DE BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE LOODS:
PROBLEMEN EN MOGELIJKE OPLOSSINGEN(*)
door
Prof. Dr. H.

BOCKEN

I. INLEIDING

1. Het arrest vanhet Hofvan Cassatievan 15 december 1983(1) heeft
voor schokgolven gezorgd in zeevaartkringen. Het maakt een ,revirement fondamental'' uit in de rechtspraak inzake de aansprakelijkheid voor aanvaringen(2). Zoals men weet, stelt het Hof voor het
eerst dat de Belgische staat aansprakelijk is voor fouten begaan door
staatsloodsen. Gezaghebbende commentatoren noemen het arrest
,vooruitstrevend", nu de meeste ons omringende landen (zoals
voorheen de Belgische rechtspraak) vertrekken van het beginsel van
de niet-aansprakelijkheid van de staat(3). Het wordt geloofd als als
een conseqwente toepassing van de beginselen die de overheidsaansprakelijkheid beheersen sinds het Flandria-arrest van 5 november
1940(4).
De onmiddellijk betrokkenen, de loodsen en de staat, zijn echter
minder gelukkig met het arrest. Sinds dit laatste, zijn de loodsen
bezorgd om eigen aansprakelijkheid. Zij dringen aan op een beperking hiervan, naar het voorbeeld van wat het geval is in een aantal
ons omringende landen. De staat, van zijn kant, wordt als mikpunt
genomen door de slachtoffers van aanvaringen waarbij loodsen
betrokken zijn en krijgt een miljardenrekening gepresenteerd, con(*) Dit artikel is de tekst van een lezing op 9 april1986 aan de R.U.G. gehouden in het kader
van de Postuniversitaire Cyclus Haven- en Maritieme Wetenschappen. De auteur dankt dhr.
G. De Blende, Voorzitter van de Vereniging van Staatsrivierloodsen voor de verstrekte
informatie in verband met de praktijk van het beroep van loods.
(1) Rechtspr. Antw., 1983-84, 203, met de conclusies van het O.M. en noot DELWAIDE, L.
en R.G.A.R., 1984, nr. 10845.
(2) DELWAIDE, L., ,Dix annees de jurisprudence maritime de Ia Cour de Cassation de
Belgique (1974-1983)", Dr. Mar. Fr., 1985, 56.
(3) DELWAIDE, L., ,De aansprakelijkheid van de staat voor de fouten van een loods bij
aanvaring", Rechtspr. Antw., 1983-84, 263. Over het buitenlandse recht, zie ook VANHOOFF,
J.P., ,De Ia responsabilite de l'etat beige pour les fautes commises par ses pilotes', stencil,
s.d., s.l. 27 e.v. en HERVY, J., De verantwoordelijkheid der scheepsloodsen in vergelijkend
recht, Brussel, Larcier, 1935.
(4) DELWAIDE, L., o.c., (noot 3), 263.
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form de voorspellingen van een commentator(5). Een voorontwerp
van wet is in voorbereiding waarbij de aansprakelijkheid van de staat
voor aanvaringen veroorzaakt door loodsen volledig wordt uitgesloten terwijl de persoonlijke aansprakelijkheid van de loodsen beperkt
wordt tot gevallen van opzet of grove fout(6).
2. Dit artikel handelt over de problemen welke het arrest van 15
december 1983 meebrengt en over mogelijke oplossingen ervoor.
Mijn bedenkingen zijn rond drie thema's gegroepeerd. Eerst bespreek ik de weerslag van het arrest voor de verschillende betrokkenen: de loodsen, de staat, de slachtoffers van aanvaringen en de
eigenaars van de aanvarende schepen. Nadien tracht ik de vraag te
beantwoorden hoe een verantwoorde verdeling van aansprakelijkheid er in deze sector zou uitzien. Gezien het arrest van 15 december
1983 hieraan niet ten volle beantwoordt, onderzoek ik tenslotte hoe
deze verantwoorde oplossing in ons recht zou kunnen gerealiseerd
worden.
3. Deze uiteenzetting geeft geen volledig overzicht van alle problemen in verband met de aansprakelijkheid van de loodsen.
Dit zou vereisen dat ook aandacht besteed wordt aan de positie van
de zgn. diepzeeloodsen en de dokloodsen welke geen staatsambtenaren zijn, maar in dienst van prive-firma's schepen begeleiden in het
Kanaal tot aan de Wielingen en in de Antwerpse havendokken. Het
is duidelijk dat er een contractuele relatie ontstaat tussen de firma
die deze loodsen ter beschikking stelt en de scheepseigenaars. In dit
geval is de aansprakelijkheid van het loodsbedrijf niet te construeren
op grond van de beginselen van de onrechtmatige daad, maar van
het contractenrecht.(7). De juridische aard en de inhoud van de
overeenkomsten met het private loodsbedrijf zullen hier doorslaggevend zijn. Wij zijn niet in de gelegenheid geweest de contractformulieren gebruikt door firma's welke diepzeeloodsen ter beschikking
stellen te onderzoeken. Wij spreken ons dan ook niet uit. De private
diepzee- en dokloods lijkt een werknemer te zijn. Begaat hij een fout,
dan kan hij, op grond van artike118 van de wet op de arbeidsovereen(5) VANHOOFF, J.P., o.c., (noot 3), 26. Sinds het arrest zijn dertig dagvaardingen tegen de
staat ingediend (De Standaard, 4 augustus 1986).
(6) De Standaard, 4 augustus 1986.
(7) Dit overeenkomstig de rechtspraak van het Hof van Cassatie inzake het verbod van
,samenloop" van contractuele en extra-contractuele vorderingen tussen contractpartijen. Zie
o.m. Cass., 7 december 1973, R. W., 1973-74, 1597 en Cass., 3 december 1975, Arr. Cass.,
1976, I, 417.

