabel ... enz. (zie b.v. Corr. Brussel, 29 november 1977,
R.G.A.R., 1979, nr. 10.011; Corr. Luik, 7 maart 1980, Rechtspraak
B.F.E., nr. 8D, biz. 25, met noot; Corr. Doornik, 30 januari 1981,
R.G.A.R., 1983, nr. 10.607; Rechtspraak B.F.E., nr. SD, biz. 59, met
noot; Corr. Kortrijk, 8 mei 1981, Rechtspraak B.F.E., nr. SE, biz. 11;
Vred. Veurne, 11 december 1975, Rechtspraak B.F.E., nr. 8, biz, 37, met
noot; Vred. Brugge, 3 juli 1978, Rechtspraak B.F.E., nr. SA, biz. 47, met
noot; Vred. Gent, Sjanuari 1980, Rechtspraak B.F.E., nr. SD, biz. 2; Vred.
Torhout, 5 februari 1980, Rechtspraak B.F.E., nr. SD, biz. 4, met noot;
Pol. Roeselare, 27 maart 1980, Rechtspraak B.F.E., nr. SD, biz. 29, met
noot; zie in dezelfde zin: S., noot onder Corr. Kortrijk, 25 juni 1976, De
Verz., 1977, 446).
b) Arbeidsloon en algemene bedrijfsonkosten: rechtspraak van de feitenrechters
De betwistingen in de rechtspraak zijn voornamelijk geconcentreerd rond
de vraag naar de vergoedbaarheid van twee schadeposten, met name bet
arbeidsloon van de personeelsleden die door de benadeelde werden ingezet
om de schade te herstellen, evenals de daarmee verband houdende algemene
bedrijfsonkosten. Verschillende argumenten zijn door de rechtspraak aangewend om voor een of voor beide schadeposten vergoeding toe te kennen
of te weigeren. Zoals reeds gezegd, houdt deze argumentatie verband,
enerzijds met bet bewijs van het bestaan en de omvang van de schade, en
anderzijds met de vraag naar het oorzakelijk verband tussen de fout of bet
tot aansprakelijkheid aanleiding gevend feit aan de ene kant en de schade
aan de andere kant, zo dit laatste element althans als bewezen wordt
beschouwd.
Slechts weinige beslissingen hebben geweigerd aan de benadeelde vergoeding toe te kennen voor het arbeidsloon dat hij diende te betalen aan zijn
personeelsleden die de beschadigde zaak hadden hersteld. In die zin werd
wei beslist door bet Hof van Beroep te Gent, dat van oordeel was dat een
elektriciteitsmaatschappij geen schade Iijdt wanneer zij lonen dient te betalen voor de tussenkomst van haar werknemers bij de herstelling van een
defect aan bet distributienet, ook wanneer de oorzaak ervan in bet foutief
optreden van een derde geleden is. Het Hof ging er hierbij van uit dat de
massa van loonuitgaven voor die werknemers in rekening wordt gebracht
bij het bepalen van de kostprijs van de elektriciteit en zelfs een belangrijk
bestanddeel ervan uitmaakt. Aileen in het geval dat de uitbetaalde lonen bij
de herstelling van defecten door fouten van derden veroorzaakt, uit de
kostprijsberekening zouden worden gehouden, zou de maatschappij valgens bet Hof een schade lijden en zou die schade in causaal verband staan
met de fout van een derde, maar ten deze werd dit bewijs door de burgerlijke
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partij niet geleverd (Gent, 25 september 1981, R. W., 1982-1983, 512, met
noot; Rechtspraak B.F.E., nr. 8E, biz. 28, met noot). In een later arrest
is dezelfde kamer van het Hof van Beroep te Gent op deze rechtspraak
teruggekomen (Gent, 27 mei 1983, R. W., 1983-1984, 1987, met noot L. Van
Dorpe). In nogal verwarde en zelfs tegenstrijdig geredigeerde motieven van
een vonnis van de vrederechter te Ath wordt gesteld dat het oorzakelijk
verband tussen de fout van de aansprakelijke en de schade die een elektriciteitsmaatschappij beweert geleden te hebben door de lonen die zij aan haar
arbeiders diende te betalen voor de herstelling van haar elektriciteitsnet,
doorbroken werd door de tussenkomst van een juridische eigen en onderscheiden oorzaak die de betaling van deze lonen verklaart en rechtvaardigt.
De maatschappij was in uitvoering van haar contract van levering van
elektriciteit aan haar abonnees immers verplicht tot het dragen van de
herstelkosten van het net en bijgevolg verplicht tot uitbetaling van de lonen
verschuldigd op grand van de arbeidsovereenkomsten gesloten met het
vooruitzicht van dergelijke schadegevallen. Niettemin is de vrederechter van
oordeel dat de feitenrechter op soevereine wijze het bedrag van de schade
raamt en dat de vergoeding die in casu voor het arbeidsloon werd gevorderd
niet overdreven is, rekening houdende met het feit dat de herstelling een
dringend karakter vertoonde (Vred. Ath, 20 oktober 1980, Rechtspraak
B.F.E., nr. 8D, biz. 43, met noot; vgl. Pol. Ath, 13 maart 1978, Rechtspraak B.F.E., nr. SA, biz. 34, met noot). Van een schoolvoorbeeld van
tegenstrijdigheid in de motieven gesproken!
Het eerste deel van de motivering van dit vonnis verwijst uiteraard naar de
intussen genoegzaam bekende rechtspraak van het Hof van Cassatie volgens
dewelke degene die uitgaven doet enkel en aileen om een wettelijke, reglementaire of contractuele verplichting na te komen, door de loutere uitvoering van die verplichting geen schade lijdt die, in de zin van artikel 1382
B.W., in oorzakelijk verband staat met de fout van een derde (zie Cass.,
28 april 1978,Arr. Cass., 1978, 1004, met conclusie van eerste advocaatgeneraalF. Duman; R. W., 1978-1979, 1695, metconclusie; R.C.J.B., 1979,
261, met noot A. Meinertzhagen-Limpens; R.G.A.R., 1979, nr. 10.101,
met conclusie en met noot Ph. Malherbe; Pas., 1978, I, 994; Cass., 7 maart
1979, Arr. Cass., 1978-1979, 796; Pas., 1979, I, 802; R. W., 1978-1979,
2663; Cass., 26 september 1979,Arr. Cass., 1979-1980, 106; Pas., 1980, I,
119; R.G.A.R., 1982, nr. 10.431 (maar in dit tijdschrift op datum van 26
november 1979); Cass., 13 februari 1980,Arr. Cass., 1979-1980, 702; Pas;,
1980, I, 690; R. W., 1981-1982, 23; Cass., 30 aril 1980,Arr. Cass., 19791980, 1086; Pas., 1980, I, 1045; R. W., 1981-1982, 26; betreffende deze
uitspraak raadplege men: De Page, H., ,La relation causale en matiere de
responsabilite civile" (noot onder Cass., 5 maart 1953 en Brussel, 22 januari
1955), R.C.J.B., 1955, 192-201; De Page, H., Traite e/ementaire de droit
civil beige, II, Brussel, Bruylant, 1964, 966-969, nr. 960, en 971-976,
nr. 962; Duman, F., conclusie voor Cass., 28 april1978,Arr. Cass., 1978,
1004-1015; R. W., 1978-1979, 1696-1708; Van Quickenborne, M., ,De
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onderbreking van het oorzakelijk verband door een juridische oorzaak".
R. W., 1979-1980, 1329-1374; Meinertzhagen-Limpens, A., ,L'execution
d'une obligation conventionnelle ou legale rompt-elle le lien de causalite
entre la faute et le dommage?" (noot onder Cass., 28 april1978), R.C.J.B.,
1979, 263-292; Malherbe, Ph., noot onder Cass., 28 april1978, R.G.A.R.,
1979, nr. 10.101/5 - verso - nr. 10.101/7; Vandenberghe, H.,, Van
Quickenborne, M., en Hamelink, P., ,Overzicht van rechtspraak. Aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad (1964-1978)", T.P.R., 1980, 11391475, i.h.b. 1435-1445, nrs. 224-231; Van Dorpe, L., o.c., R.G.A.R., 1983,
nr. 10.714).
Het is oak slechts een minderheid in de rechtspraak die aan de benadeelde
vergoeding weigert voor een evenredig gedeelte van de algemene bedrijfsonkosten dat verband houdt met de herstelling van beschadigde goederen in
eigen beheer. Zo werd door de politierechtbank te Ath de verhaalbaarheid
van een gedeelte van de algemene bedrijfsonkosten afgewezen, omdat deze
schadepost geen voldoende oorzakelijk verband vertoont met de onrechtmatige handeling van de aansprakelijke. Deze kosten zouden volgens de
rechtbank dezelfde zijn gebleven, ongeacht of de kwestieuze herstelling nu
zou uitgevoerd zijn of niet (Pol. Ath, 13 maart 1978, Rechtspraak B.F.E.,
nr. 8A, blz. 34, met noot). Door de vrederechter te Izegem werd de
gevraagde vergoeding voor algemene onkosten verworpen, omdat deze
kosten als niet voldoende bewezen werden beschouwd (Vred. Izegem, 7 mei
1980, Rechtspraak B.F.E., nr. 8C, blz. 25, met noot). Volgens een vonnis
van de vrederechter te Gent kon een vergoeding voor algemene onkosten,
in het vonnis gekwalificeerd als ,verhoging weddetrekkend personeel",
bezwaarlijk aan de aansprakelijke worden aangerekend, daar het benadeelde elektriciteitsbedrijf in dit geval ,een gespecialiseerde maatschappij is die
ongetwijfeld zeer functioned is ingericht en ongeacht hun oorzaak schadegevallen zoals het huidige veelvuldig moet verhelpen (Vred. Gent, 17
november 1980, Rechtspraak B.F.E., nr. 8D, blz. 46, met noot). Ben ander
gedeelte van de rechtspraak heeft weliswaar het principe van de verhaalbaarheid van een proportioneel gedeelte van de algemene bedrijfsonkosten
niet ontkend, maar het gevorderde bedrag hiervoor onvoldoende bewezen
geacht en deze schade ex aequo et bono begroot (Gent, 7 juni 1979,
Rechtspraak B.F.E., nr. 8C, blz. 19, met noot; Vred. Doornik, 8 november
1978, RechtspraakB.F.E., nr. 8B, blz. 11, met noot: in beide gevallen werd
deze schadepost ex aequo et bono op 2.000 F begroot). Om het principe van
de verhaalbaarheid van de algemene kosten te rechtvaardigen beroept het
vonnis van de vrederechter te Doornik zich op een arrest van het Hof van
Cassatie van 6 juni 1939 (Pas., 1939, I, 284), waarin met betrekking tot het
thans opgeheven artikel 98 van bet K.B. van 16 oktober 1936 betreffende
de politie der waterwegen een onderscheid werd gemaakt tussen enerzijds
de gewone of algemene beheersonkosten die geen vergoedbare schade
uitmaken, en anderzijds de bijzondere of buitengewone bedrijfsonkosten
die door de onrechtmatige daad werden veroorzaakt en waarvoor van de
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aansprakelijke wei vergoeding kan worden gevorderd. Dat het hier om de
laatste categorie bedrijfsonkosten gaat wordt door de rechtbank afgeleid uit
het feit dat de prestaties werden geleverd door personeel dat normalerwijze
op dat ogenblik niet diende te werken, met als gevolg de betaling van
supplementaire uren, daar het ongeval zich op een zondag had voorgedaan
(Vred. Doornik, 8 november 1978, RechtspraakB.F.E., nr. 8B, biz. 11, met
noot). Er kan hierbij worden aangestipt dat het hier besproken onderscheid
instemming vindt bij R.O. Dalcq, voor wie deze oplossing echter niet
automatisch mag gelden in alle gevallen waar de benadeelde zelf de beschadigde zaak herstelt (Dalcq, R.O., Traite, II, 476, nr. 3488);
De meerderheid van de rechtspraak heeft aangenomen dat wanneer eenaan
de benadeelde toebehorende zaak door de fout van een derde beschadigd
werd en wanneer de benadeelde deze zaak (voertuig, verlichtings- of elektriciteitspaal, kabelnet) door zijn eigen personeeilaat herstellen, hij het recht
heeft om van de aansprakelijke vergoeding te vorderen voor de kosten van
het arbeidsloon van de personeelsleden die voor deze herstellingswerken
worden ingezet. In de motivering van deze beslissingen wordt meestal nader
ingegaan op de argumenten die uit het niet voorhanden zijn van schade en
uit de afwezigheid van oorzakelijk verband werden geput om de vordering
tot schadeloosstelling af te wijzen. Sommige uitspraken zijn op dit punt
nochtans vrij summier gemotiveerd (zie b.v. Vred. Veurne, 11 december
1975, Rechtspraak B.F.E., nr. 8, biz. 37; Vred. leper, 12 maart 1976,
Rechtspraak B.F.E., nr. 8, biz. 30; Pol. Luik, 1 februari 1982, Rechtspraak
B.F.E., nr. 8E, biz. 16).
Met betrekking tot de schade hebben verscheidene beslissingen o.i. terecht
erop gewezen dat de benadeelde geen terugbetaling vordert van de lonen die
hij contractueel aan zijn personeelsleden verschuldigd is, maar wei van de
kosten die gemaakt werden om de aan de beschadigde zaak toegebrachte
schade te herstellen. De schade bestaat uit de minderwaarde dH~ het patrimonium van de benadeelde heeft ondergaan ten gevolge van de beschadiging
of de vernieling van een tot dat vermogen behorende zaak, evenals uit aile
kosten van arbeidsprestaties en materiaien die nodig zijn geweest om de
beschadigde zaak in haar oorspronkelijke toestand te herstellen. De kosten
van het arbeidsloon vormen met andere woorden een integrerend deel van
de herstellingskosten (Brussei, 26 april1979, R. W., 1979-1980, 2785; Gent,
27 mei 1983, R. W., 1983-1984, 1087, met noot L. Van Dorpe; Corr.
Kortrijk, 25 juni 1976, De Verz., 1977, 443, met noot S.; Corr. Brussel, 29
november 1977, R.G.A.R., 1979, nr. 10.011; Corr. Nijvel, 20 november
1980, Rechtspraak B.F.E., nr. 8E, biz. 7, met noot; Carr. Doornik, 30
januari 1981, R.G.A.R., 1983, nr. 10.607; Rechtspraak B.F.E., nr. 8D,
biz. 59, met noot; Pol. Luik, 14 januari 1980, Rechtspraak B.F.E., nr. 8D,
biz. 20, met noot; Vred. Torhout, 5 februari 1980, Rechtspraak B.F.E.,
nr. 8D, biz. 4, met noot; Pol. Roeselare, 27 maart 1980, Rechtspraak
B.F.E., nr. 8D, biz. 29, met noot; Vred. Antwerpen, 21 augustus 1980,
Rechtspraak B.F.E., nr. 8D, biz. 40, met noot; Vred. Gent, 17 november
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1980, Rechtspraak B.F.E., nr. 8D, blz. 46, met noot; Pol. Roeselare, 26
februari 1981, Rechtspraak B.F.E., nr. BD, blz. 64, met noot). Sommige
van deze beslissingen, evenals enkele andere, bebben de door de benadeelde
geleden scbade ook omscbreven als bet nadeel dat in het patrimonium werd
geleden doordat gedurende de tijd dat de werknemers voor het berstel van
de bescbadigde zaak werden ingezet, zij niet voor het normale prodQktieproces konden worden ingescbakeld. De kostprijs van deze supplementaire
tijd (arbeidsloon en algemene onkosten) betekent een patrimoniaal verlies
dat door de aansprakelijke dient te worden vergoed (Gent, 25 november
1980, Rechtspraak B.F.E., nr. BD, blz. 52, met noot; Corr. Veurne, 24
september 1976, Rechtspraak B.F.E., nr. 8, blz. 41; Kh. Gent, 4 juni 1980,
Rechtspraak B.F.E., nr. 8D, blz. 36, met noot; Corr. Brussel, 24 december
19BO, Rechtspraak B.F.E., nr. 8D, blz. 54, met noot; Corr. Mecbelen, 17
maart 1982, Rechtspraak B.F.E., nr. 8E, blz. 41, met noot; Vred. Gent,
8 januari 1980, Rechtspraak B.F.E., nr. 8D, blz. 2; Vred. Torhout, 5
februari 1980, Rechtspraak B.F.E., nr. BD, blz. 4, met noot; Pol. Dendermonde, 12 februari 1980, Rechtspraak B.F.E., nr. 8D, blz, 32, met noot;
Pol. Mechelen, 25 juni 19B1, Rechtspraak B.F.E., nr. 8E, blz. 14; zie ook;
Corr. Doornik, 30 januari 1981, R.G.A.R., 1983, nr. 10.607; Rechtspraak
B.F.E., nr. 8D, blz. 59, met noot; Vred. Gent, 17 november 1980,Rechtspraak B.F.E., nr. 8D, blz. 46, met noot).
Door een belangrijk gedeelte van de rechtspraak wordt voorts beklemtoond
dat de scbade volgens objectieve maatstaven dient te worden begroot en dat
de omvang van de scbade en van de berstelplicht niet afhangen van het feit
of de herstellingswerken aldan niet met eigen personeel worden uitgevoerd;
bet gaat bierbij slecbts om een modaliteit van het schadeherstel (Corr.
Nijvel, 20 november 1980, Rechtspraak B.F.E., nr. 8E, blz. 7, met noot;
Corr. Kortrijk, 8 mei 1981, Rechtspraak B.F.E., nr. 8E, blz. 11, met noot;
Corr. Veurne, 23 februari 19B2, Rechtspraak B.F.E., nr. 8E, blz. 37, met
noot; Corr. Mecbelen, 17 maart 1982, Rechtspraak B.F.E., m. 8E, blz. 41,
met noot; Pol. Luik, 14 januari 19BO, Rechtspraak B.F.E., nr. 8D, biz. 20,
met noot; Vred. Torhout, 5 februari 1980, Rechtspraak B.F.E., nr. BD, blz.
4, met noot; Pol. Roeselare, 27 maart 19BO, Rechtspraak B.F.E., nr. BD,
blz. 29, met noot; Vred. Izegem, 7 mei 19BO, Rechtspraak B.F.E., nr. BC,
blz, 25, metnoot; Vred. Antwerpen, 21 augustus 19BO, RechtspraakB.F.E.,
nr. BD, blz. 40, met noot). In een aantal beslissingen wordt er trouwens aan
herinnerd dat de benadeelde in bet gebeel niet verplicht was (zelf) de
beschadigde zaak te (laten) herstellen (zie daarover hoven, nr. 84, en de
verwijzingen aldaar; voor toepassingen m.b.t. deze problematiek, zie o.m.:
Corr. Kortrijk, B mei 1981, Rechtspraak B.F.E., nr. 8E, blz. 11, met noot;
Corr. Veurne, 23 februari 1982, Rechtspraak B.F.E., m. BE, blz. 37, met
noot; Pol. Luik, 14 januari 19BO, Rechtspraak B.F.E., nr; BD, blz. 20, met
noot; Vred. Torbout, 5 februari 1980, Rechtspraak B.F.E., m. BD, blz. 4,
met noot; Pol. Roeselare, 27 maart 19BO, Rechtspraak B.F.E., nr. BD, blz.
29, met noot; Pol. Mechelen, 25 juni 19B1, Rechtspraak B.F.E., nr. BE, blz.
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14). Wanneer de schadelijder toch door zijn eigen personeel de schade heeft
Iaten herstellen, zo wordt er in enkele beslissingen aan toegevoegd, dan was
bet juist omdat hij ertoe gehouden was zo vlug mogelijk in te grijpen om
de continue leveringsplicht te kunnen waarborgen en de schade te beperken
(Corr. Mechelen, 17 maart 1982, Rechtspraak B.F.E., nr. 8E, biz. 41, met
noot; Vred. Antwerpen, 21 augustus 1980, Rechtspraak B.F.E., nr. 80,
biz. 40, met noot; betreffende de schadebeperkingsplicht, zie: Dirix, E.,
,De schadebeperkingsplicht van de benadeelde" (noot onder Rb. Hasselt,
26 februari 1979), R. W., 1979-1980, 2921-2929, evenals de verwijzingen
aldaar; zie ook Cass., 12 maart 1980, R. W., 1980-1981, 521).
De meeste rechtspraak die aan de benadeelde vergoeding toekent voor de
kosten van bet arbeidsloon van zijn personeel dat de schade heeft hersteld,
beeft in vrij duidelijke bewoordingen, en overigens terecht, bet argument
verworpen als zou het oorzakelijke verband tussen de fout en de schade
doorbroken zijn ofwel door de continue contractuele verplichting van de
benadeelde om de leveringsplicht (elektriciteits- of gasvoorziening) ten
opzichte van de abonnees te waarborgen, ofwel door de voorafbestaande
contractuele verplichting om de lonen van de werknemers te betalen, welke
verplicbtingen de eigen juridische oorzaak zouden vormen van de betaling
van de som die ais oorzaak van de schade wordt aangevoerd (Gent, 27 mei
1983, R. W., 1983-1984, 1087, met noot L. Van Dorpe; Corr. Brussel, 29
november 1977, R.G.A.R., 1979, nr. 10.011; Corr. Luik, 7 maart 1980,
Rechtspraak B.F.E., nr. 8D, biz. 25, met noot; Kh. Gent, 4 juni 1980,
Rechtspraak B.F.E., nr. 8D, biz. 36, met noot; Cotr. Nijvel, 20 november
1980, Rechtspraak B.F.E., nr. 8E, biz. 7, met noot; Corr. Doornik, 30
januari 1981, R.G.A.R., 1983, nr. 10.607; Rechtspraak B.F.E., nr. 8D,
biz. 59, met noot; Corr. Kortrijk, 8 mei 1981, Rechtspraak B.F.E., nr. 8E,
biz. 11, met noot; Corr. Veurne, 23 februari 1982, Rechtspraak B.F.E.,
nr. 8E, biz. 37, met noot; Corr. Mecheien, 17 maart 1982, Rechtspraak
B.F.E., nr. 8E, biz. 41, met noot; Pol. Luik, 14 januari 1980, Rechtspraak
B.F.E., nr. 8D, biz. 20, met noot; Vred. Torbout, 5 februari 1980, Rechtspraak B.F.E., nr. 80, biz. 4, met noot; Pol. Dendermonde, 12 februari
1980, Rechtspraak B.F.E., nr. 8D, biz. 32, met noot; Pol. Roeselare, 27
maart 1980, Rechtspraak B.F.E., nr. 8D, biz. 29, met noot; Vred. Antwerpen, 21 augustus 1980, Rechtspraak B.F.E., nr. 8D, biz. 40, met noot;
Vred. Gent, 17 november 1980, Rechtspraak B.F.E., nr. 8D, biz. 46, met
noot; Pol. Roeselare, 26 februari 1981, Rechtspraak B.F.E., nr. 80, biz.
64, met noot; Pol. Mechelen, 25 juni 1981, Rechtspraak B.F.E., nr. 8E, biz.
14; zie ook, ofschoon minder duidelijk: Corr. Kortrijk, 25 juni 1976, De
Verz., 1977, 443, met noot S.; Corr. Brussel, 24 december 1980, Rechtspraak B.F.E., nr. 8D, biz, 54, met noot). Om bier toch een oorzakelijk
verband aanwezig te achten en de hierboven geciteerde rechtspraak van het
Hof van Cassatie betreffende het doorbreken van het causaai verband door
de tussenkomst van een eigen juridische oorzaak ter zake niet toepasselijk
te verklaren, werden in de rechtspraak hoofdzakelijk drie argumenten
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ingeroepen. Op de eerste plaats beeft men aangevoerd dat bet al dan niet
bestaan van een causaal verb and dient te worden beoordeeld op bet ogenblik
van bet ontstaan van de scbade, d.i. in casu het ogenblik waarop de aan
de benadeelde toebehorende zaak (kabelnet, elektriciteits- of verlichtingspaal ... enz.) werd beschadigd. Welnu, op dat moment bestond er geen
wettelijke of contractuele verplichting die de betaling van de als schade
aangevoerde som zou kunnen rechtvaardigen (Vred. Torhout, 5 februari
1980, Rechtspraak B.F.E., nr. 8D, blz. 4, met noot; Pol. Roeselare,
27maart 1980, Rechtspraak B.F.E., nr. 8D, blz. 29, met noot; Pol. Roeselare, 26 februari 1981, Rechtspraak B.F.E., nr. 8D, blz. 64, met noot). Op
de tweede piaats werd beklemtoond dat het probieem van het oorzakelijk
verband dient te worden Iosgekoppeid van de vraag wie naderhand de
schade berstelt: de voorafbestaande contractueie verplicbting die het causaal verband zou verbreken, moet zich piaatsen tussen de fout en de scbade
en niet op bet niveau van het berstei van de schade. Dit Iaatste is nu juist
het geval bij de hier besproken problematiek, daar de arbeidsovereenkomst
krachtens dewelke de schadelijder verplicht is tot betaling van zijn personeeisieden, pas te voorschijn komt bij de vraag naar het herstei van de
schade (Corr. Luik, 7 maart 1980, Rechtspraak B.F.E., nr. 8D, biz. 25, met
noot; Vred. Torhout, 5 februari 1980, Rechtspraak B.F.E., nr. 8D, biz. 4,
met noot; Pol. Roeseiare, 27 maart 1980, Rechtspraak B.F.E., nr. 8D, biz.
29, met noot; zie in dezelfde zin: Van Dorpe, L., o.c., R.G.A.R., 1983,
nr. 10.714/4, nr. 41; Van Dorpe, L., o.c. R. W., 1983-1984, 1088-1099,
nrs. 1-7; zie ook: Meinertzhagen-Limpens, A., o.c., R.C.J.B., 1979, 291~
nr. 50). Ten slotte werd erop gewezen dat de hierboven geciteerde rechtspraak van bet Hof van Cassatie betreffende het doorbreken van het
oorzakelijk verband door de tussenkomst van een eigen juridische oorzaak,
teikens betrekking had op gevallen waarin de schade niet werd geleden door
het ,rechtstreekse" slachtoffer van de fout, maar wel door een persoon die
ten opzicbte van een derde gehouden was door een contractuele verbintenis
of door een wettelijke verplichting, terwijl hier de benadeelde (vervoeronderneming, nutsbedrijf, openbare dienst) zelf het , ,rechtstreekse'' slachtoffer is (Vred. Gent, 17 november 1980, Rechtspraak B.F.E., nr. 8D, blz. 46,
met noot).
De meerderheid van de recbtspraak is ook van oordeel dat een evenredig
dee/ van de algemene bedrijfsonkosten ten laste van de aansprakelijke kan
gelegd worden (Brussel, 26 april 1979, R. W., 1979-1980, 2785; Luik, 21
oktober 1981, Rechtspraak B.F.E., nr. 8E, biz. 3, met noot; Rb. Leuven,
12 september 1979, Rechtspraak B.F.E., nr. 8C, blz. 1, met noot; Corr.
Luik, 7 maart 1980, Rechtspraak B.F.E., nr. 8D, biz. 25, met noot; Vred.
Veurne, 11 december 1975, Rechtspraak B.F.E., nr. 8, blz. 37; Kh. Gent,
4 juni 1980, Rechtspraak B.F.E., nr. 8D, blz. 36; Vred. Brugge, 3 juli 1978,
Rechtspraak B.F.E., nr. SA, blz. 47, met noot; Vred. Herentals, 5 december 1978, Rechtspraak B.F.E., nr. 8B, blz. 1, met noot; Pol. Aalst, 8
januari 1979, Rechtspraak B.F.E., nr. 8B, blz. 23, met noot; Vred. Gent,
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8 januari 1980, Rechtspraak B.F.E., nr. 8D, biz. 2; Pol. Luik, 14 januari
1980, Rechtspraak B.F.E., nr. 8D, biz. 20, met noot; Vred. Torhout, 5
februari 1980, Rechtspraak B.F.E., nr. 8D, biz. 4, met noot; Pol. Roeselare, 27 maart 1980, Rechtspraak B.F.E., nr. 8D, biz. 29, met noot; Pol.
Luik, 1 februari 1982, Rechtspraak B.F.E., nr. 8E, biz. 22, met noot). Over
het algemeen verstaat men onder deze kosten de administratiekosten die
verband houden met het hers tel in eigen beheer, zoals telefoon, briefwisseling, kosten voor de samenstelling van het dossier (Brussel, 26 april 1979,
R. W., 1979-1980, 2785; Vred. Brugge, 3 juli 1978, Rechtspraak B.F.E.,
nr. SA, biz. 47, met noot; Pol. Luik, 1 februari 1982, Rechtspraak B.F.E.,
nr. 8E, biz. 22, met noot), maar ook de loonkosten van het administratief,
technisch en toezichthoudend personeel (Brussel, 26 april 1979, R. W.,
1979-1980, 2785; Kh. Gent, 4 juni 1980, Rechtspraak B.F.E., nr. 8D, biz.
36, met noot). In een ander vonnis wordt gezegd dat deze kosten aile
uitgaven omvatten die gemaakt zijn om de herstelJingswerken efficient te
organiseren, d.w.z. eerst ter plaatse gaan om de aard en de omvang van de
schade te kunnen vaststellen, om nadien het hersteiJingswerk met de nodige
materialen te organiseren (Vred. Torhout, 5 februari 1980, Rechtspraak
B.F.E., nr. 8D, biz. 4, met noot).
De rechtspraak die voor deze algemene bedrijfsonkosten schadevergoeding
toekent, is op dit punt echter over het algemeen minder expliciet gemotiveerd dan met betrekking tot de vergoedbaarheid van de kosten van het
arbeidsloon van het eigen personeel dat de herstelling heeft uitgevoerd. In
de mate waarin zulke motivering wei voorhanden is, wordt meestal gesteld
dat het hier gaat om een bijkomende uitgave, een element van de kosten
die door de benadeelde zijn gemaakt om de beschadigde zaak terug in de
ootspronkelijke toestand te herstellen. Nu deze uitgave een noodzakelijk
gevolg is van het schadeverwekkend feit, is ook de aansprakelijke hiervoor
vergoeding verschuldigd, krachtens zijn verplichting tot integrale schadeloosstelling (Brussel, 26 april1979, R. W., 1979-1980, 2785; Kh. Gent, 4 juni
1980, Rechtspraak B.F.E., nr. 8D, biz. 36, met noot; Vred. Veurne, 11
december 1975, Rechtspraak B.F.E., nr. 8, biz. 37; Pol. Luik, 1 februari
1982, Rechtspraak B.F.E., nr. 8E, biz. 22, met noot).
Bij gebrek aan nauwkeurige beoordelingsgegevens wordt de schade veroorzaakt door een verhoging van de algemene bedrijfsonkosten meestal ex
aequo et bono begroot op een bepaald percentage van de eigenlijke herstellingskosten, daaronder begrepen de loonkosten van het personeel dat de
herstelling heeft uitgevoerd (Rb. Leuven, 12 september 1979, Rechtspraak
B.F.E., nr. 8C, biz. 1, met noot: 22 OJo; Kh. Gent, 4 juni 1980, Rechtspraak
B.F.E., nr. 8D, biz. 36, met noot: 15 %; Vred. Brugge, 3 juli 1978,
Rechtspraak B.F.E., nr. 8D, biz. 47, met noot: 25 %; Pol. Aalst, 8 januari
1979, Rechtspraak B.F.E., nr. 8B, biz. 23, met noot: 15 %; Vred. Gent, 8
januari 1980, Rechtspraak B.F.E., nr. 8D, biz. 2, met noot: 22 %; Vred.
Torhout, 5 februari 1980, Rechtspraak B.F.E., nr. 8D, biz. 4, met noot:
15 %; Pol. Roeselare, 27 maart 1980, Rechtspraak B.F.E., nr. 8D, blz. 29,
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met noot: 15 o/o). Soms wordt echter oak een deskundige aangesteld om deze
schade te begroten (Brussel, 26 april 1979, R. W., 1979-1980, 2785; Carr.
Luik, 7 maart 1980, Rechtspraak B.F.E., nr. 8D, blz. 25, met noot; Pol.
Luik, 14 januari 1980, Rechtspraak B.F.E., nr. 8D, blz. 20, met noot). Bij
de vaststelling van dit percentage hebben een aantal beslissingen verwezen
naar de percentages die zijn vastgelegd in de overeenkomst die op 1 maart
1976 werd afgesloten tussen de , Beroepsvereniging der Belgische en
buiteniandse Verzekeringsondernemingen werkzaam in Belgie (B.V.V.O.)
en het Comite voor Technische Studie van de Produktie en de Verdeling van
eiektriciteit (C.T.S.) van de Bedrijfsfederatie der Voortbrengers en Verdelers van Elektriciteit in Beigie (B.F.E.). Op grand van de overweging dat
deze percentages ais normaai en redelijk mogen worden beschouwd, werden
zij door een deei van de rechtspraak bij anaiogie toegepast of werden zij
als beoordelingsmaatstaf gebruikt (Rb. Leuven, 12 september 1979, Rechtspraak B.F.E., nr. 8C, biz. 1, met noot; Vred. Gent, 8 januari 1980,
Rechtspraak B.F.E., nr. 8D, biz. 2; Vred. Torhout, 5 februari 1980,
Rechtspraak B.F.E., nr. 8D, biz. 4, met noot; Pol. Roeselare, 27 maart
1980, Rechtspraak B.F.E., nr. 8D, blz. 29, met noot; zie oak: Luik, 21
oktober 1981, Rechtspraak B.F.E., nr. 8E, biz. 3, met noot).