790

komst van 3 juli 1978, door derden zowel als door zijn werkgever,
persoonlijk enkel aansprakelijk gesteld worden in geval van gebruikelijke Iichte fout, zware fout of opzet(8).
De situatie van de staat en van de zee- en rivierloodsen in dienst van
de staat is aanzienlijk verschillend. Hun aansprakelijkheid is niet
contractueel maar extra-contractueel. Merkwaardig genoeg echter
kwam de vraag of de relatie tussen het loodswezen en de eigenaar
of de reder van het beloodste schip contractueel van aard is of niet,
niet aan bod in de discussies rond het arrest van 15 december 1983.
In de rechtsleer en de rechtspraak vindt men sporen terug van de
stelling dat het om een overeenkomst gaat. Een ouder artikel van H.
Libert is getiteld ,De loodsovereenkomst en de aansprakelijkheid
van de scheepskapitein en de loods"(9). Hier lezen wij in verband
met loodsen in het algemeen: ,tussen de kapitein, lasthebber van de
reder, en de loods, aangesteld door de staat of in bepaalde gevallen
door een private onderneming, ontstaat een overeenkomst. .. ''. Een
aantal argumenten laten momenteel echter toe te besluiten dat de
verhouding van het loodswezen tot de scheepseigenaars en reders van
reglementaire- en niet van contractuele aard is. Doorslaggevend is het
dat loodsrechten het karakter hebben van retributies en dus geen
vergoeding voor een aanneming van werk kunnen uitmaken. De
voorbereidende werken van de loodswet van 3 november 1967laten
hierover geen twijfel(10), ook al vallen betwistingen omtrent de
loodsgelden in de bevoegdheid van de rechtbank van Koophandel.
Verder zijn de loodsgelden verschuldigd, zelfs al beslist de kapitein
af te zien van de diensten van de loods. Ook financiert het loodsgeld
andere uitgaven dan deze verbonden aan het eigenlijke loodsen

(8) Misschien wordt de diepzeeloods en de dokloods ook beschermd door de rechtspraak van
het Hof van Cassatie inzake de immuniteit van de uitvoeringsagent. Overeenkomstig het zgn.
stuwadoorsarrest (Cass., 7 december 1973, R.W., 1973-74, 1597) kunnen aangestelden en
andere uitvoeringsagenten niet extra-contractueel worden aangesproken door de medecontractant van hun opdrachtgever (in casu, de eigenaar of reder van het beloodste schip). Deze stelling
zou opgaan in de veronderstelling dat de overeenkomst tussen het loodsbedrijf en het schip
kan gekwalificeerd worden als een aanneming van werk waarbij het Joodsbedrijf zich ertoe
verbindt het schip een haven binnen te brengen: in dit geval is de loods een uitvoeringsagent
van het loodsbedrijf. Beperkt het Joodsbedrijf zich enkel ertoe een Joods ter beschikking te
stellen zonder zelf een aannemer van werk te zijn, dan ligt de situatie anders. De loods is dan
geen uitvoeringsagent en deelt dan ook niet in de bescherming die deze Jaatste geniet.
(9) R. W., 1958-59, 881.
(10) Memorie van Toelichting, Pari. Besch., Kamer, 1966-67, nr. 373, 1, 4.

791

zelf(11)(12)(13). Hierna gaan wij er verder dan ook van uit dat de
relatie tussen het loodwezen en de eigenaar of reder van het schip
extra-contractueel is. Het is op deze wijze dat zij behandeld wordt
in de recente rechtspraak en rechtsleer.
4. Vooraleer in detail te treden, een korte herinnering aan de retroacta van het arrest van 15 december 1983.
Op 10 november 1971 verliet de Ore Prince, met aan boord een
Belgische loods, de westelijke buitenhaven te Terneuzen, richting
Vlissingen en met bestemming Narvik in Noorwegen. Op dit ogenblik
voer het Sovjetschip de Bratislav de Schelde op met bestemming
Antwerpen. Beide schepen hadden een Belgische loods aan boord.
De Ore Prince wilde de Bratislav nog v66r zijn om deze aan bakboord
te kunnen kruisen, maar slaagde hier niet in. De Bratislav, van zijn
kant, kon de Ore Prince niet ontwijken. Beide schepen liepen ernstige
schade op. De loods van de Ore Prince werd voor de Arrondissementsrechtbank te Middelburg strafrechtelijk veroordeeld. Hierop
werd de Belgische Staat gedagvaard in schadevergoeding voor de
Rechtbank van eerste aanleg te Brussel, als burgerlijk aansprakelijk
voor de twee loodsen. Bovendien werd de Belgische Staat in vrijwaring geroepen voor elke veroordeling die de reaerij van-de Ore Prince
zou kunnen oplopen hebben wegens de aanvaring.
In eerste aanleg(14) werd de eis afgewezen. Wanneer hij een schip
helpt besturen is de loods - aldus de rechtbank - geen orgaan of
aangestelde van de staat, maar een tijdelijke aangestelde van de
rederij. De staat is dan ook niet aansprakelijk voor de fouten die de
loods in deze hoedanigheid begaat.
Het Hofvan Beroep te Brussel bevestigde op 7 april1981 het vonnis.
Volgens het Hof sluit artikel 251 van de zeewet de burgerlijke
aansprakelijkheid van de staat uit. Het Hof bevestigt , ,dat de loods,
wanneer hij aan boord komt, optreedt als een technisch raadgever,
zonder met een deel van de openbare macht te zijn bekleed, en onder
bevel van de kapitein staat''.
(11) Zie ook LIBERT, o.c., noot 9, 882.
(12) Het contractuele karakter van de verhouding tussen de loods en het schip wordt ook
afgewezen in Rb. Antwerpen, 3 april 1925, Be/g. Jud., 1926, 125
(13) Een vergelijking kan ook gemaakt worden met de aansprakelijkheid van de notaris die
als ministerieel ambtenaar verplicht is bijstand te verlenen aan de klanten die op hem beroep
doen en hen aldus ,loodst" door de juridische mist. Ook hier past men gewoonlijk de regelen
van het extra-contractuele aansprakelijkheidsrecht toe (zie HARMEL, P. en BouRSEAU, R.,
Les sources et Ia nature de Ia responsabilite civile des notaires, Luik en Den Haag, 1964, nr.
199 e.v., 344 e.v.).
(14) Rb. Brussel, 14 april 1978, Rechtspr. Antw., 1979-80, 276.
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5. Het Hof van Cassatie verbreekt echter het beroepsarrest.
Het spreekt zich eerst uit over artikel 251: , uit die wetsbepalingen
volgt dat indien de aanvaring te wijten is aan een der schepen, de
schade van de benadeelden ten gevolge van de aanvaring moet
worden vergoed door de eigenaar van dat schip; noch uit artikel251
van de scheepvaartwet, noch uit artikel 64 van die wet, luidens
hetwelk de kapitein verplicht is persoonlijk aanwezig te zijn bij het
in- en uitvaren van havens, ankerplaatsen of rivieren, volgt dat de
eigenaar geen verhaal zou kunnen uitoefenen tegen derden die eventueel aansprakelijk kunnen worden gesteld op grond van andere
wettelijke bepalingen ... ". De slachtoffers hebben dus een vordering
tegen de scheepseigenaar. Diens aansprakelijkheid is echter niet
exclusief. Meer bepaald is de aansprakelijkheid van de staat noch van
de loods uitgesloten.
Het Hof van Cassatie verwerpt ook de visie van het Hof van Beroep
en de Rechtbank te Brussel betreffende de verhouding van de loods
en de kapitein: ,overwegende dat de kapitein, die overeenkomstig
artikel 5 van de wet van 3 november 1967 betreffende het loodsen
van zeevaartuigen, aileen meester is over de Ieiding en de manreuvers
van het vaartuig, geen enkel gezag heeft over de loods die, volgens
dezelfde wettekst, optreedt als zijn raadgever". Zonder het met
zoveel woorden te zeggen, impliceert het Hof dat de loods dus niet
de aangestelde is van de kapitein. De loods, aldus het Hof, ,maakt
deel uit van een door de staat ingerichte dienst en valt onder de
uitsluitende bevoegdheid van de staat''. In deze omstandigheden kan
men, indien de loods een fout begaan heeft, de aansprakelijkheid van
de staat niet uitsluiten.
Bijna over de gehele lijn volgt het Hof de conclusies van het openbaar
ministerie naar voor gebracht bij monde van Advokaat-generaal
Liekendael.