c) Schadeloosstelling voor de kosten van het arbeidsloon van het personeel:
de rechtspraak van het Hoj van Cassatie
Aan het Hof van Cassatie is enkele maien de vraag ter beoordeling voorge~
Iegd of de benadeelde, die een hem toebehorende zaak door zijn eigen
personeei laat herstellen, van de aansprakelijke vergoeding kan vorderen
voor de kosten van het arbeidsloon van deze personeelsieden. Uit wat
voorafgaat is reeds duidelijk gebleken dat deze rechtspraak in verband dient
te worden gebracht met de reeds eerder geciteerde rechtspraak van het Hof
van Cassatie voigens dewelke degene die uitgaven doet enkei en aileen om
een wettelijke, regiementaire of contractueie verplichting nate komen, door
de loutere uitvoering van die verplichting geen schade lijdt die, in de zin van
artikel1382 B.W., in oorzakelijk verband staat met de fout van een derde
(zie m.b.t. de hier behandeide problematiek: Cass., 26 september 1979,Arr.
Cass., 1979-1980, 106; Pas., 1980, I, 119; R.G.A.R., 1982, nr. 10.431;
Cass., 30 april 1980,Arr. Cass., 1979-1980, 1086; Pas., I, 1045; R. W.,
1981-1982, 26).
In een arrest van 26 september 1979 vernietigde het Hof van Cassatie een
vonnis van de correctionele rechtbank te Bergen, waarin werd gesteid ,dat
het van weinig beiang is dat een oorzakelijk verband bestaat tussen de
betaling van de gewone Ionen door EBBS en het contract tussen die
vennootschap en haar arbeiders". Het Hof was van oordeei dat ,die
redengeving, nu zij in het onzekere laat of het teruggevorderde bedrag door
verweerster ( = N. V. EBBS) is uitgegeven tot nakoming van een wettelijke,
regiementaire of contractueie verplichting, dan wei of het een schade
vertegenwoordigt welke in oorzakelijk verband staat met de fout van eerste
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eiser, dubbelzinnig is". Wegens dit gebrek aan motivering werd het vonnis
vernietigd (Cass., 26 september 1979,Arr. Cass., 1979-1980, 106; Pas.,
1980, I, 119; R.G.A.R., 1982, nr. 10.431).
Eveneens wegens een gebrek in de motivering vernietigde het Hof van
Cassatie een vonnis van de correctionele rechtbank te Brussel, waarin werd
gesteld dat de beklaagde, eiser tot cassatie ,een paal heeft beschadigd,
toebehorende aan de burgerlijke partij, die daarvoor, benevens de prijs van
de stukken, een vergoeding vordert van 3. 709 F (voor de kosten van de
arbeiders, voor het werk van een technicus en van het administratief
personeel); dat het geen belang heeft erop te wijzen dat (de burgerlijke
partij) zelf de litigieuze paal heeft hersteld; dat de door haar geleden schade
als zodanig moet worden hersteld ongeacht de persoon die de herstelling
heeft uitgevoerd''. Het Hof van Cassatie vernietigde die beslissing op grond
van de overweging ,dat de rechter met die redengeving in het ongewisse laat
of hij aan verweerster de door haar gevorderde schadevergoeding toewijst
omdat de aan de arbeiders betaalde lonen overeenkomen met het bedrag
van de werkelijke geleden schade, dan wei of hij beslist dat die schade door
de eisers ( = de beklaagde en de burgerrechtelijk aansprakelijke partij) moet
worden vergoed zelfs al is de oorzaak van de schade gelegen in de uitvoering
van de arbeidsovereenkomst tussen verweerster en haar personeel (Cass.,
30 april 1980, Arr. Cass., 1979-1980, 1986; Pas., 1980, I, 1045; R. W.,
1981-1982, 26).
In de zaak die aanleiding gaf tot het arrest van 22 april 1980 had de
correctionele rechtbank te Antwerpen eiser veroordeeld om aan verweerster
(= Stad Antwerpen) de lonen te betalen van de werklieden die de door eiser
beschadigde verlichtingspaal hadden hersteld, om reden dat de uitbetaalde
lonen een element zijn van de kosten, veroorzaakt door de fout van eiser,
dat het personeel deze herstellingswerken naast zijn gewone taken moest
uitvoeren en dat verweerster, indien zij deze werken aan een derde zou
hebben toevertrouwd, eiser deze kosten had moeten betalen. Voor het Hof
van Cassatie liet eiser gelden dat de uitbetaling van de lonen door verweerster aan haar werklieden of aangestelden tijdens de tijd nodig voor de
herstelling van de verlichtingspaal, niet het gevolg is van een schade veroorzaakt door het ongeval, maar wei van de arbeidsovereenkomst tussen
verweerster en haar werklieden. Het Hof van Cassatie verwierp dit middel
omdat het bestreden vonnis met de hierboven geciteerde overwegingen , , de
schade van verweerster omschrijft als bestaande, niet in de lonen die zij aan
haar personeel heeft uitbetaald, maar in het derven van de prestaties van
haar arbeiders" (Cass., 22 april 1980, R. W., 1980-1981, 1801).
Het arrest van 4 mei 1982 is in nagenoeg gelijkluidende bewoordingen
geformuleerd. Het bestreden vonnis (Corr. Brugge, 9 oktober 1981, onuitgegeven) had hier geoordeeld dat het feit dat verweerster ( = N.V. IMEWO)
wettelijk en contractueel verplicht was een vernielde elektriciteitspaal te
herstellen, niet belet dat er ten deze een uitsluitend en rechtstreeks oorzakelijk verb and bestond tussen de fout van eiser en door verweerster gevorderde
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schade, daar laastgenoemde zonder die fout aan de N.V. EBBS geen
loonkosten als herstellingskosten had moeten betalen, en dat verweerster
ingevolge de fout van eiser supplementaire uitgaven had moeten doen die
door haar niet als loon, maar als kosten tot herstel van de toegebrachte
minderwaarde van de installatie werden gevorderd. Het Hof van Cassatie
was hier van oordeel dat de feitenrechters aldus zonder tegenstrijdigheid of
dubbelzinnigheid, maar met zekerheid hebben beslist dat de betwiste uitgave
veroorzaakt werd door de fout van eiser, en dat de aan verweerster toegekende som de vergoeding uitmaakt voor de kosten die ze heeft moeten doen
om de aangerichte schade te herstellen. De rechters hebben aldus eveneens,
zonder schending van artikel 1382 B.W. beslist dat de litigieuze uitgaven
door verweerster gedaan, niet het gevolg zijn van de enkele vervulling van
een op haar wegende wettelijke of contractuele verplichting (Cass., 4 mei
1982, Rechtspraak B.F.E., nr. 8E, blz. 47/1, met noot; R. W., 1982-1983,
2697).
In een arrest van 28 september 1982 bevestigde het Hof van Cassatie een
uitspraak van de Correctionele Rechtbank te Mechelen (Carr. Mechelen,
17 maart 1982, Rechtspraak B.F.E., nr. 8E, biz. 41, met noot).
In het bestreden vonnis was vastgesteld dat verweerster in Cassatie (N. V.
Intercom), geen schadevergoeding vorderde wegens loonkosten, maar wei
de vergoeding van de schade die zij in haar vermogen heeft geleden door
het derven van de werkprestaties van haar arbeiders die, gedurende de tijd
van de herstelling, van hun normale taken moesten worden afgewend. In
het vonnis werd verder geargumenteerd dat de schade van verweerster
zonder het schadeverwekkend feit, met name de fout van eiser in cassatie,
niet zou zijn ontstaan en dat eiser in cassatie zijn plicht tot schadevergoeding
niet kan afwentelen op de benadeelde, al had deze de contractuele verplichting zo spoedig mogelijk de herstelling van haar installatie te doen uitvoeren. Het Hof was van oordeel dat op die gronden de feitenrechter wettig
kon beslissen dat de door de elektriciteitsmaatschappij gevorderde uitgaven
niet het gevolg zijn van een op haar wegende contractuele verplichting
(Cass., 28 september 1982, R. W., 1982-1983, 2705).
Uit deze rechtspraak van het Hof van Cassatie blijkt hoe belangrijk het is
dat de feitenrechter zijn beslissing correct motiveert wanneer hij een vordering tot schadevergoeding toewijst die onder meer bestaat in de kosten van
het arbeidsloon dat aan het personeel werd betaald voor de herstelling van
de beschadigde zaak. Dienaangaande kunnen uit de hier besproken rechtspraak twee conclusies worden getrokken.
Vooreerst blij kt hieruit, op het vlak van de schade, dat de feitenrechter zulke
schadeeis kan toewijzen indien hij beslist, en dit op basis van de conclusies
van partijen ook wettelijk kan beslissen, dat de schade bestaat, niet uit de
lonen die de schadelijder aan zijn personeel heeft betaald, maar uit de
minderwaarde die het patrimonium van de benadeelde heeft ondergaan ten
gevolge van de beschadiging of de vernieling van een tot dat vermogen
behorende zaak, evenals uit aile kosten van arbeidsprestaties en materialen
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die nodig zijn geweest om de beschadigde zaak in haar oorspronkelijke
toestand te herstellen. Dit lijkt ons inderdaad de correcte omschrijving te
zijn van de ter zake gelegen schade. De schadeloosstelling bij zaakschade
moet er inderdaad toe strekken de in het verleden of voor de toekomst
verloren genotswaarde in het vermogen van de benadeelde volledig te
herstellen (Ronse, J., Schade en schadeloosstelling, in A.P.R., nrs. 12321233), en de kosten van het arbeidsloon vormen een integrerend deel van
deze herstellingskosten.
Vervolgens kan, op het vlak van het oorzakelijk verband, uit deze rechtspraak worden afgeleid dat het causaal verband tussen de fout of het tot
aansprakelijkheid aanleiding gevende feit enerzijds, en de schade, zoals
zojuist omschreven, anderzijds, niet wordt doorbroken door de tussenkomst van een eigen juridische oorzaak (contractuele verplichting tot continue levering van gas of elektriciteit en/of tot betaling van de lonen van de
personeelsleden), indien de feitenrechter vaststelt dat de uitgaven die de
benadeelde heeft gedaan voor de herstelling van de beschadigde zaak,
inclusief de loonkosten van het personeel, niet het gevolg zijn van de enkele
vervulling van een voorafbestaande wettelijke of contractuele verplichting.
In al de cassatiearresten met betrekking tot ,het doorbreken van het
oorzakelijk verband door de tussenkomst van een eigen juridische oorzaak''
wordt inderdaad zeer duidelijk gezegd dat er geen oorzakelijk verband
bestaat in de zin van artikel 1382 B.W., indien de uitgave die als schade
wordt aangevoerd, uitsluitend" haar oorzaak vindt in een voorafbestaande
wettelijke of contractuele verplichting die op de benadeelde rust, of het
gevolg is van de ,loutere" vervulling van zulke verplichting.
D. W aardevermindering na hers telling
Zelfs na een goed uitgevoerde herstelling zal een beschadigde zaak, meestal
een voertuig dat in een ongeval werd betrokken, soms toch nog een zekere
waardevermindering behouden. De vraag rijst dan of deze waardevermindering een schade uitmaakt (die bij hypothese nog niet werd vergoed door de
terugbetaling van de herstellingskosten) en die bijgevolg nog dient vergoed
te worden.
In vergelijking met het vorig overzicht (T.P.R., 1977, 581-582, nr. 85) werd
hierover tijdens de thans onderzochte periode heel wat minder rechtspraak
gepubliceerd. Bovendien blijkt de rechtspraak tijdens de laatste jaren niet
zo gemakkelijk geneigd te zijn een schadeloosstelling voor waardevermindering toe te kennen. Zo werd beslist dat de aard van de aan een voertuig
toegebrachte beschadigingen en het aantal afgelegde kilometers (20.889 km
op zeven maanden) de toekenning van een schadevergoeding voor waardevermindering niet rechtvaardigen (Kh. Brussel, 18 december 1979, De Verz.,
1980, 771, met noot J. Gabriel). Er werd eveneens gevonnist dat een
schadevergoeding wegens beweerde waardevermindering van het voertuig
na de herstelling dient te worden afgewezen, omdat deze schade volledig
wordt vergoed door de terugbetaling van de herstellingskosten, te meer daar
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bij de begroting van deze kosten rekening werd gehouden met de kwaliteit
vanhet voertuig (Kh. Brussel, 3 november 1975, R.G.A.R., 1977, nr. 9714).
In een geval waarin ten gevolge van een verkeersongeval schade was
toegebracht aan bepaalde onderdelen van de carrosserie van een voertuig,
maar zonder dat een essentieel orgaan van de motor, van de overbrenging
of van het raam van het voertuig werd beschadigd, werd geoordeeld dat zulk
voertuig na herstelling geen waardevermindering ondergaat (Rb. Brussel,
19 december 1975, R.G.A.R., 1977, nr. 9777).
In het geval daarentegen een nog relatief nieuw voertuig in een ongeval
wordt betrokken, blijkt de tendens zich in de rechtspraak door te zetten om
wel schadevergoeding wegens waardevermindering toe te kennen (zie b.v.
Corr. Hasselt, 1 februari 1977, Limb. Rechtsl., 1978, 1: voor een nieuwe
wagen van slechts een maand oud met 914 km op de teller werd wegens
waardevermindering een schadevergoeding van 10.000 F toegekend; zie ook
vorig overzicht, T.P.R., 1977, 581~582, nr. 85, en de aldaar geciteerde
rechtspraak).
Een probleem dat nauw verband houdt met dat van de waardevermindering
na herstelling, en er eigenlijk een bijzonder aspect van uitmaakt, is de vraag
of de benadeelde schadevergoeding kan eisen indien na de herstelling van
de beschadigde zaak, meestal een voertuig, blijkt dat de (gedeeltelijke)
herschildering ervan kleurverschillen aan het licht brengt. Hierop kan
moeilijk een algemeen geldend antwoord worden gegeven. Er zal moeten
worden nagegaan of na de gedeeltelijke herschildering nog schade overblijft, wat zal afhangen van een aantal omstandigheden, zoals de oorspronkelijke kleur van de zaak, de techniek die bij de oorspronkelijke schildering
werd gebruikt, de staat van onderhoud ... enz. (Kluwers Verzekeringshandboek, Meyhi, H., (red.), Ill, 11, 100), maar vaak worden zulke schadeeisen
afgewezen.
Zo werd door het Hof van Beroep te Brussel geoordeeld dat een Iicht
verschil in tint na herstelling in casu niet duidelijk vast te stellen was, en
indien dit wel het geval was, dit in de huidige stand van de techniek te wijten
was aan de incompetentie van de door de schadelijder in volle vrijheid
gekozen hersteller. Bij het minnelijk deskundig onderzoek had de vertegenwoordiger van de hersteller geen voorbehoud gemaakt betreffende de
bijzondere moeilijkheden die de herstelling van het voertuig met zich zou
kunnen meebrengen, zodat volgens het Hof niet goed viel in te zien hoe een
herstelling van de carrosserie, indien dit volgens de regels van de kunst is
gebeurd, de verkoopwaarde van een auto, van welk merk ook, nadelig zou
kunnen be1nvloeden. Een op die basis geformuleerde schadeeis wegens
waardevermindering na herstelling werd dan ook afgewezen (Brussel, 2 juni
1976, De Verz., 1977, 161).
In een ander geval waarin schade was veroorzaakt aan zwembaden van de
Stad Brussel, besliste het Hof van Beroep te Brussel dat geen schadevergoeding dient te worden toegekend voor de kleurverschillen die eventueel na
de herstelling aan het licht zouden komen, vooreerst omdat het niet bewezen
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is dat dit verschil in tint zich zai voordoen, en vervoigens omdat, zeifs indien
dit het gevai zou zijn, dit nog niet van aard is om aan de Stad Brussei enige
schade te veroorzaken (Brussei, 8 juni 1977, R.G.A.R., 1979, nr. 9978).
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DE SCHADELOOSSTELLING BIJ ,TOTAAL VERLIES" VAN EEN ZAAK