II.

DE WEERSLAG VAN HET ARREST VOOR DE BETROKKENEN

A. De statU
6. Het arrest heeft een belangrijke weerslag, op de eerste plaats voor
de staat. Wat diens aansprakelijkheid betreft, brengt het inderdaad
een ommekeer teweeg.

Voorheen nam een deel van de rechtspraak en rechtsleer - wellicht
ten onrechte - aan dat artikel 251 van de scheepsvaartwet de
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aansprakelijkheid van de staat uitsloot(15). Zelfs al was deze stelling
fout, dan was er nog een andere reden waarom de staat niet aansprakelijk geacht werd voor de fouten van de loods bij de besturing van
het schip: de loods werd aangezien als een aangestelde van de
kapitein, lasthebber van de scheepseigenaar of van de rederij(16).
Nu stelt het Hof van Cassatie duidelijk dat artikel 251 van de
scheepvaartwet geen exoneratie meebrengt voor de Staat of de loods
persoonlijk en dat de kapitein geen gezag uitoefent over de loods.
De loods maakt deel uit van een openbare dienst. Zijn fouten brengen
de aansprakelijkheid mee van de staat.
7. Het Hof spreekt zich echter niet uit over de vraag of de loods een
aangestelde of een orgaan van de staat is. Het beperkt zich ertoe te
stellen dat de loods deel uitmaakt van een openbare dienst.
Het Openbaar Ministerie daarentegen was van mening dat het om
een orgaan gaat, maar deed de vraag af als van weinig belang: indien
de loods een orgaan is, is de staat persoonlijk aansprakelijk op grond
van artikel1382 B.W.; is de loods een aangestelde, dan is de aansprakelijkheid van de staat gebaseerd op grond van artikel 1384 B.W.
Toch lijkt de kwalificatie van de loods als orgaan of als aangestelde
van de staat belangrijk. Een rechtspersoon is immers slechts aansprakelijk voor de daden van het orgaan indien het schadeveroorzakend
feit bestaat in een foutieve uitvoering van een daad die binnen de
bevoegdheid van het orgaan ligt(17). Handelt bet orgaan buiten de
perken van zijn bevoegdheid, dan is de rechtspersoon niet aansprakelijk. Voor de aansprakelijkheid van de aansteller voor de aangestelde
volstaat bet daarentegen dat de aangestelde handelt tijdens en naar
aanleiding van zijn opdracht. De aansteller blijft aansprakelijk, ook
al handelt de aangestelde in strijd met zijn opdracht(18).
Het voorgaande is relevant, in bet Iicht van de rol die de loods in
feite vervult. De loodswet omschrijft bet loodsen als , ,bet verlenen
van assistentie aan de kapiteins van zeevaartuigen... De loods treedt
(15) Zie o.m. HERVY, J., o.c., (noot 3), 118.
(16) Zie de referenties in de conclusies van het Openbaar Ministerie voor Cass., 15 december
1983, Rechtspr. Antw., 1983-84, 209, noten 2 tot 9. SMEESTERS, C. en WINKELMOLEN, S.,
Droit maritime etjluvial, Brussel, Larcier, 1929 noemen de loods een, ,collaborateur temporaire de !'equipage" (I, 143). Enkel in verband met de persoonlijke aansprakelijkheid van de
kapitein stellen zij dat hij geen aangestelde van de kapitein is (I, 321).
(17) Cass., 31 maart 1943, Arr. Verbr., 1943, 75; KRUITHOF, R., ,Aansprakelijkheid voor
andermans daad: Kritische bedenkingen bij enkele ontwikkelingen", R. W., 1978-79, 1424.
(18) Cass., 7 februari 1969, R. W., 1968-69, 1545; KRUITHOF, R., o.c., (noot 17), R. W.,
1978-79, 1420 en verdere verwijzingen in noot 159.