A. Begripsomschrijvingen
Zoais bekend mogen de begrippen ,totaai verlies" en ,volledige vernieling'' van een zaak, meestal van een voertuig, niet ais mekaars synoniem
worden gebruikt. Het is in de recente rechtsieer gebruikelijk om met
betrekking tot de schade aan voertuigen een onderscheid te maken tussen
het technisch totaal verlies en het economisch totaa/ verlies.
Van technisch totaal verlies wordt gesproken wanneer het beschadigde
voertuig niet of niet meer op een verantwoorde wijze voigens de gangbare
veiligheidsnormen kan worden hersteid (Kluwers Verzekeringshandboek,
Meyhi, H., (red.), III, 11, 105; Vandeur, M., Schadeloosstelling volgens
gemeen recht, 195; Stasseyns, J., Voertuigschade, biz. 11, nr. 2.3.1.). De
herstelling is bij hypothese vanuit technisch oogpunt niet meer mogelijk of
niet meer verantwoord. Het is siechts in dit gevai dat ,totaai verlies" ais
synoniem van ,volledige vernieling" mag worden beschouwd (Kluwers
Verzekeringshandboek, ibid.; Stasseyns, J., ibid.).
Van economisch totaal ver/ies wordt gesproken wanneer een voertuig technisch nog wei hersteibaar is, maar wanneer de kosten die nodig zijn om het
voertuig terug in zijn vroegere toestand te brengen, niet in verhouding staan
tot de waarde van het voertuig (Ronse, J., Schade en schadeloosstelling, in
A.P.R., nr. 1248; K/uwers Verzekeringshandboek, Meyhi, H. (red.), III,
11, 105; Vandeur, M., Schadeloosstelling volgens gemeen recht, 195; Stasseyns, J., Voertuigschade, biz. 11, nr. 2.3.1.). In de praktijk zullen de
deskundige en de hersteller tot een economisch totaai verlies besiuiten vanaf
het ogenblik dat de herstellingskosten groter zijn dan het verschil tussen de
(vervangings)waarde van het voertuig voor de beschadiging en de waarde
na de beschadiging (wrakwaarde) (Kluwers Verzekeringshandboek, ibid.;
Stasseyns, J., ibid.).
Het juridisch criterium om van economisch totaal verlies te gewagen is
meestal dat de herstellingskosten de vervangingswaarde van de beschadigde
zaak, meestai van het beschadigde voertuig, overschrijden (Dalcq, R.O.,
Traite, II, nrs. 3470-3471; Schuermans, L., ,Overzicht van rechtspraak
(1961-1968). Onrechtmatige daad (schade en schadeloosstelling)", T.P.R.,
1969,73-142, i.h.b. 139, nr. 59; Fagnart, J.-L., Examen de /a jurisprudence
concernant Ia responsabilite civile (1968-1975), Brussei, Larcier, 1976, 109,
nr. 133). De vervangingswaarde van een zaak, ook wei de gebruikswaarde
genoemd, kan worden omschreven ais de waarde die noodzakelijk moet
worden uitgegeven voor de aanschaffing van een gelijkaardig voorwerp
(voertuig) van hetzelfde type, merk, ouderdom, en in dezeifde algemene
toestand ais het beschadigde voorwerp (voertuig) (Cass., 8 mei 1952, Pas.,
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1952, I, 570, met conclusie van procureur-generaal R. Hayoit de Termicourt; zie in de zin voor de onderzochte periode: Corr. Brussel, 27 december
1977, J.T., 1978, 231; Corr. Neufcbateau, 5 januari 1978, Jur. Liege,
1977-1978, 171; Pol. Hasselt, 23 maart 1979, Limb. Rechtsl., 1979, 223);
bet gaat met andere woorden om alle kosten en uitgaven die door de
benadeelde moeten worden gedaan om een gelijkaardig voorwerp (voertuig)
in zijn bezit te krijgen (Ulrix, R., Schade aan voertuigen, Brussel, De
Verenigde Verzekerden, 1970,66, nr. 133; Vandeur, M., Schadeloosstelling
volgens gemeen recht, 196; Kluwers Verzekeringshandboek, Meyhi, H.
(red.), III, 11, 106; zie ook vorig overzicht, T.P.R., 1977, 579, nr. 84).
B. De schadeloosstelling bij economisch totaal verlies
a) Principe: de vervangingswaarde als maatstaj voor de schadeloosstelling
In bet geval een zaak volledig vernield of ontvreemd werd (,,technisch"
totaal verlies) bestaat de vergoeding voor bet geleden verlies in de vervanging van deze zaak of in de betaling van een vergoeding die aan de
benadeelde moet toelaten zich een gelijkaardige zaak van dezelfde waarde
aan te schaffen. De verhinderde winst wordt vergoed door de schadeloosstelling voor gebruiksderving (Vandeur, M., Schadeloosstelling volgens
gemeen recht, 16 en 201; zie ook boven, nr. 85A). Over het algemeen levert
dit weinig problemen op.
Het is precies bij de kwalificatie vanhetschadegeval als ,economisehtotaal
verlies" dat met betrekking tot de schadeloosstelling problemen kunnen
ontstaan, omdat de benadeelde personen vaak geen afstand kunnen doen
van hun voertuig en het te allen prijze willen laten herstellen om het toch
verder te kunnen gebruiken (Stasseyns, J., Voertuigschade, blz. 11-12,
nr. 2.3.2.). Zij menen dan ook dikwijls recht te hebben op de som die nodig
is om hun voertuig terug in de vroegere toestand te herstellen, al bestaat
er tussen die som en de waarde van bet voertuig voor het ongeval, verminderd met de waarde van het wrak, een aanzienlijke wanverhouding (Ulrix,
R., Schade aan voertuigen, 61, nr. 99).
Wanneer de beschadiging aan een zaak als ,economisch totaal verlies"
dient te worden gekwalificeerd, wordt door rechtspraak en rechtsleer over
bet algemeen aangenomen dat de vervangingswaarde van die zaak als
maatstaf voor de schadeloosstelling moet worden genomen. Dit betekent
dus dat wanneer de herstellingskosten de vervangingswaarde van de beschadigde zaak overschrijden, het recht op schadeloosstelling van de benadeelde
begrensd wordt door die vervangingswaarde (Cass., 9 juli 1956, Pas.~ 1956,
I, 1261; J.T., 1956, 714; Bull. Ass., 1957, 114, met noot S.; R.G.A.R.,
1957, nr. 5852; Ronse, J., Schade en schadeloosstelling, in A.P.R.,
nr. 1251; Dalcq, R.O., Traite, II, nr's. 3471-3472; De Page, H., Traite, II,
1062-1063, nr. 1020; Fagnart, J.-L., Examen de Ia jurisprudence concernant Ia responsabilite civile (1955-1969), Brussel, Larder, 1971, 108, nr. 65;
Ulrix, R., Schade aan voertuigen, 63, nr. 104; Vandeur, M., Schadeloos846

stelling vo/gens gemeen recht, 196; Fagnart, J.-L., Examen de /a jurisprudence concernant Ia responsabilite civile (1968-1975), 109, nr. 133; vorig
overzicht, T.P.R., 1977, 580, nr. 84; Stasseyns, J., Voertuigschade, biz. 12,
nr. 2.3.3.; Mazeaud, H., L., en J., en Chabas, F., Trait€, III, 541-542,
nr. 2403). De rechtvaardiging voor dit schadeloosstellingsprincipe is dat
wanneer er twee mogelijke wijzen van schadeherstel bestaan, de benadeelde
er geen rechtmatig belang bij heeft deze wijze uit te kiezen die voor de
aansprakelijke het zwaarst uitvalt (Ronse, J ., ibid.; Dalcq, R.O., ibid.).

Ook tijdens de onderzochte periode heeft de rechtspraak enkele malen deze
beginselen in herinnering gebracht (zie b.v. Corr. Neufchateau, 5 januari
1978, Jur. Liege, 1977-1978, 171, waarin wordt gesteld dat, overeenkomstig
de gemeenrechtelijke bewijsregels, het aan de benadeelde toekomt om het
bedrag van de vervangingswaarde te bewijzen; Pol. Hasselt, 20 februari
1978 en 5 mei 1978, Lim. Rechtsl., 1979, 52; Rb. Veurne, 17 maart 1978,
R.G.A.R., 1980, nr. 10.219; Pol. Hasselt, 23 oktober 1978, Limb. Rechtsl.,
1978, 216, motivering; Pol. Hasselt, 23 maart 1979, Limb. Rechtsl., 1979,
223, motivering).
Het bepalen van de vervangingswaarde van een beschadigde zaak, in casu
van een beschadigd voertuig, is niet altijd eenvoudig. In de praktijk zal men
als vertrekpunt de verkoopswaarde moeten nemen, aangezien dit de enige
factor is die bekend is en waarop men zich kan baseren (Kluwers Verzekeringshandboek, Meyhi, H. (red.), III, 11, 106; Vandeur, M., Schadeloosste/ling volgens gemeen recht, 196; Stasseyns, J., Voertuigschade, biz. 15,
nr. 2.3.5.3.). Bij schade aan voertuigen zal de verkoopswaarde normalerwijze door de deskundige worden vastgesteld. Eens dat de verkoopswaarde
van een voertuig gekend is, moet deze concreet gecorrigeerd worden aan de
hand van een aantal factoren, zoals de algemene staat van onderhoud en
uitrusting van het voertuig, waarbij de deskundige steeds als vergelijkingspunt een normaal onderhouden voertuig van hetzelfde type en van hetzelfde
bouwjaar voor ogen dient te houden (Kluwers Verzekeringshandboek,
Meyhi, H. (red.), III, 11, 107; Stasseyns, J., ibid.).
In een geval waarin de burgerlijke partij haar vernield voertuig vervangen
had door een identieke wagen, bleek dat de initiele aankoopwaarde van het
vernielde voertuig hoger lag dan de aanschaffingswaarde. Terecht werd
door de politierechtbank te Hasselt beslist dat de prijsschommelingen van
de aankoopwaarde (en derhalve ook van de vervangingswaarde) van een
voertuig, zowel in min of als in meer, tussen de datum van het ongeval en
de datum van het vonnis of van de vervanging van het voertuig, door de
rechter in aanmerking dienen te worden genomen bij het bepalen van het
bedrag van de schadeloosstelling (Pol. Hasselt, 20 februari 1978 en 5 mei
1978, Limb. Rechtsl., 1979, 52; betreffende deze problematiek, zie: Ronse,
J., Schade en schadeloosstelling, in A.P.R., nrs. 403 e.v.; Dalcq, R.O.,
Traite, II, nrs. 419 e.v.). Hier wordt inderdaad toepassing gemaakt van de
regel dat de rechter de schade dient te begroten op het ogenblik van zijn
beslissing (zie hoven, nr. 20, en de verwijzingen aldaar), hetgeen met zich
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meebrengt dat de rechter de schade dient te ramen in functie van de prijzen
die van kracht zijn op het ogenblik van zijn beslissing of op het tijdstip van
de vervanging, indien deze plaats heeft voor de rechterlijke uitspraak (zie:
Ronse, J., Schade en schadeloosstelling, in A.P.R., nrs. 1368 e.v.).

b) Uitzondering: het bedrag van de herstellingskosten, de aankoop- of
verkoopwaarde a/s maatstaf voor de schadeloosstelling
Door J. Ronse werd terecht opgemerkt dat het principe dat bij , ,economisch
totaal verlies" van een zaak de vervangingswaarde als maatstaf en als grens
van de schadeloosstelling dient te worden genomen, met de nodige omzichtigheid moet worden toegepast, en dat telkens in concreto moet worden
nagegaan of de benadeelde geen rechtmatig belang had bij de uitvoering van
de herstellingswerken, oak al overtreft het hedrag daarvan de vervangingswaarde (Ronse, J., Schade en schadeloosstelling, in A.P.R., nrs. 1252 en
1254). In bepaalde concrete, maar uitzonderlijke omstandigheden kan het
inderdaad verantwoord zijn ofwel het hedrag van de herstellingskosten als
schadevergoeding toe te kennen, ofwel de aankoop- of verkoopwaarde als
maatstaf voor de schadeloosstelling in aanmerking te nemen. In welke
gevallen de rechtspraak daartoe in de onderzochte periode is overgegaan,
zal hierna worden uiteengezet.
Vooraf mag erop worden gewezen dat de opvatting van J. Ronse blijkbaar
oak door het Hof van Cassatie wordt gedeeld, daar een vaststaande rechtspraak van het Hof leert dat de feitenrechter op onaantastbare wijze in feite
oordeelt over het bestaan en de omvang van de schade die uit een onrechtmatige daad voortvloeit, alsmede, hinnen de grenzen van de conclusies van
de partijen, over bet bedrag van de schadevergoeding die het volledig herstel
ervan moet verzekeren (zie daarover hoven, nr. 26A, en de aldaar geciteerde
rechtspraak). Toepassingen van deze rechtspraak vinden we inderdaad met
hetrekking tot de bier besproken problematiek. Aldus overwoog het Hof
in zijn arrest van 1 juni 1976 dat de feitenrechter enkel van deze soevereine
beoordelingsmacht gebruik heeft gemaakt om te heslissen dat in casu de
schade hestand in het verlies van een verlichtingspaal en zou worden
hersteld door de toekenning van de prijs van een nieuwe paal, zonder dat
daarvan een bepaald hedrag we gens vetusteit diende te worden afgetrokken
(Cass., 1 juni 1976,Arr. Cass., 1976, 1086; Pas., 1976, I, 1046; R. W.,
1976-1977, 115). Zo oak kan de feitenrechter, na vooreerst te hebben
vastgesteld dat de eventuele minderwaarde, ontvangen hij de verkoop van
het beschadigde voertuig, niet determinerend is voor het bepalen van de
schade geleden ten gevolge van het ongeval, nadien wettelijk beslissen dat
de schade dient te worden bepaald op het hedrag van de herstellingskosten.
De feitenrechter beslist immers op onaantastbare wijze in feite welke
vergoeding dient te worden toegekend aan de henadeelde, om deze te
herstellen in dezelfde toestand als voor de onrechtmatige daad (Cass., 16
januari 1979, R. W., 1979-1980, 443, met noot). Zoals reeds gezegd, oordeelt de feitenrechter oak op soevereine wijze over de meest aangepaste
vorm van schadeherstel (zie hoven, nr. 26A, en de verwijzingen aldaar).
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In welke gevallen nu heeft de rechtspraak, in geval van ,economisch totaal
verlies" een andere maatstaf voor de schadeloosstelling gehanteerd dan de
vervangingswaarde?
Uit de rechtspraak van de onderzochte periode blijkt dat er hoofdzakelijk
twee omstandigheden zijn waarin, zij het uitzonderlijk, het bedrag van de
herstellingskosten als schadevergoeding wordt toegekend, niettegenstaande
deze het bedrag van de vervangingswaarde overschrijden (vlg. Stasseyns, J.,
Voertuigschade, biz. 12-13, nr. 2.3.4.).
Een eerste omstandigheid waarin bij ,economisch totaal verlies" van een
voertuig door de rechtspraak soms geoordeeld wordt dat de benadeelde op
basis van de herstellingskosten dient te worden vergoed, is het geval waarin
het niet mogelijk blijkt te zijn op de markt van de nieuwe auto's of van de
tweedehandswagens een voertuig te vinden van hetzelfde merk, model,
ouderdom, rendement en algemene toestand als het beschadigde voertuig
(Rb. Antwerpen, 22 december 1976, De Verz., 1977, 597, met noot J.R.;
Corr. Brussel, 27 december 1977, J. T., 1978, 231, te meer daar in dit geval
geen enkel essentieel orgaan door het ongeval was beschadigd; Pol. Hasselt,
23 oktober 1978, Limb. Rechtsl., 1978, 216; Pol. Hasselt, 23 maart 1979,
Limb. Rechtsl., 1979, 223).
De tweede omstandigheid waarin bij ,economisch totaal verlies" van een
voertuig door de rechtspraak soms het bedrag van de herstellingskosten als
schadeloosstelling wordt toegekend, is de situatie waarin het beschadigde
voertuig voor zijn eigenaar een bijzondere waarde vertoonde. Dit kan het
geval zijn omdat hij zijn wagen met bijzondere zorg onderhield (Corr.
Brussel, 21 januari 1980, R.G.A.R., 1981, nr. 10.296) of omdat hij kort
voordien aan een oudere wagen nog belangrijke werken had uitgevoerd
(herschildering, revisie van de motor, hernieuwen van de binnenbekleding),
waardoor deze wagen een grotere waarde heeft dan een gewoon tweedehandsvoertuig (Kh. Luik, 31 oktober 1978, B.R.H., 1979, I, 19, te meer
daar in dit geval geen enkel essentieel onderdeel door het ongeval was
beschadigd; Pol. Brussel, 10 mei 1979, R.G.A.R., 1980, nr. 10.166).
Volledigheidshalve dient hieraan te worden toegevoegd dat J. Stasseyns nog
melding maakt van niet gepubliceerde rechtspraak waarin ook voor oudere
voertuigen en voor voertuigen die niet meer verkrijgbaar zijn, de schadeloosstelling op basis van de herstellingskosten gebeurde (Stasseyns, J.,
Voertuigschade, biz. 12, nr. 2.3.4., en de verwijzingen aldaar).
Ten slotte dient hier een vonnis te worden vermeld waarin, wegens de
bijzondere omstandigheden waarin het schadegeval zich voordeed, een
schadevergoeding werd toegekend ten belope van de aankoopwaarde van
het voertuig. In dit geval had de benadeelde een tweehandswagen gekocht
voor 11.600 F, waaraan hij nadien verbeteringswerken (revisie van motor
en vier nieuwe buitenbanden) had uitgevoerd ter waarde van 29.000 F. Toen
hij een maand later zijn voertuig voor herstelling aan een garage toevertrouwde, werd het aldaar door brand vernield. De schade werd, zoals
gezegd, begroot op de aankoopwaarde, zijnde 40.600F (Rb. Mechelen, 16
februari 1982, R. W., 1983-1984, 1028).
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C. Voordeelstoerekening

a) Toerekening van het overschot bij de vervanging van een vernielde of
beschadigde zaak
Wanneer bij ,totaal verlies" van een vernielde of beschadigde zaak, een
zaak met gelijke gebruikswaarde ter vervanging wordt verschaft of een
geldelijke schadeloosstelling ten belope van de vervangingswaarde wordt
toegekend, dient het wrak of het overschot of de waarde hiervan in principe
te worden toegerekend op de aan de benadeelde verschuldigde schadeloosstelling (Ronse, J., Schade en schadeloosstelling, in A.P.R., nr. 1257).
Indien de benadeelde naast de schadeloosstelling ook het overschot of het
wrak zou mogen behouden, zou hij zich immers onrechtmatig verrijken
(Dalcq, R.O., Traiti, II, nr. 3456).
Theoretisch kan dit resultaat op twee manieren worden bereikt: ofwel zegt
men dat het de benadeelde is die de aansprakelijke ertoe kan verplichten
om het wrak of het overschot te behouden, ofwel neemt men aan dat het
de aansprakelijke is die de benadeelde ertoe kan verplichten om het overschot te behouden, door de waarde ervan af te trekken van de door hem
verschuldigde schadeloosstelling (Ronse, J., Schade en schadeloosstelling,
in A.P.R., nr. 1257; Dalcq, R.O., traite, II, nr. 3456).
Het blijkt dat in de rechtspraak doorgaans de voorkeur wordt gegeven aan
de oplossing die in de praktijk het gemakkelijkst te verwezenlijken is,
namelijk de aftrek van de waarde van het wrak van de aan de benadeelde
verschuldigde-schadevergoeding-(Zfe h. v. '-voor wai-de onderzochte periodebetreft: Antwerpen, 28 mei 1976, R.G.A.R., 1978, nr. 9944; Rb. Veurne,
17 maart 1978, R.G.A.R., 1980, nr. 10.219).
In Frankrijk daarentegen wordt vaak gebruik gemaakt van de techniek die
er bekend staat onder de benaming ,le laisse pour compte". Dit systeem
bestaat hierin dat de aansprakelijke tot het volledig bedrag van de schadeloosstelling wordt veroordeeld, maar dat het overschot of het wrak ook te
zijner beschikking wordt gesteld, zodat de aansprakelijke en niet de benadeelde het risico draagt van de verkoop van het wrak (zie daarover o.m.:
Mazeaud, H., L., en J., en Chabas, F., Traite theorique et pratique de Ia
responsabilite civile delictuelle et contractuelle, III, 778, nr. 2404). Ben
andere vorm van voordeelstoerekening, die erin bestaat dat de benadeelde
wordt vergoed op basis van de vervangingswaarde van de vernielde of
beschadigde zaak, maar onder aftrek van de waarde van het wrak, werd in
een recent arrest zelfs beschouwd als strijdig met het beginsel van de
integrale schadeloosstelling (Cass. fr., 4 februari 1982, J.C.P., 1982, II,
nr. 19.894, met noot J.-F. Barbieri).

b) Verbetering van nieuw voor oud
Tot de problematiek van de voordeelstoerekening behoort eveneens de
vraag of bij toekenning van een schadeloosstelling op basis van de nieuwwaarde van een zaak, rekening dient te worden gehouden met de verbetering
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van nieuw voor oud die daarbij optreedt. Het gaat hier met andere woorden
om de vraag of in dit gevai de aan de benadeeide verschuidigde schadevergoeding moet worden verminderd met een aftrek wegens de slijtage, de
vetusteit van de beschadigde of vernielde zaak.
Principieei Iuidt het antwoord hierop bevestigend, daar de benadeeide
anders als schadeioosstelling meer zou ontvangen dan het nadeei dat hij bij
het schadegevai geieden heeft, waardoor hij zich dus onrechtmatig zou
verrijken (Dalcq, R.O., ,Examen de jurisprudence (1963 a 1967). La
responsabilite delictuelle et quasi delictuelle (deuxieme partie)", R. C.J.B.,
1968, 329-386, i.h.b. 352, nr. 87; Uirix, R., Schade aan voertuigen, 64,
nr. 107).
Uit de rechtspraak blijkt ook dat bij schadeioosstelling op basis van de
nieuwwaarde van een zaak, rekening wordt gehouden met de daardoor
ontstane verbetering van nieuw voor oud, door met name van de aan de
benadeeide verschuidigde schadeioosstelling een bedrag af te trekken dat
overeenstemt met de vetusteit (zie b. v. inzake kiedijschade: Corr. Tongeren,
17 oktober 1980, onuitgegeven, inzake O.M. en Gonnissen t/Herberichs en
B.V. Gebroeders Aarts; Vred. Aarien, 14 oktober 1977, Jur. Liege, 19771978, 192; zie inzake schade aan pyionen van een elektriciteitsieiding: Luik,
11 januari 1978, Jur. Liege, 1977-1978, 233).
Wanneer daarentegen bij schade veroorzaakt aan eiektriciteits- of verlichtingspaien de schadeioosstelling gebeurt op basis van de nieuwwaarde, door
met andere woorden als schadevergoeding de kostprijs van een nieuwe paal
toe te kennen, is de rechtspraak het er nagenoeg unaniem over eens dat geen
aftrek wegens vetusteit van de vernieide paal dient te worden toegepast, daar
de vervanging van oude bestanddeien door nieuwe elementen aan de instaiIatie van de benadeeide geen meerwaarde verschaft, zodat deze Iaatste zich
ook niet onrechtmatig verrijkt (Kh. Brussei, 4 november 1961,Rechtspraak
B.F.E., nr. 8, biz. 13, met noot; Corr. Nijvei, 30 september 1966, Rechtspraak B.F.E., nr. 8. biz. 16, met noot; Kh. Kortrijk, 16 januari 1968,
Rechtspraak B.F.E., nr. 8B, biz. 3; Corr. Oudenaarde, 21 mei 1968,
Rechtspraak B.F.E., nr. 8B, biz. 10; Rb. Kortrijk, 11 januari 1973, Rechtspraak B.F.E., nr. 8, biz. 5, met noot; Corr. Aarlen, 15 oktober 1976,
R.G.A.R., 1977, nr. 9776; Kh. Brussel, 7 december 1977, R.G.A.R., 1979,
nr. 10.067; Kh. Turnhout, 18 juni 1980, Rechtspraak B.F.E., nr. 8C, biz.
31, met noot; Pol. Kamen, 7 september 1964, Rechtspraak B.F.E., nr. 8,
biz. 18, met noot; Vred. Deinze, 30 september 1971, Rechtspraak B.F.E.,
nr. 8B, biz. 5, met noot; Pol. Herentals, 17 maart 1975, Rechtspraak
B.F.E., nr. 8, biz. 26, met noot). Door een deei van de rechtspraak wordt
er nog aan toegevoegd dat er geen aanleiding toe bestaat een aftrek wegens
vetusteit toe te passen indien, om de vroegere waarde en voordeien van de
zaak te behouden, het nodig is geweest oude bestanddeien door nieuwe te
vervangen, tenminste wanneer dergelijke vervanging de duurzaamheid
praktisch niet verlengt of de gebruiksmogelijkheden ten gevoige van de
herstelling niet vermeerderen (Rb. Kortrijk, 11 januari 1973, Rechtspraak
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B.F.E., nr. 8, blz. 5, met noot; Pol. Herentals, 17 maart 1975, Rechtspraak
B.F.E., nr. 8, blz. 26, met noot; zie ook: Ronse, J., Schade en schadeloosstel/ing, in A. P.R., nrs. 1260 e. v; Schuermans, L., ,Overzicht van rechtspraak (1961-1968). Onrechtmatige daad (schade en schadeloosstelling)",
T.P.R., 1969, 73-141, i.h.b. 141, nr. 60). Ben andere reden om in de hier
besproken casuspositie geen aftrek wegens vetusteit toe te passen is dat de
elektriciteitsmaatschappij zich op de markt geen paal van dezelfde ouderdom kan aanschaffen, zodat zij zich genoodzaakt zag om een nieuwe paal
te gebruiken voor de vervanging van de oude (Corr. Nijvel, 30 september
1966, Rechtspraak B.F.E., nr. 8, biz. 16, met noot).
87.

DE B. T. W. EN DE INSCHRIJVINGSTAKS ALS BESTANDDELEN VAN DE AAN

DE BENADEELDE VERSCHULDIGDE SCHADELOOSSTELLING

A. Wetswijzigingen
Het regime van de belasting die verschuldigd is bij herstelling van een
beschadigde zaak of bij vervanging van een tenietgegane zaak heeft tijdens
de besproken periode drie wijzigingen ondergaan, voor zover het althans
gaat om voertuigschade, waarop trouwens de meeste rechtspraak inzake
zaakschade betrekking heeft.
De eerste wijziging heeft betrekking op de verkoop van een gebruikt
voertuig door een niet-B.T.W.-belastingplichtige particulier. Sinds 1 januari 1978 is in dit geval geen B.T.W. verschuldigd, maar dient voor bepaalde
voertuigen, in hoofdzaak personenauto's, auto's voor dubbel gebruik en
motorfietsen, wel een zogenaamde inschrijvingstaks te worden betaald (zie
artikel 41 en 43 van de Wet van 27 december 1977 tot wijziging van het
Wetboek van de belasting' over de toegevoegde waarde, het Wetboek der
met het zegel gelijkgestelde taksen en het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, B.S., 30 december 1977).
De zojuist geciteerde wet voert onder de benaming ,inschrijvingstaks" een
nieuwe, met het zegel gelijkgestelde taks in, waarvan de voorwaarden en
de toepassingsmodaliteiten worden geregeld door de opnieuw ingevoerde
Titel I van het Wetboek der met het zegel gelijkgestelde taksen (artt. 1-15).
De verdere uitwerking hiervan wordt geregeld door het K.B. van 27 december 1977 tot wijziging van de Algemene Verordening op de met het zegel
gelijkgestelde taksen (B.S., 31 december 1977). Ret belastingtarief, evenals
de minimum maatstaf voor de heffing van deze belasting, zijn evenwel
dezelfde als voor de B.T.W. (zie artikel6 vanhet Wetboek der met hetzegel
gelijkgestelde taksen, zoals gewijzigd door de reeds geciteerde wet van 27
december 1977, en artt. 9-10 van de Algemene Verordening op de met het
zegel gelijkgestelde taksen, zoals gewijzigd door het reeds geciteerde K.B.
van 27 december 1977). Voor een meer gedetailleerde bespreking van deze
belasting raadplege men: Watteyne, R., ,De inschrijvingstaks: een nieuw
belastingtype", A.F.T., 1978, 143-150; X., ,B.T.W. en de verkoop van
tweedehandswagens tussen particulieren", De Verzekeringswere/d, 1978,
35-40.
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De tweede wijziging met betrekking tot de belasting verschuldigd bij aankoop of herstelling van voertuigen, betreft het toepasselijke belastingtariej
bij herstelling van een voertuig. Wanneer deze herstelling door een zelfstandige ondernemer wordt uitgevoerd, maakt deze werkzaamheid een dienst
uit die onderworpen is aan de B.T.W., aangezien het de uitvoering betreft
van een materieel werk dat zelfstandig wordt verricht ingevolge een contract
onder bezwarende titel (zie artt. 2,1 °, en 18, § 1, 1°, B.T.W.-wetboek). Het
onderhoud en de herstelling van autovoertuigen, waarop voordien het
B.T.W.-tarief van 17 OJo van toepassing was, is sinds 1 januari 1983 onderworpen aan het algemeen B.T.W.-tarief van 19 OJo (artikel 1 van het K.B.
van 16 november 1982 tot wijziging van het K.B. nr. 20 van 20 juli 1970
tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde
en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven, B.S., 20
november 1982). Het gaat hier om het algemeen tarief dat van toepassing
is op aile goederen en diensten die niet uitdrukkelijk zijn opgenomen in een
van de drie tabellen gevoegd bij het zojuist genoemde K.B. nr. 20 van 20
juli 1970, zoals laatst gewijzigd door het geciteerde K.B. van 16 november
1982, in welke tabellen de goederen en diensten worden opgesomd die
onderworpen zijn aan het tarief van respectievelijk 6, 17 en 25 %.
De derde en laatste wetswijziging met betrekking tot de belasting verschuldigd bij de aankoop of herstelling van autovoertuigen, betreft het K.B. van
10 november 1980 ,tot invoering van een speciale taks op luxe-produkten"
(B.S., 25 november 1980), zoals gewijzigd en aangevuld door het K.B. van
11 augustus 1981 (B.S., 12 augustus 1981). Het K.B. van 10 november 1980,
zoals nadien gewijzigd, werd genomen op grond van de machten die aan
de Koning werden verleend bij artikel 91 van de wet van 8 augustus 1980
,betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980" (B.S., 15 augustus
1980). Het K.B. van 11 augustus 1981 tot wijziging van het K.B. van 10
november 1980, dat in werking is getreden op 1 september 1981, heeft een
aanvullende weeldetaks ingevoerd op onder meer de personenauto's uitgerust met een motor met een cylinderinhoud van meer dan 3.000 cc of met
een vermogen van meer dan 116 kW, alsmede op de toebehoren en uitrustingsstukken die samen met die voertuigen worden geleverd, zelfs tegen
betaling van een afzonderlijke prijs, evenals de radio- en televisie-ontvangtoestellen voor auto's. Deze weeldetaks bedraagt 8% en wordt naast de
25% B.T.W. geheven, volgens hetzelfdemechanisme als dat van de B.T.W.
Het gaat dus in feite om een supplementaire B.T.W. Hetzelfde K.B. van
11 augustus 1981 heeft het tarief van de inschrijvingstaks verhoogd van 25
tot 33% voor de personenauto's uitgerust met een motor met een cylinderinhoud van meer dan 3.000 cc of met een vermogen van meer dan 116 kW.
B. De B.T.W. als bestanddeel van de schade: onderscheid tussen
B. T. W .-belastingplichtigen en niet-B. T. W .-belastingplichtigen
Voor de beantwoording van de vraag of de benadeelde, die B.T.W. heeft
betaald bij de vervanging of de herstelling van een hem toebehorende zaak,
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meestal een voertuig, het bedrag van deze belasting als onderdeel van de
schadevergoeding kan terugvorderen van de aansprakelijke dient een onderscheid te worden gemaakt naargelang de benadeelde aldan niet B.T.W.belastingplichtige is (zie vorig overzicht, T.P.R., 1977, 588-589, nr. 88).
In het stelsel van de B. T. W. staat inderdaad het begrip ,, belastingplichtige,
centraal, aangezien hierdoor mede het toepassingsgebied van de belasting,
de belastbare grondslag en het mechanisme van de aftrek worden bepaald.
Luidens artikel 4 van het B. T. W .-Wetboek is belastingplichtige ,ieder
wiens werkzaamheid erin bestaat geregeld en zelfstandig, met of zonder
winstoogmerk, hoofdzakelijk of aanvullend, leveringen van goederen of
diensten te verrichten die in dit wetboek zijn omschreven". Zoals bekend
gaat het hoofdzakelijk om de industrielen, de handelaars en de ambachtslieden. Niet-belastingplichtigen daarentegen zijn de loon- en weddetrekkenden
en de door de wet vrijgestelden (zie artikel 44 B.T.W.-wetboek), zoals
advocaten en geneesheren.
Kenmerkend voor het B. T. W .-stelselis de ajtrekregeling die erin bestaat dat
de belastingplichtige niet aile B.T.W.-sommen die hij van zijn klienten
ontvangen heeft, aan de fiscus moet overmaken, maar dat hij de B.T.W.
die hij zelf aan zijn leveranciers betaald heeft, mag aftrekken (zie artt. 45
e.v. B.T.W.-Wetboek; Parrein, H., ,De belasting over de toegevoegde
waarde als bestanddeel van schadevergoeding in geval van civielrechtelijke
aansprakelijkheid", R. W., 1973-1974, 1533-1538, i.h.b. 1536). Deze aftrekregeling geeft aan de-B.T.W.-belastingplichtige de mogelijkheid om de
B. T. W. die hij zelf betaald heeft aan zijn leveranciers, bijvoorbeeld aan de
aannemer van herstellingswerken, onder bepaalde voorwaarden geheel of
gedeeltelijk te recupereren; de niet-belastingplichtigen daarentegen kunnen
hierop geen aanspraak maken. De B.T.W.-belastingplichtige mag evenwel
de B.T.W. niet aftrekken die geheven werd op de goederen en diensten die
hij voor prive-doeleinden bestemt. Wanneer goederen en diensten zowel
voor beroeps- als voor prive-doeleinden worden gebruikt, mag slechts een
gedeeltelijke aftrek gebeuren, naar verhouding van de vermoedelijke bestemming voor beroepsdoeleinden.
Voor personenauto's, auto's voor dubbel gebruik en minibussen geldt nog
een bijzondere beperking van de aftrekregeling. Krach tens artikel 45, § 2,
van het B.T.W.-Wetboek mag de aftrek maximaal500Jo van de betaalde
belasting bedragen ten aanzien van de aankoop of verkrijging van zulke
wagens en ten aanzien van de leveringen en diensten met betrekking tot de
voertuigen. Met dit laatste worden onder meer bedoeld, de levering van
brandstoffen en olie, onderdelen en toebehoren, de reiniging, het onderhoud en de herstelling van het voertuig. Dit betekent dus dat wanneer een
belastingplichtige zijn personenauto voor beroepsdoeleinden gebruikt, de
aftrek maximum 50% van de betaalde belasting bedraagt, terwijl indien het
voertuig zowel voor beroeps- als voor prive-doeleinden wordt gebruikt, de
aftrek zal gebeuren naar verhouding van het gedeelte beroepsgebruik,
zonder 50 % van de betaalde belasting te mogen overschrijden. Voor een
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overzichtelijke samenvatting van de regels betreffende de verschuldigde en
de recupereerbare belasting bij aankoop of herstelling van een voertuig, zie
Stasseyns, J., Voertuigschade, biz. 36-41, nrs. 2.6.4. en 2.6.5. Volledigheidshalve dient hierbij te worden aangestipt dat de inschrijvingstaks een
belasting is die niet recupereerbaar is via de B.T .W.-aangifte (zie daarover
a.m.: Watteyne, R., o.c., A.F. T., 1978, 144 en 149).
Uit wat voorafgaat vloeit voort dat bij beschadiging of vernieling van een
zaak die aan een niet-B. T. W.-belastingplichtige toebehoort, deze laatste de
B. T. W. die hij bij de hers telling of de vervanging heeft moeten betalen, niet
zal kunnen aftrekken en dus oak niet kunnen recupereren. De B.T.W. die
op de herstellings- of vervangingskosten rust zal hij definitief moeten
dragen, zodat deze belasting voor hem een schadepost uitmaakt die door
de aansprakelijke moet worden vergoed, aangezien artikel 1382 B.W.
verplicht tot integrale schadeloosstelling (Parrein, H., o.c., R. W., 19731974, 1537; Kirkpatrick, J., ,La taxe sur Ia valeur ajoutee, element du
dommage?" (noot onder Cass., 29 mei 1973), R.C.J.B., 1975, 581-595,
i.h.b. 584-585, nr. 6; vorig overzicht, T.P.R., 1977, nr. 88, en de aldaar
geciteerde rechtspraak). Dit beginsel waarover geen betwisting bestaat,
werd oak tijdens de besproken periode regelmatig door de rechtspraak
toegepast (zie b.v. Antwerpen, 25 februari 1976, R. W., 1976-1977, 297;
Antwerpen, 30 december 1980, De Verz., 1982, 173, met noot J.R.; Rb.
Brussel, 23 december 1977, R.G.A.R., 1980, nr. 10.139, met advies van het
openbaar ministerie en met noot E. Carre; Rb. Brussel, 21 januari 1981,
De Verz., 1982, 182, met noot; Pol. Hamoir, 9 mei 1977, Jur. Liege,
1977-1978, 22; R.G.A.R., 1978, nr. 9877; Pol. Brussel, 10 mei 1979,
R.G.A.R., 1980, nr. 10.166).
De Staat, de provincies, de gemeenten en de openbare instellingen zijn geen
B.T.W.-belastingplichtigen, maar ze worden door de Koning wei als belastingplichtigen beschouwd wanneer ze geregeld de economische werkzaamheid van een producent, een handelaar of een dienstverrichter uitoefenen
(zie artikel6 B.T.W.-Wetboek enhetK.B. nr. 26van2 december 1970 ,met
betrekking tot het onderwerpen van de openbare instellingen aan de belasting over de toegevoegde waarde", B.S., 5 december 1970, zoals nadien
gewijzigd). Indien men deze uitzondering buiten beschouwing laat, kan men
stellen dat de Staat zich bevindt in de fiscale toestand van een niet-belastingplichtige. In het vorig overzicht (T.P.R., 1977, 591-592, nr. 88) werd
uitvoerig aandacht besteed aan de vraag of de Staat van de aansprakelijke
derde vergoeding kan vorderen van de B. T. W. die hij heeft moeten beta! en
aan de aannemer die herstellingswerken heeft uitgevoerd aan beschadigde
goederen van zijn patrimonium (wegen, elektriciteitspalen, voertuigen), of
van de B.T.W. die drukt op de prijs van het vervangingsvoorwerp. Zoals
bekend werd deze kwestie, waarover in de rechtspraak geruime tijd betwisting heeft bestaan, uiteindelijk beslecht in enkele arresten van het Hof van
Cassatie (Cass., 29 mei 1973,Arr. Cass., 1973, 949; Pas., 1973, I, 907; J. T.,
1973, 656, met noot G.A. Dal; De Verz., 1973, 993, met noot R.B.; R. W.,
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1973-1974, 312; R.G.A.R., 1974, nr. 9204; R.C.J.B., 1975, 577, met noot
J. Kirkpatrick; Cass., 17 december 1973 (twee arresten),Arr. Cass., 1974,
438 en 440; Pas., 1974, I, 411 en 413; R. W., 1973-1974, 1778; Cass., 14
oktober 1914,Arr. Cass., 1975, 213; Pas., 1975, I, 195). Het Hof stelt hierin
dat, aangezien aileen de belastingplichtige de hem door zijn leveranciers
gefactureerde B.T.W. in aftrek mag brengen of teruggave ervan mag
bekomen, en de Staat in principe geen belastingplichtige is, de Staat de
B.T.W. die hem voor de aangekochte goederen en de verstrekte diensten
werd gefactureerd, niet mag aftrekken noch kan terugverkrijgen, zodat hij
zich bevindt in de fiscale toestand van een consument. Als de Staat schade
lijdt door een onrechtmatige daad, heeft hij recht op integrale vergoeding
van de geleden schade, en omdat de herstelling van een aan de Staat
toebehorend goed een uitgave is waarop B.T.W. werd geheven, is de Staat
gerechtigd om ook deze belasting, element van de schade, op de derde
aansprakelijke te verhalen. De omstandigheid dat deze B.T.W. uiteindelijk
aan de Staat, Ministerie van Financien, ten goede komt, doet volgens bet
Hof van Cassatie niets ter zake, want de aan de Staat toekomende belasting
en de schadevergoeding die hij kan eisen, steunen op twee verschiilende
rechtsgronden en hebben een verschillend voorwerp (voor een kritische
bespreking van deze rechtspraak, zie: Kirkpatrick, J., o.c., R. C.J.B., 1975,
593-595, nrs. 16-17). Tijdens de besproken periode lijkt deze kwestie nog
nauwelijks aanleiding gegeven te hebben tot betwistingen in de rechtspraak.
Er dient aileen melding te worden gemaakt van een arrest van bet Militair
Gerechtshof dat zich uitdrukkelijk achter de rechtspraak van bet Hof van
Cassatie schaart (Mil. Ger., 22 november 1977, R.G.A.R., 1979,
nr. 10.083).
Wanneer de benadeelde wel een B.T. W.-belastingplichtige is, dient een
onderscheid te worden gemaakt naargelang de schade werd toegebracht aan
prive-goederen dan wel aan bedrijfsgoederen of aan goederen bestemd voor
de uitoefening van de beroepswerkzaamheid.
Zo de schade werd veroorzaakt aan een prive-goed of aan een goed dat door
de B.T.W.-belastingplichtige niet voor beroepsdoeleinden wordt aangewend, dan kan hij de door hem betaalde B.T.W. niet aftrekken, zodat de
aansprakelijke derde de B.T.W. moet vergoeden, zoals in bet geval dat de
benadeelde geen belastingplichtige is (zie vorig overzicht, T.P.R., 1977, 590,
nr. 88).
Wanneer de schade werd toegebracht aan de goederen van een B.T.W.belastingplichtige die bestemd zijn voor de uitoefening van zijn beroepswerkzaamheid, kan de benadeelde als B.T.W.-belastingplichtige de B.T.W.
die hij voor de herstelling of de vervanging heeft moeten betalen, geheel of
gedeeltelijk aftrekken en dus recupereren. De aansprakelijke derde moet
dan deB. T. W. slechts vergoeden in de mate waarin deze door de benadeelde
niet kan worden gerecupereerd, want anders zou deze laatste als B.T.W.belastingplichtige een winst realiseren (Parrein, H., o.c., R. W., 1973-1974,
1538; Kirkpatrick, J., o.c., R.C.J.B., 1975, 588, nr. 11; vorig overzicht,
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T.P.R., 1977, 590, nr. 88, en de aldaar geciteerde rechtspraak). Daar ten
aanzien van de aankoop en de herstelling van personenvoertuigen die
uitsluitend voor beroepsdoeleinden worden aangewend, de B.T.W. voor
maximum 50 OJo mag worden afgetrokken, betekent dit dat het niet-aftrekbare gedeelte van deze belasting voor de B.T.W.-belastingplichtige een
schadebestanddeel uitmaakt dat door de aansprakelijke moet vergoed worden (voor toepassingen tijdens de besproken periode, zie b.v. Antwerpen,
28 mei 1976, R.G.A.R., 1978, nr. 9944; Rb. Brussel, 14 december 1981,
R.G.A.R., 1982, nr. 10.550; Pol. Antwerpen, 28 september 1982, onuitgegeven, inzake Vermeiren t/Aernouts, nr. 15.755).