794

op als de raadgever van de kapitein. Aileen deze laatste is meester
over de lei ding en de manreuvers van het vaartuig''. Volgens deze
wettelijke omschrijving geeft de loods dus geen bevelen aan de
machinisten en de roerganger, maar enkel adviezen aan de kapitein.
Men weet dat deze theoretische voorstelling van zaken dikwijls niet
overeenstemt met de werkelijkheid. In de praktijk neemt de loods in
vele gevallen de besturing van het schip over. Soms zelfs brengt hij
een eigen roerganger mee aan wie hij zonder taalmoeilijkheden de
nodige instructies kan geven. Het is duidelijk dat de loods die een
eigen roerganger bevelen geeft, desgevallend in een taal die de
kapitein niet begrijpt, niet meer handelt als raadgever van de kapitein
en dus zijn wettelijke opdracht te buiten gaat. Is de loods een orgaan
van de staat, dan brengt een optreden buiten zijn wettelijke opdracht
niet de aansprakelijkheid mee van de staat, maar enkel de persoonlijke aansprakelijkheid van de loods. Het slachtoffer zou echter kunnen inroepen (en in casu wellicht bewijzen) dat de rechtspersoon de
bevoegdheidsoverschrijding kende en tolereerde(19). Slechts in die
mate zou ook de staat zelf kunnen aangesproken worden(20). Is de
loods daarentegen de aangestelde van de staat, dan speelt de hiervoor
beschreven bevoegdheidsoverschrijding geen rol.
8. Is de loods nu orgaan of aangestelde, in elk geval wordt de
Belgische staat het mikpunt van vorderingen naar aanleiding van
aanvaringen waarbij loodsen betrokken zijn. Hij krijgt een miljardenrekening gepresenteerd.
De reactie van de regering bleef echter niet uit. Zoals gezegd, wordt
een wetsontwerp voorbereid waarbij de aansprakelijkheid van de
staat voor ongevallen bij het loodsen van schepen volledig wordt
uitgesloten en dit gedeeltelijk zelfs met terugwerkende kracht.
B. De foods persoonlijk
9. Het arrest van 15 december 1983 spreekt zich niet rechtstreeks uit
over de aansprakelijkheid van de loods. Wellaat het verstaan dat
artikel 251 de aansprakelijkheid van de loods niet uitsluit. Het stelt
ook dat elke, zij het de lichtste fout van een loods, in aanmerking
komt om de aansprakelijkheid van de staat vast te stellen. Overeen(19) Men zou kunnen stellen dat de tekst van de ,notice" op de keerzijde van het Ioodsdocument in deze zin wijst. De tekst is geciteerd in Rb. Brussel, 14 april 1978, Rechtspr. Antw.,
289.
(20) Zie KRUITHOF, R., o.c., (noot 17), R. W., 1978-79, 1424.
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komstig het gemeen recht volgt hieruit ook de persoonlijke aansprakelijkheid van de loods.
In het verleden bestond er enige verwarring in de rechtspraak omtrent
de persoonlijke aansprakelijkheid van de loods. Soms werd aangenomen dat deze door artikel251 van de scheepvaartwet uitgesloten werd
bij aanvaringen tussen twee schepen, zodat de loods enkel aansprakelijk was bij stranding of aanvaringen met vaste obstakels(21). Soms
werd gezegd dat de fout van de loods een zware fout moest zijn(22).
Soms werd - wellicht terecht - gesteld dat de loods zonder meer
aansprakelijk was voor eigen fout(23).
Inzoverre dit laatste wellicht de juiste visie was, verandert het arrest
van 15 december 1983 niet zo heel veel. In elk geval is er nu geen
twijfel meer. Artikel 251 beschermt de loods niet. Bij elke, zij het
de lichtste, fout van de loods heeft het slachtoffer vordering tegen
de loods persoonlijk. Ook kan de Staat, na aansprakelijk gesteld te
zijn, regres uitoefenen tegen de loods.
In beginsel staat de loods dus bloot aan persoonlijke aansprakelijkheid telkens hij een fout heeft begaan zonder dewelke de aanvaring
niet zou gebeurd zijn. De fout waar het om gaat kan een overtreding
zijn van de reglementering op de scheepvaart. Het kan een gebrek
aan voorzorg zijn. In dit geval moet het gedrag van de loods beoordeeld worden in het Iicht van de vraag hoe een redelijk loods in
dezelfde omstandigheden zou gehandeld hebben. Het criterium is
niet: de perfekte loods. Het feit dat een aanvaring zich voordeed
alleen, volstaat zeker niet om een fout aan te tonen.
10. In de praktijk echter werden loodsen in het verleden zelden of
nooit gedagvaard tot vergoeding van de schade veroorzaakt door
aanvaringen. Men kan aannemen dat de schade het vermogen van
de loodsen vele malen overschrijdt. Wellicht vrezen reders door
vorderingen tegen loodsen persoonlijk de heel belangrijke good-will
van de loodswereld te verliezen.
Men kan aannemen dat aan dit alles weinig zal veranderen in de
toekomst. Toch begrijpt men ook dat de loodsen zich zorgen maken
om hun persoonlijke aansprakelijkheid. Zij oefenen inderdaad een
moeilijk - zij het goed betaald - beroep uit met grote risico's.
(21) Zie de verwijzingen in Rb. Brussel, 14 april1978, Rechtspr. Antw., 1978-79,290 en 291.
Zie ook HERVY, J., o.c., (noot 3), 123.
(22) Zie vorige noot.
(23) Zie de verwijzingen in de conclusies van het Openbaar Ministerie voor Cass., 15 december
1983, Rechtspr. Antw., 1983-84, 213, noten 24 en 25.
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Meestal zijn zij niet of slecht verzekerd. In de ons omringende Ianden
is de aansprakelijkheid van de loods beperkt. De staat blijkt oor te
hebben gehad voor hun klachten. Het wetsontwerp waarvan sprake
zou dan ook de persoonlijke aansprakelijkheid van de Joodsen
beperken tot gevallen van opzet of grove schuld. Bij grove schuld zou
de aansprakelijkheid verder beperkt zijn tot 500.000F. Enkel bij
opzet zou er dus een onbeperkte aansprakelijkheid overblijven.
C. Het slachtojjer van de aanvaring

11. Het slachtoffer van de aanvaring heeft op grond van artikel 251
van de scheepvaartwet in elk geval een vordering tegen de eigenaar
van het aanvarende schip. De aansprakelijkheid van de eigenaar van
het aanvarende schip is echter, zoals men weet beperkt.
Hier brengt het arrest van 15 december 1983 de zon in het Ieven van
het slachtoffer. Eens de fout van de loods bewezen, is immers ook
de staat aansprakelijk en dit, zonder dat deze beroep kan doen op
de in het zeerecht gebruikelijke beperkingen van aansprakelijkheid
voor nautische fouten.
In deze omstandigheden is het in de praktijk niet nodig de loods
persoonlijk aansprakelijk te stellen ...