C.

~ag

de aanspraak van de benadeelde op vergoeding voor de
B.T.W. afhankelijk worden gesteld van het bewijs van de effectieve herstelling of vervanging van de beschadigde of vernielde
zaak?

Oak tijdens de besproken periode is in de rechtspraak herhaaldelijk de vraag
gerezen of de benadeelde het bewijs moet leveren dat hij effectief de B. T. W.
betaald heeft op de herstellingskosten of op de prijs van het vervangingsvoorwerp, opdat hij aansprak zou kunnen maken op de toekenning van het
bedrag van de B. T. W. als schadevergoeding. Dient hij met andere woorden
daadwerkelijk tot herstelling of vervanging van de beschadigde of vernielde
zaak over te gaan alvorens de B.T.W. als schadevergoeding te kunnen
opvorderen?
~et betrekking tot deze problematiek lijkt het aangewezen een onderscheid
te maken tussen het geval van herstelling van de beschadigde zaak enerzijds
en dat van vervanging bij totaal verlies van een zaak anderzijds (zie oak:
J .R., , Over de opneming van het bed rag van de belasting op de toegevoegde
waarde en van de inschrijvingsbelasting in de schaderaming" (noot onder
Antwerpen, 30 december 1980), De Verz., 1982, 176-178).

a) Herstelling van de beschadigde zaak
In geval van herstelling van de beschadigde zaak blijkt de rechtspraak over
het algemeen slechts geneigd te zijn de B. T. W. als schadevergoeding toe te
kennen na voorlegging van het bewijs van de effectieve herstelling en van
de B.T.W. die hierop werd betaald. Deze tendens, die reeds in het vorig
overzicht (T.P.R., 1977, 590, nr. 88) kon worden onderkend, heeft zich oak
tijdens de besproken periode duidelijk doorgezet (zie in die zin: Carr.
Aarlen, 9 juni 1976, Jur. Liege, 1976-1977, 58; Rb. Luik, 16 november 1978,
Jur. Liege, 1978-1979, 117; Rb. Brussel, 22 mei 1980, De Verz., 1981, 815,
met noot; Pol. Ninove, 22 september 1975, R.G.A.R., 1977, nr. 9735;
Vred. Brussel, 20 april 1979, R.G.A.R., 1981, nr. 10.392, met noot X.
~alengreau; Vred. Bergen, 12 februari 1981, J. T., 1981, 417; Vred. Brussel, 20 maart 1981, De Verz., 1982, 185, met noot; zie blijkbaar in andere
zin: Antwerpen, 19 mei 1981, R. W., 1982-1983, 861). Zolang dit bewijs niet
geleverd is, wordt door dit gedeelte van de rechtspraak soms een voorbe857

houd verleend voor de terugbetaling van de B.T.W. (zie in die zin: Vred.
Gdice-Hollogne, 28 februari 1978, Pas., 1978, III, 16; R.G.A.R., 1979,
nr. 10.104; Pol. Brussel, 10 mei 1979, R.G.A.R., 1980, nr. 10.166).
Deze rechtspraak is voor kritiek vatbaar, daar de benadeelde geenszins kan
verplicht worden tot herstelling van de beschadigde zaak, meestal een
voertuig, overtegaan(Kirkpatrick, J., o.c., R.C.J.B., 1975,586-587, nr. 8;
Fagnart, J.-L., Examen de Ia jurisprudence concernant Ia responsabilite
civile (1968-1975), 109, nr. 133; vorig overzicht, T.P.R., 1977, 590, nr. 88).
Zoals reeds gezegd, mag noch het bestaan, noch de omvang van het recht
van de benadeelde op een integrale schadeloosstelling bei:nvloed worden
door de bestemming die hij geeft aan het bedrag dat hem als schadevergoeding wordt toegekend (zie boven, nr. 84, en de verwijzingen aldaar). De
schadeloosstelling moet de benadeelde immers terugplaatsen in de toestand
waarin hij zich zou bevonden hebben indien de onrechtmatige daad niet had
plaats gehad. Bij beschadiging van een zaak heeft de benadeelde recht op
terugbetaling van aile kosten die hem moeten toelaten deze zaak te herstellen
in de toestand waarin deze zich bevond voor het schadegeval. Deze uitgaven
nu omvatten ook de B.T.W. die op de herstellingskosten drukt. Of de
benadeelde nu al dan niet tot herstelling laat overgaan, dit is een omstandigheid die zonder invloed moet blijven op de omvang van het toe te kennen
schadeherstel (Kirkpatrick, J., o.c., R.C.J.B., 1975, 586-587, nr. 8).

b) Vervanging bij totaal verlies van een zaak
In het geval een zaak als totaal verlies dient te worden beschouwd, bestaat
er in de rechtspraak minder eensgezindheid omtrent de vraag of, en zo ja,
onder welke voorwaarden en op welke berekeningsbasis de benadeelde de
B.T.W. als schadevergoeding van de aansprakelijke kan terugvorderen. De
betwisting, die zich tot op heden enkel bij voertuigschade voordeed, draait
hoofdzakelijk hierom of de inschrijvingstaks dient vergoed te worden op
basis van de vervangingswaarde van bet beschadigd voertuig, dan wei op
basis van de aankoopprijs van bet vervangingsvoertuig, voor zover dit
althans werd aangekocht. In de rechtspraak van de feitenrechters werd
zowel voor de ene als voor de andere oplossing geopteerd, en ondanks het
feit dat het Hof van Cassatie in enkele recente arresten hierover een
duidelijk en ondubbelzinnig standpunt heeft ingenomen, blijft de verdeeldheid in de rechtspraak voortbestaan.
De meerderheid van de rechtspraak van de feitenrechters is van oordeel dat
de benadeelde door bet voortijdig verlies van zijn voertuig eveneens bet
voordeel van de door hem betaalde B.T.W. verliest, zodat hij, tot volledig
herstel van zijn patrimonium, zich slechts een gelijkaardig voertuig van
dezelfde waarde zou kunnen aanschaffen indien hij ook B.T.W. ontvangt,
berekend op de waarde van bet vernielde voertuig, ongeacht of hij al dan
niet een nieuw voertuig aankoopt (Antwerpen, 25 februari 1976, R. W.,
1976-1977, 297; Bergen, 1 april 1980, J. T., 1981, 159; Antwerpen, 30
december 1980, De Verz., 1982, 173, met noot J.R.; Corr. Aarlen, 9 juni
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1976, Jur. Liege, 1976-1977, 58; Rb. Brussel, 23 december 1977, R.G.A.R.,
1980, nr. 10.139, met advies van het openbaar ministerie en met noot E.
Carre; Rb. Brussel, 21 januari 1981, De Verz., 1982, 181, met noot; Pol.
Hamoir, 9 mei 1977, Jur. Liege, 1977-1978, 22; R.G.A.R., 1978, nr. 9877).
Volgens deze opvatting heeft de benadeelde dus een onvoorwaardelijk recht
op terugbetaling van de B. T. W. of de inschrijvingstaks als schadevergoeding, en dient deze belasting berekend te worden op basis van de vervangingswaarde die het vernielde voertuig bezat juist voor het ongeval (Stasseyns, J., Voertuigschade, blz. 30, nr. 2.6.2.). In deze rechtspraak wordt
ervan uitgegaan dat de vordering tot terugbetaling van de B.T.W. of de
inschrijvingstaks niet terugslaat op de belasting die verschuldigd is of zal
zijn bij de aankoop van een vervangingsvoertuig, maar wei op de belasting
die betaald werd bij de aankoop van het vernielde voertuig. Welnu, zo wordt
gezegd, door het totaal verlies van dit voertuig wordt het patrimonium van
de benadeelde verarmd ten belope van de vervangingswaarde van dit
voertuig, zijnde de maatstaf en de grens voor de schadeloosstelling, en
hierin zit ook de belasting die de benadeelde heeft moeten betalen bij de
aankoop van dit voertuig (zie in die zin: Antwerpen, 25 februari 1976,
R. W., 1976-1977, 297; Bergen, 1 april1980, J.T., 1981, 159; Rb. Brussel,
23 december 1977, R.G.A.R., 1980, nr. 10.139, met advies van het openbaar ministerie en met noot E. Carre; advies van het openbaar ministerie
voor Rb. Brussel, 23 december 1977, R.G.A.R., 1980, nr. 10.139/1-2).
Ben minderheid in de rechtspraak van de feitenrechters is evenwel van
oordeel dat de benadeelde, bij totaal verlies van zijn voertuig, de B.T.W.
en de inschrijvingstaks slechts als schadevergoeding van de aansprakelijke
kan terugvorderen, indien hij ook het bewijs voorlegt van de aankoop van
een nieuw voertuig. Volgens deze opvatting zal de benadeelde slechts schade
lijden door de belasting die hij zal moeten betalen op het vervangingsvoertuig, en deze schade zal slechts ontstaan op het ogenblik dat hij inderdaad
een nieuw voertuig koopt en de daarop verschuldigde belasting betaalt (Mil.
Ger., 22november 1977, R.G.A.R., 1979, nr. 10.083; Mil. Ger., 24 september 1981, R.G.A.R., 1982, nr. 10.577). In deze rechtspraak wordt ervan
uitgegaan dat de benadeelde geen onvoorwaardelijk recht heeft om de
B.T.W. of de inschrijvingstaks als schadevergoeding terug te vorderen; hij
kan hierop slechts aanspraak maken indien hij ook effectief een vervangingsvoertuig heeft aangekocht en deze terugvorderbare belasting moet
worden berekend op basis van de aankoopprijs van het vervangingsvoertuig
(Stasseyns, J., Voertuigschade, blz. 30-31, nr. 2.6.2.).
In de twee zojuist geciteerde arresten van het Militair Gerechtshof worden
nagenoeg woordelijk de overwegingen overgenomen uit de recente rechtspraak van het Hof van Cassatie dienaangaande. Sinds 1977 heeft het
hoogste rechtscollege inderdaad ondubbelzinnig stelling gekozen voor de
tweede hierboven vermelde strekking in de rechtspraak van de feitenrechters
(Cass., 19 oktober 1977,Arr. Cass., 1978, 235; Pas., 1978, I, 221; R. W.,
1978-1979, 207, met noot; De Verz., 1977, 841, met noot S.; J.T., 1978,
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118; Cass., 14 februari 1979,Arr. Cass., 1978-1979, 697; Pas., 1979, I, 699;
Cass., 8 mei 1980,Arr. Cass., 1979-1980, 1126; Pas., 1980, I, 1115; R. W.,
1982-1983, 318, met noot; Cass., 25 maart 1981,Arr. Cass., 1980-1981, 834;
Pas., 1981, I, 803; R. W., 1982-1983, 322). In deze arresten stelt het Hof
van Cassatie dat de persoon die aansprakelijk is voor het ongeval waardoor
andermans voertuig totaal vernield is, aan de benadeelde het bedrag van de
B.T.W. moet terugbetalen dat bij de aankoop van het vervangingsvoertuig
werkelijk werd betaaid, en niet het bedrag van die belasting berekend op
de waarde van het vervangen voertuig voor het ongeval, voor zover evenwel
de waarde van het vervangingsvoertuig de waarde van het vervangen
voertuig niet te hoven gaat. Voigens het Hof vloeit de vermogensvermindering van de benadeelde namelijk voort uit de betaling van die belasting en
bestaat de schade dan ook siechts indien en voor zover die beiasting werd
betaald. In het meest recente arrest van 25 maart 1981luidt de verantwoording dat de vergoeding die overeenkomt met de B.T.W. er niet toe strekt
het verlies van het vernielde voertuig te vergoeden, maar wel de schade die
de benadeelde lijdt door die beiasting te betalen.
Vooral uit de twee Iaatstgenoemde overwegingen blijkt dat deze rechtspraak
van het Hof van Cassatie volledig in de /ijn ligt van de vroegere rechtspraak
van het Hof betreffende de factuurtaks en de weeidetaks. Met name in een
arrest van 31 maart 1955 vernietigde het Hof een vonnis in verband met de
vergoeding voor mijnschade, omdat de rechters de terugbetaling van de
factuurtaks op de herstellingskosten van een onroerend goed niet afhankelijk hadden gemaakt van de werkelijke betaling van die beiasting. Naar het
oordeel van het Hof heeft de vergoeding die het bedrag van de faktuurtaks
vertegenwoordigt immers niet tot voorwerp een waardevermindering van
het onroerend goed of een genotsderving te vergoeden, maar wei de schade
die voortvioeit uit de betaling van deze belasting (Cass., 31 maart 1955,
Pas., 1955, I, 847; R.G.A.R., 1955, nr. 5610, met noot J. Fonteyne).
De hierboven ontlede rechtspraak van het Hof van Cassatie met betrekking
tot de vergoedbaarheid van de B.T.W. (en de inschrijvingstaks) bij totaai
verlies van een voertuig (en van een zaak in het algemeen) komt er in
concreto op neer dat de benadeelde het bewij s zal moeten Ieveren van de
aankoop van een vervangend voertuig (voorwerp), ten einde de rechter in
staat te stellen te onderzoeken of de waarde van het nieuwe voertuig
(voorwerp) ai dan niet de waarde van het vervangen voertuig (voorwerp)
op het ogenblik van het ongeval overtreft (Schuermans, L., ,Schadeioosstelling - tien jaar wetgeving", in Onrechtmatige daad. Actuele tendensen,
Vandenberghe, H. (ed.), Antwerpen, Kiuwer, 1979, 221-245, i.h.b. 244).
Uit deze rechtspraak kunnen aldus vier conc/usies worden getrokken (zie:
S., noot onder Cass., 19 oktober 1977, De Verz., 1977, 843-844; Schuermans, L., ibid.; Stasseyns, J., Voertuigschade, biz. 31-32, nr. 2.6.2.1):
(1) Bij totaai verlies van een voertuig (of van een zaak in het algemeen) zal
een factuur moeten worden voorgelegd waaruit de aankoop van het nieuw
voertuig blijkt, om aanspraak te kunnen maken op enige vergoeding voor
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B.T.W. of inschrijvingstaks. Het voorleggen van een factuur zal in de
praktijk inderdaad nagenoeg het enige middel zijn om in rechte het bewijs
te leveren van de aankoop van een vervangend voertuig (voorwerp).
(2) De B.T.W. of de inschrijvingstaks op het vervangingsvoertuig (-voorwerp) kan in geen enkel geval voor een hogere vergoeding in aanmerking
komen dan de B.T.W. of de inschrijvingstaks op de waarde van het
vervangen voertuig (voorwerp). Ben voorbeeld kan dit verduidelijken.
Veronderstellen we dat een personenwagen als totaal verlies wordt beschouwd en de vervangingswaarde op 180.000 F wordt begroot. De B. T. W.
(25 OJo) hierop bedraagt 45.000 F. Indien de benadeelde, bij hypothese
niet-B.T.W.-belastingplichtige, een vervangingsvoertuig koopt met een
waardevan120.000 F(25 OJo B.T.W. = 30.000 F), danzalhij alsvergoeding
voor de B.T.W. niet 45.000 F, maar slechts 30.000 F kunnen terugvorderen.
(3) Indien de waarde van het vervangingsvoertuig (-voorwerp) kleiner is dan
de waarde van het vervangen voertuig (voorwerp), dan komt aileen de op
het nieuwe voertuig (voorwerp) betaalde B.T.W. voor vergoeding in aanmerking. Indien in het zojuist gegeven voorbeeld de benadeelde een vervangingsvoertuig koopt met een waarde van 240.000 F (25 OJo
B.T.W. = 60.000 F), zal hij als vergoeding voor de B.T.W. niet 60.000 F,
maar slechts 45.000 F ( = 25 OJo van 180.000 F) kunnen terugvorderen.
(4) Ten slotte kan uit deze rechtspraak worden afgeleid dat wanneer het
beschadigd voertuig (voorwerp) niet wordt vervangen, de benadeelde ook
geen recht heeft op terugbetaling van de B.T.W. of de inschrijvingstaks,
aangezien deze belasting bij hypothese niet werd betaald. Het cassatiearrest
van 8 mei 1980 laat hierover geen twijfel bestaan: ,Overwegende (... ) dat,
nu het arrest vaststelt dat het verongelukte voertuig niet werd vervangen
doch, nu het niettemin aan de eerste en de tweede verweerder een bedrag
toekent als terugbetaling van de belasting over de toegevoegde waarde
berekend op de waarde van het voertuig ten tijde van het ongeval, het de
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek schendt" (Cass., 8 mei
l980,Arr. Cass., 1979-1980, 1126; Pas., 1980, I, 1115; R. W., 1982-1983,
318, met noot).
De zienswijze van het Hof van Cassatie met betrekking tot de vergoedbaarheid van de B.T.W. (en de inschrijvingstaks) bij totaal verlies van een
voertuig (of van een zaak in het algemeen), zoals die tot uiting komt in de
sinds 1977 gevelde arrest en, werd voordien reeds verdedigd door J. Sauwen
(noot onder Brussel, 28 september 1973, De Verz., 1974, 855-859; Id., noot
onder Carr. Neufchateau, 18 december 1975, De Verz., 1976, 680-681) en
door J. Custers (,Le droit ala taxe est-il inconditionnel?", De Verz., 1977,
5-10). De eerstgenoemde auteur heeft de huidige cassatierechtspraak dan
ook goedgekeurd (S., noot onder Cass., 19 oktober 1977, De Verz., 1977,
843-844), wat eveneens het geval is voor J.R. (o.c., noot onder Antwerpen,
30 december 1980, De Verz., 1982, 176-178).
Bij een nadere ontleding van deze rechtspraak blijven tach nog enkele
vragen open (zie: Schuermans, L., o.c., Onrechtmatige daad. Actuele
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tendensen, Vandenberghe, H. (ed.), 244).
Wat gebeurt er immers wanneer het beschadigd voertuig (of voorwerp) niet
wordt vervangen omdat het onvervangbaar is, bijvoorbeeld omdat het,
mede door de technische vooruitgang, ondertussen verouderd is en niet
meer wordt geproduceerd? Verliest de benadeelde dan het , ,niet-afgeschreven" B.T.W.-gedeelte op het beschadigd voertuig (voorwerp)? Het antwoord hierop lijkt bevestigend te moeten luiden, daar uit deze cassatierechtspraak kan worden afgeleid dat wanneer de waarde van het vervangingsvoertuig (-voorwerp) kleiner is dan de waarde van het vervangen voertuig
(voorwerp), aileen de op het nieuwe voertuig (voorwerp) betaalde B.T.W.
voor vergoeding in aanmerking komt.
Ben andere vraag is of ook bij herstelling de B. T. W. of de inschrijvingstaks
slechts verschuldigd is indien en in de mate dat deze belasting werd betaald,
zodat ook hier de voorlegging van een factuur noodzakelijk zal zijn om het
bewijs van de herstelling te leveren (zoals trouwens nu meestal reeds door
de rechtspraak van de feitenrechters wordt aangenomen). Betekent dit dan
ook dat de benadeelde geen recht op terugbetaling van de B.T.W. zal
hebben wanneer hij niet tot herstelling overgaat?
De in deze arresten gebruikte overweging, die er de eigenlijke verantwoording van vormt, namelijk ,dat de vermogensvermindering voor de benadeelde (... ) voortvloeit uit de betaling van die belasting en de schade dan
ook slechts bestaat indien en voor zover die belasting werd betaald", lijkt
een positief antwoord in zich te sluiten wegens de algemeenheid yan_de
daarin gebruikte bewoordingen.
Dat deze cassatierechtspraak door de verzekeraars wordt toegejuicht, hoeft
wei geen nader betoog (zie in dit verband: S., noot onder Cass., 19 oktober
1977, De Verz., 1977, 843-844; J.R., o.c., noot onder Antwerpen, 30
december 1980, De Verz., 1982, 176-178). Bij totaal verlies van een voertuig
(of van een voorwerp in het algemeen) zullen zij immers de B.T.W. of de
inschrijvingstaks slechts als schadevergoeding moeten uitkeren indien een
factuur wordt voorgelegd waaruit de aankoop van een vervangingsvoertuig
(-voorwerp) blijkt. Bovendien dient de B.T.W. of de inschrijvingstaks
slechts vergoed te worden op basis van de aanschaffingswaarde van het
vervangingsvoertuig (-voorwerp), voor zover deze waarde althans lager ligt
dan de vervangingswaarde van het vernield voertuig (voorwerp) juist voor
het ongeval.
De gevolgen van deze rechtspraak zijn evenwel erg nadelig voor de eigenaars
van de bij een verkeersongeval vernielde autovoertuigen, wanneer zij de hen
verschuldigde schadevergoeding nodig hebben om zich een vervangingsvoertuig te kunnen aanschaffen. Zij zullen aan de rechtbank moeten vragen
hen voorbehoud te verlenen van het recht de terugbetaling van de B.T.W.
of de inschrijvingstaks te vorderen, wanneer zij de aankoop van een
vervangingsvoertuig kunnen rechtvaardigen. Door deze rechtspraak worden zij er eigenlijk toe verplicht de betaling van deze belasting voor te
schieten (Kirkpatrick, J., o.c. R.C.J.B., 1975, 586, nr. 7).
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Belangrijker wellicht dan de feitelijke voor- en nadelen die deze rechtspraak
oplevert, is de juridisch-technische kritiek die hierop kan worden uitgebracht. Op basis van de algemene beginselen die het recht op schadeloosstelling bij onrechtmatige daad beheersen kunnen bij deze rechtspraak een
tweetal bedenkingen worden geformuleerd.
Op de eerste plaats komt het ons voor dat het Hof van Cassatie in deze
rechtspraak uitgaat van de (foutieve) redenering dat de aan de benadeelde
verschuldigde schadevergoeding gelijk moet zijn aan de verkoopprijs van
het voertuig voor het ongeval, terwijl het de vervangingswaarde is waaraan
de schadevergoeding moet beantwoorden (Kirkpatrick, J., o.c., R.C.J.B.,
1975, 586-587, nr. 8; Fagnart, J.-L., Examen de /a jurisprudence concernant Ia responsabi/ite civile (1968-1975), 109, nr. 133, vorig overzicht,
T.P.R., 1977, 591, nr. 88; advies van het openbaar ministerie voor Rb.
Brussel, 23 december 1977, R.G.A.R., 1980, nr. 10.139/2). Om de benadeelde eigenaar bij totaal verlies van een voorwerp volledig schadeloos te
stellen, dient te worden nagegaan welke som noodzakelijk moet worden
uitgegeven om zijn patrimonium in zijn vroegere toestand te herstellen. Het
bedrag dat nodig is om zich een gelijkaardig voorwerp aan te schaffen (d.i.
de vervangingswaarde) omvat ook de B.T.W. of de inschrijvingstaks die de
niet-belastingplichtige eigenaar moet betalen bij de aankoop van het vervangingsvoorwerp (Kirkpatrick, J., ibid.; Fagnart, J.-L., ibid.; Carre, E.,
noot onder Rb. Brussel, 23 december 1977, R.G.A.R., 1980, nr. 10.239/2verso). Aangezien de benadeelde geenszins verplicht is de hem verschuldigde
schadevergoeding aan te wenden voor de aankoop van een nieuw voertuig
(of voorwerp), kan men de betaling van de vergoeding gelijk aan de
vervangingswaarde van het vernielde voertuig (ofvoorwerp), waarin begrepen de B.T.W. of de inschrijvingstaks, ook niet afhankelijk stellen van de
voorlegging van de faktuur waaruit de aankoop van het nieuwe voertuig (of
voorwerp) blijkt (Fagnart, J.-L., ibid.).
Op de tweede plaats rijst de vraag waarom op dit vlak een onderscheid dient
te worden gemaakt tussen de vergoeding voor de herstellingskosten of de
prijs van het vervangingsvoorwerp (zonder B. T. W. of inschrijvingstaks) en
de gebruiksderving enerzijds en de belasting anderzijds, zoals door het Hof
van Cassatie werd gedaan in zijn arrest van 31 maart 1955 (Pas., 1955, I,
847; R.G.A.R., 1955, nr. 5610, metnoot J. Fonteyne). Waarom wordtvoor
de eerste categorie schadeposten de vergoeding niet afhankelijk gesteld van
het bewijs van de effectieve herstelling of vervanging, en voor de tweede
soort schade wei? Voor deze juridisch verschillende behandeling is o.i. geen
voldoende rechtvaardiging voorhanden. Indien de B.T.W. noodzakelijk
moet worden uitgegeven om het vermogen van de benadeelde terug in zijn
vroegere toestand te plaatsen, maakt het niet-aftrekbare gedeelte ervan deel
uit van de vervangingswaarde, en de terugbetaling ervan kan dan ook niet
afhankelijk worden gesteld van het bewijs van de effectieve herstelling of
vervanging en de betaling van de belasting hierop (Fonteyne, J., noot onder
Cass., 31 maart 1955, R.G.A.R., 1955, nr. 5610).
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88.

SCHADE ALS GEVOLG VAN DE ONBRUIKBAARHEID VAN BEN ZAAK-

DUUR VAN DE GEBRUIKSDERVING

A. Begripsomscbrijvingen - Aard en bewijs van de scbade
Zoals bierboven onder nr. 85 reeds werd gezegd, moet de scbadeloosstelling
bij zaakscbade ertoe strekken de verloren genotswaarde in bet vermogen
van de benadeelde volledig te berstellen. Niet alleen bet geleden verlies
(terugbetaling van de berstellingskosten of toekenning van de vervangingswaarde) moet worden vergoed, maar ook de verloren of verbinderde winst.
Het is deze verloren winst die men de scbade door gebruiksderving of
genotsderving noemt, met andere woorden de scbade die de benadeelde lijdt
door bet feit dat bij tot aan de vervanging van een vernielde zaak of tot aan
de berstelling van een bescbadigde zaak, bet gebruik daarvan beeft moeten
missen (Ronse, J., Schade en schadeloosstelling, in A.P.R., nr. 1276; vgl.
Rb. Brussel, 14 december 1981, R.G.A.R., 1982, nr. 10.550).
Wanneer een zaak volledig vernield werd, is de duur van de gebruiksderving
gelijk aan de tijd die nodig is om deze zaak te vervangen. Wanneer een zaak
bescbadigd werd maar nog wel berstelbaar is (gedeeltelijk verlies), is de duur
van de gebruiksderving gelijk aan de tijd die nodig is voor de berstelling
ervan, vermeerderd met de tijdspanne die vereist is voor de vaststelling van
de scbade (Dalcq, R.O., Traite, II, nr. 3491).
Het is bekend dat bij gebruiksderving van voertuigen de duur van de
onbruikbaarbeid doorgaans in twee periodes wordt onderverdeeld: men
beeft enerzijds de wachttijd, dit is de tijdsduur tussen bet ogenblik waarop
bet ongeval plaatsbeeft en de beeindiging van bet deskundig onderzoek, en
anderzijds de herstellingsduur, zijnde de tijd die nodig is om bet voertuig
te berstellen en die gewoonlijk, na een overeenkomst bierover tussen de
bersteller en de deskundige (zie boven, nr. SOD) in bet deskundig verslag
wordt vermeld. Bij totaal verlies van een voertuig, waar men niet van
berstellingsduur kan spreken, zal de benadeelde nocbtans een bepaalde tijd
nodig bebben om zicb een ander voertuig aan te scbaffen en om de vereiste
administratieve formaliteiten te vervullen: dit is de mutatie- ojvervangingsduur die bij totaal verlies in de plaats komt van de berstellingsduur (Kluwers
Verzekeringshandboek, Meybi, H. (red.), III, 11, 12; vorig overzicbt,
T.P.R., 1977, .594, nr. 90; Stasseyns, J., Voertuigschade, blz. 18-19,
nr. 2.4.1.). De duur van de gebruiksderving is aldus de periode die loopt
vanaf bet begin van de wacbttijd tot aan bet einde van de berstellingsduur
of van de mutatie- of vervangingsduur.
De gebruiksderving van een zaak, in bet bijzonder van een voertuig, maakt
op zicbzelf een scbade uit, bestaande in bet verlies van bet rustig genot van
de zaak, en dient ook als dusdanig vergoedte worden (Ronse, J., Schade
en schadeloosstelling, in A.P.R., nrs. 1281-1282; Dalcq, R.O., Traite, II,
nr. 3492; Kluwers Verzekeringshandboek, Meybi, H. (red.), III, 11, 112113). Het gaat bier om een element van de schade dat in causaal verband
staat met bet ongeval en door de aansprakelijke dient te worden vergoed,
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oak indien de herstellings- of mutatieduur, zonder enige fout vanwege de
benadeelde, ongewoon lang is (Pol. Luik, 3 (of 13?) mei 1978, R.G.A.R.,
1979, nr. 10.093, en 1980, nr. 10.152; Pol. Brussel, 13 juni 1979, R.G.A.R.,
1980, nr. 10.183; Vred. Stavelot, 7 december 1981, Jur. Liege, 1982, 42).
De schade door gebruiksderving van een voertuig zal van vermogensrechtelijke aard zijn wanneer het voertuig voor beroepsdoeleinden wordt aangewend, terwijl de genotsderving van niet-professioneel gebruikte voertuigen
eerder een vorm van extra-patrimoniale schade is (Kiuwers Verzekeringshandboek, Meyhi, H. (red.), III, 11, 112; Vandeur, M., Schadeloosstelling
volgens gemeen recht, 201; vorig overzicht, T.P.R., 1977, 594, nr. 90). Het
al dan niet toekennen van een vergoeding voor gebruiksderving voor
zaterdagen, zondagen en feestdagen, zal dan oak best afhankelijk worden
gemaakt van de bestemming van het geaccidenteerde voertuig. Voor een
vrachtwagen werd aldus terecht aileen voor de werkdagen een vergoeding
wegens gebruiksderving toegekend (Carr. Nijvel, 27 januari 1982,
R.G.A.R., 1983, nr. 10.693).
De schade door gebruiksderving moet, zoals elke schade, bewezen worden,
zowel in zijn bestaan als in zijn omvang (Dalcq, R.O., Traite, II, nr. 3492;
Ulrix, R., Schade aan voertuigen, 81, nr. 147). Aan dit principe wordt
herinnerd in een vonnis van de politierechtbank te Hoei, waarin wordt
gesteld dat een handelsvertegenwoordiger niet terzelfdertijd en voor eenzelfde periode aanspraak kan maken op een sam die zijn loonverlies voor
volledige arbeidsongeschiktheid vertegenwoordigt en op een bedrag voor
het huren van een vervangingsvoertuig (Pol. Hoei, 13 januari 1976, De
Verz., 1977, 139, met noot S.). Overeenkomstig de heersende tendens in de
rechtspraak van de laatste jaren (zie bij Fagnart, J.-L., Examen de Ia
jurisprudence concernant Ia responsabilite civile (1955-1968), Brussel, Larder, 1970, nr. 67), was de rechtbank nochtans van oordeel dat de eigenaar
van een voertuig, oak tijdens de periode dat hij volledig arbeidsongeschikt
is, schade lijdt door de onbruikbaarheid van zijn voertuig, waarvoor hij
volgens het gebruikelijk forfait dient vergoed te worden.
Sinds geruime tijd bestaat in de rechtspraak betwisting over de vraag of de
benadeelde - in de praktijk meestal een vervoeronderneming of een
openbare dienst - schade lijdt door de gebruiksderving van zijn voertuig,
zo hij over reservevoertuigen beschikt (zie daarover a.m.: Dalcq, R.O.,
Traite, II, nrs. 3517 e.v.; vorig overzicht, T.P.R., 1977, 601-602, nr. 93).
Voor zover bekend werd hierover tijdens de besproken periode slechts een
enkel vonnis geveld. De politierechtbank van Bastenaken nam aan dat de
Regie der Posterijen schade leed door de onbruikbaarheid van de bestelwagen van het postkantoor van Martelange, oak al bezat dit kantoor een
reservebestelwagen, daar de onbruikbaarheid van het geaccidenteerde voertuig dan in feite wordt overgedragen op het vervangingsvoertuig (Pol.
Bastenaken, 3 april 1978, Jur. Liege, 1978-1979, 38).
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B. Duur van de gebruiksderving bij voertuigen
a) De wachttijd
Het lijdt geen twijfel dat de wachttijd een aanvang neemt op de dag van
het ongeval (Cass., 20maart 1967,Arr. Cass., 1967, 897; Pas., 1967, I, 877;
R. W., 1967-1968, 845; R.G.A.R., 1968, nr. 7957; voortoepassingen tijdens
de onderzochte periode, zie: Bergen, 13 maart 1978, De Verz., 1978, 243;
Kh. Brussel, 3 november 1975, R.G.A.R., 1977, nr. 9714; Carr. Nijvel, 2
maart 1977, R.G.A.R., 1978, nr. 9937; Rb. Gent, 26 februari 1982,
R.G.A.R., 1983, nr. 10.653, met noot S. De Vas-De Groote; Pol. Messancy, 4 maart 1977, Jur. Liege, 1978-1979, 87; Pol. Hasselt, 30 mei 1980,
Limb. Rechtsl., 1980, 182; Pol. Hasselt, 30 maart 1981, Limb. Rechtsl.,
1981, 94; R.G.A.R., 1983, nr. 10.563; Pol. Hannut, 21 april 1981,
R.G.A.R., 1982, nr. 10.538). De wachttijd neemt normalerwijze een einde
op de dag van het afsluiten van het deskundig onderzoek (Bergen, 13 maart
1978, De Verz., 1978, 243; Carr. Nijvel, 2 maart 1977, R.G.A.R., 1978,
nr. 9937; Rb. Gent, 26 februari 1982, R.G.A.R., 1983, nr. 10.653, metnoot
S. De Vas-De Groote; Pol. Messancy, 4 maart 1977, Jur. Liege, 1978-1979,
87; Pol. Hasselt, 30 maart 1981, Limb. Rechtsl., 1981, 94; R.G.A.R., 1983,
nr. 10.563; Pol. Hannut, 21 april 1981, R.G.A.R., 1982, nr. 10.538).
W anneer een voertuig na een ongeval technisch nag bruikbaar is en in het
verkeer kan worden gebracht, wordt door de rechtspraak meestal slechts een
dag als wachttijd toegekend, namelijk de dag waarop het contradictoir
deskundig onderzoek plaatsheeft. Hetzelfde geldt wanneer achteraf blijkt
dat het voertuig niet hersteld werd (Rb. Brussel, 22 mei 1980, De Verz.,
1981, 815, met noot; Vred. Brussel, 20 april 1979, R.G.A.R., 1981,
nr. 10.392). In dit verband werd terecht door de politierechtbank te Hasselt
onderstreept dat het antwoord op de vraag of een voertuig al dan niet
rijvaardig is en nag in het verkeer kan worden gebracht, niet aileen op
technisch gebied, maar oak op juridisch vlak is gelegen. Als niet bruikbaar
beschouwt de rechtbank een voertuig dat nag wel kan rijden, maar dat niet
meer in orde is wat betreft de essentiele uitrusting, zoals lichten en richtingaanwijzers, zodanig dat het wegens overtreding van het technisch reglement
op de auto's geverbaliseerd zou worden wanneer het op de openbare weg
komt (Pol. Hasselt, 30 mei 1980, Limb. Rechtsl., 1980, 182; Pol. Hasselt,
30 maart 1981, Limb. Rechtsl., 1981, 94; R.G.A.R., 1983, nr. 10.563).
Wanneer een voertuig op technisch gebied niet meer rijvaardig is of, zoals
zojuist aangestipt, op juridisch vlak als onbruikbaar dient te worden
beschouwd, is het in de rechtspraak van de laatste jaren gebruikelijk
geworden om de wachttijd op drie dagen te bepalen (zie b.v. Pol. Ninove,
22 september 1975, R.G.A.R., 1977, nr. 9735; Pol. Hoei, 13 januari 1976,
De Verz., 1977, 139, met noot S.; Pol. Hasselt, 16 januari 1978, R.G.A.R.,
1978, nr. 9916; Limb. Rechtsl., 1978, 51; Pol. Hasselt, 30 mei 1980, Limb.
Rechtsl., 1980, 182; Pol. Hasselt, 30 maart 1981, Limb. Rechtsl., 1981, 94;
R.G.A.R., 1983, nr. 10.563).
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Er werd reeds op gewezen dat het in de praktijk in de meeste gevallen
nagenoeg onmogelijk is om binnen het tijdsbestek van drie dagen een
minnelijk deskundig onderzoek te Iaten plaatshebben (zie boven, nr. 80, B).
Meer en meer wordt in de recente rechtspraak dan ook rekening gehouden
met de werkelijke wachttijd, zijnde de tijdsduur die in werkelijkheid is
verlopen tussen de datum van het ongeval en het tijdstip van het afsluiten
van het deskundig onderzoek. Aldus werd de wachttijd bepaald op vier
dagen (Carr. Nijvel, 2maart 1977, R.G.A.R., 1978, nr. 9937), opvijfdagen
(Rb. Bergen, 23 juni 1979, R.G.A.R., 1980, nr. 10.263), op zes dagen
(Vred. Sint-Gillis-Brussel, 24 maart 1980, R.G.A.R., 1981, nrs. 10.330 en
10.333), op zeven dagen (Pol. Charleroi, 13 november 1981, R.G.A.R.,
1982, nr. 10.553), op 33 dagen (Pol. Hasselt, 23 oktober 1981, Limb.
Rechtsl., 1982, 222).
Ben tangere wachttijd dan de gebruikelijke kan ook het gevolg zijn van het
feit dat de aansprakelijke schadeveroorzaker of zijn verzekeraar nalatig is
geweest om binnen een redelijke termijn over te gaan tot de aanstelling van
een deskundige voor de contradictoire vaststelling van de schade aan het
voertuig van de benadeelde. In zulke gevallen komt men dan tot wachttijden
van bijvoorbeeld 15 dagen (Kh. Brussel, 3 november 1975, R.G.A.R., 1977,
nr. 9714), 17 dagen (Pol. Messancy, 4 maart 1977, Jur. Liege, 1978-1979,
87), 30 dagen (Rb. Gent, 26 februari 1982, R.G.A.R., 1983, nr. 10.653, met
noot S. DeVos-DeGroote) of zelfs van 121 dagen (Pol. Hannut, 21 april
1981, R.G.A.R., 1981, nr. 10.538).
Er wordt inderdaad aangenomen dat wanneer de aansprakelijke of zijn
verzekeraar laattijdig tot de expertise van het beschadigde voertuig heeft
Iaten overgaan, de schadelijke gevolgen hiervan, namelijk de verlenging van
de wachttijd, niet ten laste van de benadeelde mogen gelegd worden. Voor
deze bijkomende schade zal de aansprakelijke aan de benadeelde vergoeding
verschuldigd zijn (Rb. Gent, 26 februari 1982, R.G.A.R., 1983, nr. 10.653,
met noot S. DeVos-DeGroote: het behoort aan de aansprakelijke of aan
zijn verzekeraar om over te gaan tot de expertise van het voertuig van de
benadeelde, en de omnium-verzekeraar dient in dit verband geen enkel
initiatief te nemen; Pol. Messancy, 4 maart 1977, Jur. Liege, 1978-1979,
87; Pol. Ninove, 22 september 1975, R.G.A.R., 1977, nr. 9735; zie ook
boven, nr. 80, B). In dit verband mag eraan worden herinnerd dat wanneer
de expertise plaats heeft in het raam van de expertise- en R.D.R.-overeenkomst, de W.A.M.-verzekeraar van de benadeelde thans meestal beschouwd wordt als lasthebber van de verzekeraar van de aansprakelijke en
met diens akkoord de deskundige aanstelt (zie boven, nr. 82, B, en de
verwijzingen aldaar). Dit heeft tot gevolg dat wanneer de vertraging in de
aanstelling van de deskundige aan de fout van de W .A.M.-verzekeraar van
de benadeelde te wijten was, de nadelige gevolgen hiervan ook aan de
verzekeraar van de aansprakelijke zullen worden toegerekend, daar in diens
naam en voor diens rekening werd gehandeld (Carr. Brussel, 30 september
1975, R.G.A.R., 1976, nr. 9647; De Verz., 1977, 437; Carr. Hoei, 25
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januari 1980, R.G.A.R., 1981, nr. 10.310, met noot J.-L. Fagnart; Pol.
Hannut, 21 april 1981, R.G.A.R., 1982, nr. 10.538; vgl. Kh. Brussel, 3
november 1975, R.G.A.R., 1977, nr. 9714; zie ook boven, nr. 82, B).
Zo bet in principe waar is dat de nalatigheid van de aansprakelijke of van
zijn verzekeraar om binnen een redelijke termijn tot de expertise van bet
beschadigd voertuig over te gaan, geen schadelijke gevolgen mag teweegbrengen voor de benadeelde, moet hierbij toch ook worden aangestipt dat
de benadeelde zelf niet steeds eenvoudig mag blijven stilzitten, maar zelf
eventueel de nodige maatregelen dient te nemen om de schadelijke gevolgen
van bet ongeval zoveel mogelijk te beperken. In bepaalde gevallen zou het
nalaten van de benadeelde om redelijke maatregelen te nemen tot beperking
van de omvang van de schade, in zijn hoofde als een schuldig verzuim
kunnen worden aangemerkt (Dirix, E., ,De schadebeperkingsplicht van de
benadeelde" (noot onder Rb. Hasselt, 26 februari 1979), R. W., 1979-1980,
2921-2929, i.b.b. 1927, nr. 11; DeVos-DeGroote, S., noot onder Rb. Gent,
26 februari 1982, R.G.A.R., 1983, nr. 10.653; zie ook: Cass., 20 maart
1967,Arr. Cass., 1967, 897; Pas., 1967, I, 877; R. W., 1967-1968, 845;
R.G.A.R., 1968, nr. 7957).
Ben abnormaal lange wachttijd kan ook te wijten zijn aan de nalatigheid
of onachtzaamheid van de benadeelde zelf, bijvoorbeeld wanneer hij de
aansprakelijke of diens verzekeraar slechts laattijdig heeft aangemaand om
de schade aan bet voertuig op tegenspraak te doen vaststellen. In zulke
gevallen zal de benadeelde voor deze buitengewone wacbttijd helemaal geen
vergoeding bekomen of zal hij slechts vergoed worden voor bet gedeelte van
de verlengde wacbttijd waaraan hij geen schuld treft (in laatstgenoemde zin
werd beslist door Kh. Luik, 31 oktober 1978, B.R.H., 1979, I, 19: wachttijd
van in totaal 29 dagen, waarvan slechts 14 dagen voor vergoeding in
aanmerking werden genomen, wegens de nalatigheid van de benadeelde om
tijdig een ingebrekestelling te versturen). De ongewone duur van de buitengebruikstelling van een voertuig is inderdaad slechts een bestanddeel van de
schade door de benadeelde geleden, wanneer deze ongewone duur aan de
dader van het ongeval te wijten is (Cass., 20 maart 1967,Arr. Cass., 1967,
897; Pas., 1967, I, 877; R. W., 1967-1968, 845; R.G.A.R., 1968, nr. 7957).
Het is uiteraard ook mogelijk dat de ongewone verlenging van de wachttijd
te wijten is aan de fout van beide partijen (zie b.v. Pol. Ninove, 22
september 1975, R.G.A.R., 1977, nr. 9735, in welk geval de buitengewone
wachttijd voor de helft ten laste van iedere partij werd gelegd).
Aan te stippen valt dat in geval van totaal verlies van een voertuig in principe
evenzeer een vergoeding voor wachttijd dient te worden toegekend als in
de gevallen waar berstelling nog mogelijk is (Kluwers Verzekeringshandboek, Meyhi, H. (red.), III, 11, 124: zie b.v. Bergen, 13 maart 1978, De
Verz., 1978, 243; Rb. Gent, 26 februari 1982, R.G.A.R., 1983, nr. 10.563,
met noot S. De Vos-De Groote). Wei wordt aangenomen dat er geen
vergoeding voor wachttijd dient te worden toegekend wanneer het onmiddellijk na het ongeval duidelijk was dat het om een totaal verlies ging (Ulrix,
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R., Schade aan voertuigen, 104, nr. 195; zie ook vorig overzicht, T.P.R.,
1977, 597, nr. 90; zie voor de besproken periode: Kh. Charleroi, 25 maart
1981, De Verz., 1982, 129, met noot R.B.).
b) De herstellingsduur
De herstellingsduur is, zoals reeds gezegd, de tijd die nodig is om het
voertuig te herstellen. Hierover wordt meestal een overeenkomst gesloten
tussen de deskundige en de hersteller, en deze duur wordt dan in het
deskundig verslag vermeld. De herstellingsduur geeft dan ook weinig of
geen aanleiding tot betwistingen.
Terecht werd aangenomen dat wanneer de benadeelde zijn voertuig niet
heeft laten herstellen, hij ook geen aanspraak kan maken op de vergoeding
voor de onbruikbaarheid gedurende de herstellingsdagen (Pol. Ninove, 22
september 1975, R.G.A.R., 1977, nr. 9735).
Wanneer de herstelling niet kan worden uitgevoerd binnen de termijn die
hiervoor werd voorzien in het deskundig verslag, om reden dat de wisselstukken die noodzakelijk zijn voor de herstelling niet bij de garagehouder
voorradig zijn, komt de daardoor veroorzaakte verlenging van de herstellingsduur ten laste van de aansprakelijke schadeveroorzaker (zie vorig
overzicht, T.P.R., 1977, 597, nr. 90, en de aldaar geciteerde rechtspraak;
zie voor de onderzochte periode: Pol. Brussel, 13 juni 1979, R.G.A.R.,
1980, nr. 10.183: wisselstukken die uit het buitenland moeten overkomen;
zie ook: Glansdorff, F., noot onder Rb. Luik, 29 januari 1979, R.G.A.R.,
1980, nr. 10.213). Vereist is evenwel dat de vertraging in de uitvoering van
de herstelling niet te wijten is aan de fout van de benadeelde, noch aan die
van hersteller. Als aan die voorwaarden is voldaan, mag redelijkerwijze
worden aangenomen dat er minstens een onrechtstreeks oorzakelijk verband bestaat tussen de initiille fout van de aansprakelijke en de schade die
de benadeelde lijdt door de vertraging in de herstelling (Pol. Brussel, 13 juni
1979, R.G.A.R., 1980, nr. 10.183).
Wanneer een garagehouder, die als mandataris van de eigenaar van het
beschadigd voertuig het deskundig verslag ondertekende, de verbintenis
aangaat om het voertuig binnen een bepaalde termijn te herstellen, begaat
hij een contractuele fout die zijn aansprakelijkheid in het gedrang brengt,
indien hij de met de deskundige overeengekomen termijn niet eerbiedigt.
De daaruit voortvloeiende verlenging van de onbruikbaarheidsduur van het
voertuig dient dan ook te zijnen laste te komen (Vred. Sint-Gillis-Brussel,
24 maart 1980, R.G.A.R., 1981, nrs. 10.330 en 10.333; zie ook: Rb~
Brussel, 14 december 1981, R.G.A.R., 1982, nr. 10.550).
c) De mutatie- of vervangingsduur
Zoals reeds gezegd, komt bij totaal verlies van een voertuig de mutatie- of
vervangingsduur in de plaats van de herstellingsduur. Het gaat om de tijd
die de benadeelde nodig heeft om zich een ander voertuig aan te schaffen
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en om de vereiste administratieve formaliteiten van inschrijving en dergelijke te vervullen.
De mutatieduur kan moeilijk anders dan in abstracto worden bepaald,
rekening houdende met de gebruikelijke leveringstermijnen voor voertuigen
en de staat van de automarkt (Ulrix, R., Schade aan voertuigen, 99,
nr. 186).
Het gebeurt eerder uitzonderlijk dat de deskundige in zijn verslag een
mutatieduur aangeeft, aangezien dit normalerwijze niet tot zijn bevoegdheid behoort. Er werd nochtans gevonnist dat het bepalen van de mutatieduur bij totaal verlies van een voertuig nog als een technische kwestie kan
worden beschouwd die binnen de normale bevoegdheden van de deskundige
valt, aangezien hij vermoed kan worden een voldoende kennis van de
automarkt te bezitten en normalerwijze te kunnen bepalen binnen welke
termijn de benadeelde zich een bepaald voertuig (merk X, type Y, ... enz.)
kan aanschaffen (Pol. Hasselt, 30 maart 1981, Limb. Rechtsl., 1981, 94;
R.G.A.R., 1983, nr. 10.563). Indien in het verslag van de minnelijke
expertise een bepaalde termijn als mutatieduur wordt opgegeven, zullen de
partijen gebonden zijn door deze raming van de deskundige en de hersteller,
juist zoals bij de vaststelling van de herstellingsduur (Kh. Charleroi, 25
maart 1981, De Verz., 1982, 129: 6 dagen; Pol. Aarlen, 7 februari 1977,
Jur. Liege, 1977-1978, 72: 10 dagen; Pol. Antwerpen, 28 september 1982,
onuitgegeven, inzake Vermeiren t/Aernouts, nr. 15.755).
In de rechtspraak van de laatste jaren wordt de vervangingsduur meestal
op zes dagen bepaald (Antwerpen, 25 februari 1976, R. W., 1976-1977, 297,·
Bergen, 13 maart 1978, De Verz., 1978, 243; Rb. Gent, 26 februari 1982,
R.G.A.R., 1983, nr. 10.653). De rechtspraak houdt echter wei rekening met
de werkelijk verlopen tijdsduur tussen de bestelling en de levering, indien
het gaat om speciale voertuigen en/ of om voertuigen die uit het buitenland
dienen te worden geleverd (Corr. Dinant, 25 februari 1980, R. G.A.R.,
1982, nr. 10.438: bestelling van een Mercedes van hetzelfde type als het
vernielde voertuig, waarop tevergeefs een jaar werd gewacht, zodat uiteindelijk een ander voertuig werd besteld en ook geleverd; Pol. Luik, 3 (of 13?)
mei 1978, R.G.A.R., 1979, nr. 10.093, en 1980, nr. 10.152: 212 dagen als
effectieve leveringstermijn bij bestelling in de U.S.A. van een Pontiac Trans
A.M. van hetzelfde type als het vernielde voertuig; Vred. Stavelot, 7
december 1981, Jur. Liege, 1982, 42: 82 dagen; Pol. Namen, 23 april1982,
R.G.A.R., 1983, nr. 10.673: de benadeelde heeft met bekwame spoed een
volledig gelijkaardig voertuig besteld als het vernielde, maar er werd hem
een leveringstermijn opgedrongen).
89. BEGROTING VAN DE SCHADE BIJ GEBRUIKSDERVING VAN VOERTUIGEN
- Het is bekend dat er in de Belgische rechtspraak hoofdzakelijk twee
methodes worden gebruikt om de schade te begroten voortvloeiende uit de
onbruikbaarheid van een voertuig: ofwel volgens een forfaitair vergoedingssysteem, wat meestal gebeurt, ofwel door de kostprijs te berekenen van het
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buren van een vervangingsvoertuig tijdens de duur van de onbruikbaarheid
van het voertuig.
A. Het forfaitair vergoedingssysteem
Ook tijdens de thans onderzochte periode werd door de rechtspraak meestal
een forfaitaire vergoeding toegekend voor de schade voortvloeiende uit de
onbruikbaarheid van een voertuig. Er bestaat nochtans een zekere tendens
om de forfaitaire schadebegroting slechts te hanteren wanneer de werkelijke
schade niet precies kan berekend worden. Indien er nauwkeurige en afdoende gegevens voorhanden zijn voor een precieze berekening van de schade,
zoals het buren van een vervangingsvoertuig, moet de forfaitaire schadebegroting verworpen worden en dient de werkelijke schade te worden vergoed
(zie b.v. Bergen, 13 maart 1978, De Verz., 1978, 243; Kh. Brussel, 18
december 1979, De Verz., 1980, 771, met noot J. Gabriel; Rb. Brussel, 14
december 1981, R.G.A.R., 1982, nr. 10.550; Vred. Sint-Gillis-Brussel, 24
maart 1980, R.G.A.R., 1981, nr. 10.333). Op een kernachtige wijze heeft
laatstgenoemd vonnis dit principe als volgt verwoord: ,Attendu que l'indemnisation forfaitaire par journee de chOmage du vehicule accidente
constitue un 'pis-aller'; que lorsque le tribunal dispose d'autres elements
pour apprecier le dommage consecutif a cette immobilisation du vehicule
accidente, il doit en tenir compte afin d'indemniser Ia victime en fonction
de son prejudice reel".
De forfaitaire vergoedingen varieren in functie van het soort voertuig en het
gebruik waartoe het wordt bestemd. Volledigheidshalve zij vermeld dat de
dagvergoedingen voor de mutatieduur dezelfde zijn als de forfaitaire vergoedingen die gebruikelijk voor de wachttijd en de herstellingsduur worden
toegekend (Kluwers Verzekeringshandboek, Meyhi, H. (red.), III, 11, 194).
Tijdens de besproken periode werden door de rechtspraak de volgende
vergoedingen toegekend; indien in de rechterlijke beslissing vergoeding
wordt toegekend voor de gebruiksderving van een , ,voertuig'', zonder
verdere specifiering, werd uitgegaan van het (weerlegbaar) vermoeden dat
het voertuig niet voor professionele doeleinden wordt gebruikt:
- personenvoertuig niet professioneel gebruikt: 200 F per dag: Pol. Hoei, 13 januari 1976,
De Verz., 1977, 139, met noot S.
- personenvoertuig niet professioneel gebruikt: 250 F per dag: Brussel, 9e Kamer, 28 oktober
1980, onuitgegeven, inzake VanDer Straeten, Slachmuylders en Landsbond der Christelijke
Mutualiteiten tiDe Waele; Corr. Gent, 29 oktober 1974, R.G.A.R., 1977, nr. 9711; Rb.
Brussel, 19 december 1975, R.G.A.R., 1977, nr. 9777; Rb. Antwerpen, 22 december 1976, De
Verz., 1978, 597, met noot J.R.; Pol. Ninove, 22 september 1975, R.G.A.R., 1977, nr. 9735;
Pol. Luik, 3 (ofl3?) mei 1978, R.G.A.R., 1979, nr. 10.093, en 1980, nr. 10.152.
- personenvoertuig niet professioneel gebruikt: 300 F per dag: Kh. Luik, 31 oktober 1978,
B.R.H., 1979, I, 19; Corr. Namen, 18 november 1980, R.G.A.R., 1982, nr. 10.549; Kh.
Charleroi, 25 maart 1981, De Verz., 1982, 129, met noot R.B.; Rb. Gent, 26 februari 1982,
R.G.A.R., 1983, nr. 10.653, met noot S. DeVos-DeGroote; Pol. Messancy, 4 maart 1977,
Jur. Liege, 1978-1979, 87; Pol. Hasselt, 16 januari 1978, R.G.A.R., 1978, nr. 9916; Limb.
Rechtsl., 1978, 51; Vred. Brussel, 20 april 1979, R.G.A.R., 1981, nr. 10.392; Pol. Hannut,
21 april 1981, R.G.A.R., 1982, nr. 10.538; Pol. Hasselt, 23 oktober 1981, Limb. Rechtsl.,
1982, 222.
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- personenvoertuig niet professioneel gebruikt: 350 F per dag: Pol. Charleroi, 13 november
1981, R.G.A.R., 1982, nr. 10.553.
- personenvoertuig professioneel gebruikt: 400 F per dag: Pol. Aarlen, 7 februari 1977, Jur.
Liege, 1977-1978, 72. 800 F per dag: Pol. Antwerpen, 28 september 1982, onuitgegeven, inzake
Vermeiren t/Aernouts, nr. 15.755.
- voertuigen voor dubbel gebruik:
500 F per dag: Pol. Hasselt, 30 maart 1981, Limb. Rechtsl., 1981, 94; R.G.A.R., 1983,
nr. 10.563.
525 F per dag: Pol. Hasselt, 30 mei 1980, Limb. Rechtsl., 1980, 182, (wegens de evolutie van
het prijsniveau tussen december 1976 en december 1979 werd de gebruikelijk door de rechtbank
toegekende vergoeding verhoogd met 16 OJo).
- ziekenwagen: 1.000 F per dag: Bergen, 13 maart 1978, De Verz .• 1978, 243.
- meststoffenverderler: 1.150 F per dag: Corr. Nijvel, 2 maart 1977, R.G.A.R., 1978,
nr. 9937 (door een aannemer van landbouwwerken slechts gedurende een beperkte tijd van
het jaar gebruikt).
- autocar:
1.600 F per dag: Corr. Nijvel, 29 april 1982, R.G.A.R., 1983, nr. 10.650 (38 plaatsen).
4.000 F per dag: Vred. Antwerpen, 1e Kanton, 21 april1982, onuitgegeven, inzake P.V.B.A.
Autobus Kruger t/Makovsky en N.V. Royale Belge, A.R. nr. 679 (80 plaatsen).
- vrachtwagen:
500 F per dag en per ton voor de eerste drie ton en 150 F per bijkomende ton: Pol. Leuze,
3 december 1975, De Verz., 1977, 855, met noot S. (vrachtwagen van 21 ton).
800 F per dag en per ton voor de eerste drie ton en 150 F per bijkomende ton: Rb. Bergen,
27 november 1979, R.G.A.R., 1982, nr. 10.551 (vrachtwagen van 7,5 ton).
1.000 F per dag: Luik, 18 januari 1978, Jur. Liege, 1977-1978, 241 (vrachtwagen met
bulkwagen).
1.500 F per dag: Rb. Bergen, 23 juni 1979, R.G.A.R., 1980, nr. 10.263.
6.450 F per dag: Corr. Nijvel, 27 januari 1982, R.G.A.R., 1983, nr. 10.693 (vrachtwagen met
aanhangwagen).
- rijschoolvrachtwagen: 4.500 F per dag: Corr. Charleroi, 10 december 1976, R.G.A.R.,
1978, nr. 9853.

De Koninklijke Vrederechtersbond van Belige heeft een indicatieve lijst
gepubliceerd van de dagvergoedingen voor gebruiksderving van voertuigen,
zoals die op 1 oktober 1977 gebruikelijk werden toegekend (zie J. T., 1977,
542; Jur. Liege, 1977-1978, 24). Deze lijst ziet er als volgt uit:
-

voertuigen niet professioneel gebruikt: 300 F.
voertuigen voor gemengd gebruik: 450 F.
taxi's van maatschappijen: 700 F.
taxi's van zelfstandigen: 1.000 F.
bestelwagens met laadvermogen tot 2 ton: 600 F.
bestelwagens met laadvermogen tot 2 ton en meer: 600 F + 150 F per ton boven de 2 ton.
vrachtwagens met laadvermogen tot 3 ton: 800 F.
vrachtwagens met laadvermogen tot 3 ton en meer: 800 F + 150 F per ton hoven de 3 ton.
vrachtwagen-kraan: 3.000 F.
vrachtwagen met betonmolen: 3.500 F.
autocars met meer dan 80 plaatsen: 2.500 F.
autocars met 70 tot 79 plaatsen: 2.000 F.
autocars met 60 tot 69 plaatsen: 1.750 F.
autocars met 50 tot 59 plaatsen: 1.500 F.
autocars met 10 tot 49 plaatsen: 1.250 F.
minibus (maximum 10 plaatsen): 500 F.
tractors: 500 F.
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In sommige uitspraken wordt trouwens uitdrukkelijk naar deze lijst gerefereerd voor het bepalen van de vergoeding voor gebruiksderving (zie b.v. Rb.
Bergen, 27 november 1979, R.G.A.R., 1982, nr. 10.551).
Onlangs werd door het Koninklijk Verbond van de Vrede- en Politierechters
een nieuwe indicatieve lijst van dagvergoedingen voor gebruiksderving
gepubliceerd, aangepast per 1 januari 1984 (R. W., 1983-1984, 1789). Deze
lijst ziet er als volgt uit:
A. Vergoedingen bepaald volgens een algemene consensus:
- fiets: 125 F.
- moto van minder dan 50 cc: 160 F.
- moto van meer dan 50 cc: 220 F.
- personenwagen: 450 F.
- stationwagen (dubbel gebruik): 625 F.
- taxi van grote maatschappijen: 1.250 F.
- taxi van zelfstandigen: 1.750 F.
- taxi van rent-a-car: 1.250 F.
- Iichte vrachtwagens met laadvermogen tot 2 ton: 1.000 F.
- Iichte vrachtwagens met laadvermogen van 2 ton en meer: 1.000 F + 175 F per ton boven
de 2 ton.
- vrachtwagens met laadvermogen tot 3 ton: 1.250 F.
- vrachtwagens met laadvermogen van 3 ton en meer: 1.250 F + 250 F per ton boven de 3
ton.
- eigenaar van een enkele vrachtwagen: 1.750 F.
B. Vergoedingen die zuiver exemplatief zijn:
- tankwagen: 3.000 F.
- kraanwagen: 4.375 F.
- betonwagen: 5.000 F.
- tractor van 165 HP: 3.125 F.
- aanhangwagen (tank): 2.500 F.
- caravan: 625 F.
- minibus (maximum 10 plaatsen): 1.250 F.
- autocars met 10 tot 49 plaatsen: 2.500 F.
- autocars met 50 tot 59 plaatsen: 3.125 F.
- autocars met 60 tot 69 plaatsen: 3.750 F.
- autocars met 70 tot 79 plaatsen: 4.375 F.
- autocars met meer dan 80 plaatsen: 5.000 F.

Het is interessant hierbij aan te stippen dat in deze lijst onder (A) ook de
mutatieduur is opgenomen, die op indicatieve wijze op 15 dagen wordt
bepaald. Deze cijfers, en vooral dan die van de categorie (A), zullen in de
komende jaren wellicht richtinggevend zijn bij het bepalen van de vergoeding voor gebruiksderving.
Volledigheidshalve zij hier nog aan toegevoegd dat ook nog indicatieve
lijsten werden gepubliceerd met de dagvergoedingen voor gebruiksderving
van voertuigen in het arrondissement Brussel (Omnia, 1980, 451; Stasseyns,
J., Voertuigschade, biz. 23) en bij de politierechtbank te Antwerpen (Stasseyns, J., ibid.).
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B. Het huren van een vervangingsvoertuig
De schade voortvloeiend uit de onbruikbaarheid van een voertuig wordt op
de meest adequate wijze vergoed door de huur van een gelijkwaardig
vervangingsvoertuig of door de toekenning van een geldsom waarmee de
benadeelde een gelijkwaardig voertuig kan huren (Dalcq, Traite, II,
nr. 3500). De benadeelde wordt daardoor immers nagenoeg in dezelfde
toestand teruggebracht waarin hij zich zou bevonden hebben indien het
ongeval zich niet had voorgedaan (Ulrix, R., Schade aan voertuigen, 83,
nr. 153).
W anneer de benadeelde gedurende de periode van onbruikbaarheid van zijn
voertuig een vervangingsvoertuig huurt, wordt door de rechtspraak nagenoeg algemeen aangenomen dat de forfaitaire schadebegroting dient te
worden verworpen en dat de benadeelde recht heeft op de terugbetaling van
de huurprijs van het vervangingsvoertuig voor de periode die overeenstemt
met de duur van de gebruiksderving (zie voor de onderzochte periode: Luik,
30 juni 1982, Jur. Liege, 1982, 381; Kh. Brussel, 3 november 1975,
R.G.A.R., 1977, nr. 9714; Kh. Brussel, 18 december 1979, De Verz., 1980,
771, met noot J. Gabriel; Rb. Brussel, 14 december 1981, R.G.A.R., 1982,
nr. 10.550; Pol. Brussel, 13 juni 1979, R.G.A.R., 1980, nr. 10.183; Vred.
Sint-Gillis-Brussel, 24 maart 1980, R. G.A.R., 1981, nr. 10.333; Vred.
Ukkel, 11 maart 1983, R.G.A.R., 1984, nr. 10.739). Slechts in twee gevallen, waarin dan nag bijzondere omstandigheden aanwezig waren, heeft de
rechtspraak tijdens de besproken periode de vergoeding voor het huren van
een vervangingsvoertuig afgewezen en de voorkeur gegeven aan de forfaitaire vergoedingsmethode. In het eerste geval, waarvan onder nr. 88 reeds
melding werd gemaakt, ging het om een handelsvertegenwoordiger die
terzelfdertijd en voor dezelfde periode aanspraak maakte op een vergoeding
voor loonverlies wegens zijn volledige arbeidsongeschiktheid (Pol. Hoei, 13
januari 1976, De Verz., 1977, 139, met noot S.). In het tweede geval was
de rechtbank van oordeel dat ten gevolge van de halsstarrige en ongegronde
houding van de benadeelde, die een vergoeding op basis van totaal verlies
bleef eisen, de herstellingswerken slechts zeer laat konden worden uitgevoerd, waaraan de rechtbank de gevolgtrekking vastknoopte dat het in die
omstandigheden niet verantwoord zou zijn hem een vergoeding voor de
huur van een vervangingsvoertuig toe te kennen (Carr. Gent, 15 januari
1982, R.G.A.R., 1983, nr. 10.595; R. W., 1983-1984, 318).
Uit de rechtspraak kan worden afgeleid dat de huur van een vervangingsvoertuig over het algemeen slechts als vergoedingsmethode voor de onbruikbaarheid van een voertuig wordt geaccepteerd, indien aan de volgende drie
voorwaarden is voldaan:
(1) De benadeelde moet aantonen dat hij voor de uitoefening van zijn
beroep of om andere redenen over.een voertuig dient te beschikken (Luik,
30 juni 1982, Jur. Liege, 1982, 381; Kh. Brussel, 18 december 1979, De
Verz., 1980, 771, met noot J. Gabriel: voertuig bestemd voor de afgevaardigde voor de buitenlandse betrekkingen van een internationale onderne874

ming; Rb. Brussel, 14 december 1981, R.G.A.R., 1982, nr. 10.550: afgevaardigde-beheerder van een onderneming; Vred. Sint-Gillis-Brussel, 24
maart 1980, R.G.A.R., 1981, nr. 10.333: het gebruik van het openbaar
vervoer is zeer moeilijk voor de benadeelde; Vred. Ukkel, 11 maart 1983,
R.G.A.R., 1984, nr. 10.739: de benadeelde is advocaat).
(2) Het vervangingsvoertuig moet van dezelfde aard en van dezelfde klasse
zijn als het beschadigd voertuig (Kh. Brussel, 3 november 1975, R.G.A.R.,
1977, nr. 9714; Kh. Brussel, 18 december 1979, De Verz., 1980, 771, met
noot J. Gabriel; Rb. Brussel, 14 december 1981, R.G.A.R., 1982,
nr. 10.550; Vred. Ukkel, 11 maart 1983, R.G.A.R., 1984, nr. 10.739).
(3) Het beschadigd voertuig moet hersteld of vervangen worden en de duur
van de huur moet overeenstemmen met de periode van onbruikbaarheid van
het beschadigd voertuig (Luik, 30 juni 1982, Jur. Liege, 1982, 381; Kh.
Brussel, 3 november 1975, R.G.A.R., 1977, nr. 9714; Kh. Brussel, 18
december 1979, De Verz., 1980, 771, met noot J. Gabriel; Rb. Brussel, 14
december 1981, R.G.A.R., 1982, nr. 10.550; Vred. Sint-Gillis-Brussel, 24
maart 1980, R.G.A.R., 1981, nr. 10.333; Vred. Ukkel, 11 maart 1983,
R.G.A.R., 1984, nr. 10.739).
Het is duidelijk dat de huurder van een vervangingsvoertuig bepaalde
kosten in verb and met zijn eigen voertuig uitspaart: verbruik van smeermiddelen, banden- en onderdelenslijtage, periodiek onderhoud. Bij de begroting van de schade door gebruiksderving van het beschadigde voertuig zal
hiermee rekening moeten worden gehouden. Uit de rechtspraak blijkt dat
deze kostenbesparing op verschillende manieren in rekening wordt gebracht. Dit kan gebeuren door de huurprijs te verminderen met een bedrag
gelijk aan bijvoorbeeld 5 F per afgelegde kilometer door het vervangingsvoertuig (Kh. Brussel, 3 november 1975, R. G.A.R., 1977, nr. 9714) of door
de huurprijs met een forfaitair bedrag te verminderen (Vred. Ukkel, 11
maart 1983, R.G.A.R., 1984, nr. 10.739). Er werd ook beslist dat hetgering
bedrag van de uitgespaarde kosten gecompenseerd wor.dt door de waardevermindering die het beschadigde voertuig ondergaat (Rb. Brussel, 14
december 1981, R.G.A.R., 1982, nr. 10.550).
90. SUPPLEMENTAIRE SCHADEPOSTEN- De beschadiging ofvernieling van
een voertuig, en van een zaak in het algemeen, kan naast de schade aan het
voertuig of het voorwerp zelf en benevens de gebruiksderving, nog een
aantal bijkomende schadeposten meebrengen.
Over het algemeen wordt niet betwist dat depannage- en sleepkosten door
de aansprakelijke dienen vergoed te worden, soms zelfs zonder dat de
voorlegging van een factuur wordt vereist (zie b.v. Antwerpen, 21 januari
1976, Limb. Rechtsl., 1976, 200; Corr. Tongeren, 15 mei 1975, Limb.
Rechtsl., 1976, 206; Corr. Brussel, 21 januari 1980, R.G.A.R., 1981,
nr. 10.296; Pol. Hasselt, 20 februari 1978 en 5 mei 1978, Limb. Rechtsl.,
1978, 52; Pol. Hasselt, 7 december 1979, Limb. Rechtsl., 1980, 48; Pol.
Charleroi, 13 november 1981, R.G.A.R., 1982, nr. 10.553).
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De bergingskosten die door de hersteller worden aangerekend voor het
verblijf van het beschadigde voertuig in zijn garage (zgn. standgeld) dienen
vergoed te worden, voor zover de benadeelde deze kosten zoveel mogelijk
heeft beperkt. Zij vormen in geen geval doublure met de vergoeding
toegekend voor de gebruiksderving. Daarbij komt dat het voertuig tot na
de beeindiging van de expertise ter beschikking van de deskundige moet
blijven (Gent, 14 november 1978, R. W., 1978-1979, 2122, met noot).
De overp/aatsing van diverse toebehoren van het beschadigd voertuig naar
het vervangingsvoertuig (radio, antenne, cassette) veroorzaakt kosten die
door de aansprakelijke dienen vergoed te worden (Pol. Namen, 14 oktober
1977, Jur. Liege, 1977-1978, 128; J.T., 1978, 12; Pas., 1977, III, 63).
Het verlies van het onderhoudscontract is een schade die in rechtstreeks
verband staat met het ongeval, waarvoor de benadeelde vergoeding kan
vorderen (Brussel, 9e Kamer, 28 oktober 1980, onuitgegeven, inzake Vanderstraeten, Slachmuylders en Landsbond der Christelijke Mutualiteiten
tiDe W aele).
Het slachtoffer van een verkeersongeval kan van de aansprakelijke dader
die vluchtmisdrijf had gepleegd geen vergoeding vorderen van de kosten die
hij gemaakt heeft om hem terug te vinden. Zulke uitgave vormt geen
bestanddeel van de schade die rechtstreeks en noodzakelij k door het misdrijf is veroorzaakt, want bet gaat om kosten gemaakt om de dader van een
misdrijf op te sporen (Corr. Doornik, 15 januari 1982, De Verz., 1982, 141,
met noot R.B.).
De kosten van een eenzi}dige expertise zijn een recbtstreeks gevolg van bet
ongeval en komen voor vergoeding in aanmerking (Pol. Aarlen, 7 februari
1977, Jur. Liege, 1977-1978, 72). Hetzelfde geldt voor de kosten van een
deskundig onderzoek dat in kort geding werd bevolen (Pol. Hasselt, 16
januari 1978, R.G.A.R., 1978, nr. 9916; Limb. Rechtsl., 1978, 51). Daarentegen werd beslist dat de kosten van een eenzijdige expertise die door de
burgerlijke partij werden uitgegeven bij toepassing van het door baar
aangegane verzekeringscontract en die deel uitmaken van de verzekerde
risico's niet ten laste van de beklaagde kunnen gelegd worden, daar zij niet
in oorzakelijk verband staan met bet ongeval. Het zijn immers kosten die
voortvloeien uit de normale uitvoering van bet contract (Bergen, 18 oktober ·
1979, R.G.A.R., 1980, nr. 10.257).
Wanneer de aansprakelijke voor een onrechtmatige daad aan de benadeelde
een regelingsvoorstel heeft gedaan, dan beeft de benadeelde bet recbt op
kosten van de aansprakelijke, bet satisfactoir karakter daarvan te onderzoeken, en in bepaalde gevallen kan een gerechtelijke expertise biertoe bet
geeigende middel zijn. Het gaat dan ook niet op om de scbadelijder tot de
kosten van deze expertise te veroordelen, wanneer na bet deskundig verslag
blijkt dat het gedane regelingsaanbod voldoende was (Pol. Hasselt, 16
januari 1978, Limb. Rechtsl., 1978, 55; R.G.A.R., 1978, nr. 9942).
Het opmaken van een prijsbestek met het oog op een eventuele berstelling
van een voertuig beboort tot de besprekingen die normaal aan het sluiten
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van een overeenkomst voorafgegaan. Het toesturen of afgeven van een
prijsofferte doet geen enkele verplichting ontstaan voor degene die de
prijsofferte doet, zolang de offerte niet is aanvaard, en roept evenmin
verbintenissen in het Ieven voor degene die de prijsofferte ontvangt. De
kosten voor bet opmaken van een prijsbestek kunnen dan ook niet ten laste
gelegd worden van de eigenaar van bet beschadigde voertuig (Rb. Antwerpen, 19 maart 1981, R. W., 1982-1983, 712).
Betwisting bestaat over de vraag of de benadeelde die na een verkeersongeval een hogere verzekeringspremie moet betalen, bij toepassing van bet
bonus-malusstelsel, hiervoor van de aansprakelijke vergoeding kan vorderen. Hierop werd bevestigend geantwoord met de beschouwing dat, ondanks het bestaan van bet verzekeringscontract, bet bier gaat om een
bestanddeel van de schade die de benadeelde niet zou geleden hebben zonder
de fout van de aansprakelijke (Kh. Brussel, 18 december 1979, De Verz.,
1980, 771, met noot J. Gabriel). Correcter lijkt o.i. de beslissing van de
burgerlijke rechtbank te Brussel die, op grond van de theorie van het
doorbreken van het causaal verband door de tussenkomst van een eigen
juridische oorzaak (zie hiervoor de cassatierechtspraak geciteerd in nr. 85,
C), geen oorzakelijk verband aanwezig acht tussen de door de benadeelde
te betalen premieverhoging en de fout van de aansprakelijke voor bet
verkeersongeval (Rb. Brussel, 14 apri11981, R.G.A.R., 1983, nrs. 10.606
en 10.621, met noot M.M.).
De afhandeling van een schadegeval kan soms veel tijd in beslag nemen,
zodat de benadeelde niet onmiddellijk de vergoeding ontvangt die hem in
staat moet stellen zijn voertuig te herstellen of er een nieuw aan te schaffen.
Indien hij door gebrek aan geldmiddelen verplicht is hiervoor een lening aan
te gaan, rijst de vraag of hij voor deze financieringskosten (interest van de
lening, kosten van de akte ... ) vergoeding kan vorderen van de aansprakelijke schadeveroorzaker. Ben deel van de rechtspraak beantwoordt deze vraag
zonder meer bevestigend (Luik, 5 november 1976, fur. Liege, 1976-1977,
170; Rb. Hoei, 28 maart 1977, Rev. Reg. Dr., 1977, 290; Rb. Gent, 15
december 1980, R. W., 1981-1982, 1638; Corr. Dinant, 24 januari 1983, fur.
Liege, 1983, 218). De politierechtbank te Luik is slechts bereid deze kosten
ten laste te leggen van de aansprakelijke, indien de benadeelde wegens zijn
behoeftige toestand deze lening heeft moeten aangaan (Pol. Luik, 13 april
1979, R.G.A.R., 1980, nr. 10.197, met noot M. Delacroix). De politierechtbank van Charleroi is van oordeel dat er strikt genomen geen oorzakelijk
verband bestaat tussen deze uitgaven van de benadeelde en de fout van de
aansprakelijke, maar ziet ook bet onbillijke in van deze oplossing. De enige
schade die in oorzakelijk verband staat met bet ongeval, is de bijkomende
schade die de eigenaar van bet voertuig lijdt door bet feit dat hij slechts
laattijdig vergoed wordt. Daar de feitenrechter soeverein de rentevoet van
de vergoedende intresten bepaalt (zie boven, nr. 19), zal deze bijkomende
schade worden vergoed door de toekenning van vergoedende interesten aan
dezelfde rentevoet als deze die gewoonlijk door de financiele instellingen
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wordt aangerekend (Pol. Charleroi, 21 oktober 1977, R.G.A.R., 1979,
nr. 10.032; Pol. Charleroi, 13 november 1981, R.G.A.R., 1982, nr. 10.553;
T. Vred., 1982, 22; zie in dezelfde zin: Pol. Luik, 13 april1979, R.G.A.R.,
1980, nr. 10.197, met noot M. Delacroix). Praktisch gezien wordt aldus
nagenoeg hetzelfde resultaat bereikt als met de rechtspraak die wei een
schadevergoeding toekent voor deze financieringskosten, maar op het technisch-juridische vlak, en met name vanuit het oogpunt van het oorzakelijk
verband, is de laatstvermelde oplossing wellicht correcter.
91. MORELE SCHADE BIJ VERLIES OF BESCHADIGING VAN ZAKEN- Ret is
bekend dat de Belgische rechtspraak erg terughoudend is om vergoeding toe
te kennen wegens beweerde morele schade geleden bij verlies of beschadiging van goederen (zie vorig overzicht, T.P.R., 1977, 602-603, nr. 94, en
de verwijzingen aldaar).
Voor zover bekend werd dit probleem tijdens de besproken periode slechts
eenmaal ter beoordeling aan de rechtscolleges voorgelegd. De eigenaar
wiens wagen bij een verkeersongeval werd beschadigd en daardoor in de
onmogelijkheid was om enkele dagen later met die wagen op vakantie te
vertrekken, beweerde hierdoor morele schade te hebben geleden. Zijn
vordering werd evenwel afgewezen (Pol. Messancy, 4 maart 1977, Jur.
Liege, 1978-1979, 87; zie in andere zin: Pol. Luik, 24 april1975, Pas., 1975,
Ill, 40; Jur. Liege, 1974-1975, 8 en 40; De Verz., 1975, 573; R.G.A.R.,
1976, nr. 9578, besproken in vorig overzicht, T.P.R., 1977, 603, nr. 94).
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