D. De eigenaar van het aanvarende schip
12. Tenslotte is er de eigenaar van het aanvarende schip.
Indien deze ingevolge van een fout van een Belgische loods aansprakelijk gesteld wordt op grond van artikel251 van de scheepvaartwet,
heeft hij op grond van het arrest van 15 december 1983, in bepaalde
gevallen een regres tegen de Belgische staat en, in theorie, ook tegen
de loods persoonlijk.
De eigenaar zal echter niet noodzakelijk de gehele schadevergoeding
welke hij aan het slachtoffer heeft uitgekeerd kunnen terugvorderen
van de staat of van de loods. Indien er niet aileen een fout was van
de loods, maar ook van de kapitein of een bemanningslid, zal men
tot een gedeelde aansprakelijkheid komen. Beging de eigen kapitein
of bemanning geen fout, dan kan de aansprakelijke eigenaar de
gehele uitgekeerde schadevergoeding terugvorderen van de staat.
Van groot belang is dat nu ook voor de eigen schade aan het
aanvarende schip vergoeding kan gevorderd worden lastens de staat.
Was er enkel een fout van de loods, en niet van de eigen kapitein
of bemanning, dan kan de staat aansprakelijk gesteld worden voor
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de gehele eigen schade en dit opnieuw zonder beperking. Was er
tevens een fout van de eigen bemanning, dan kan slechts een deel van
de eigen schade teruggevorderd worden.
Men vergete overigens niet dat, in de mate dat hij verzekerd is, niet
de eigenaar zelf van het aanvarende schip de schade draagt, maar wei
diens verzekeraar.

III.

RECHTSPOLITIEKE BEDENKINGEN BIJ DE AANSPRAKELIJKHEID
VAN DE STAAT EN DE LOODS VOOR AANVARINGEN

13. Vooraleer over te gaan naar een meer theoretische benadering
van het vraagstuk, wil ik hier eerst trachten de oplossing geboden
door het arrest van 15 december 1983 te evalueren op haar maatschappelijke verdiensten. Is het een goede oplossing? Wordt de
economische last van de schade op een rechtvaardige en billijke wijze
toegerekend aan de verschillende betrokkenen? Worden gelijke situaties gelijk behandeld?
Laten we vooraf nog even in herinnering brengen wat een loods
eigenlijk doet. Volgens de loodswet van 3 november 1967 (art. 5)
verleent hij assistentie aan de kapitein. De loods is raadgever met
betrekking tot de navigatie op gevaarlijke plaatsen die hem bijzonder
bekend zijn. Hij helpt de kapitein het schip besturen. Soms neemt
de loods de navigatie van het schip de facto in eigen handen. In elk
geval is hij een tijdelijk medewerker van de bemanning van het schip
dat zich in vreemde wateren bevindt(24).
Deze tijdelijke medewerker wordt de kapitein ter beschikking gesteld
door de overheid. Deze vergemakkelijkt aldus de besturing van de
schepen die de Belgische havens willen aandoen. Wellicht had de
inrichting, door de Belgische en Nederlandse staat, van het loodswezen op de Schelde ook een politieke functie: deel te hebben aan de
gemeenschappelijke controle van de vrije scheepvaart op de Schelde
overeenkomstig artikel 9 van het vredesverdrag tussen Belgie en
Nederland van 19 april1839. Tot op zekere hoogte vervult de loods
overigens ook bepaalde politionele functies(25), o.m. in verband met
het toezicht op de veiligheid van het maritiem verkeer.

(24) Zie de uitspraak van SMEESTERS, C. en WINKELMOLEN, 0., geciteerd in noot 16.
(25) Artikel 33, § 1, 2°, a van bet K.B. van 31 mei 1968 houdende politiereglement op de
beneden-Schelde, kent hem bet toezicht toe op de naleving van dit reglement. Artike129, § 1,
2°, b van bet K.B. van 31 mei houdende politie- en scheepvaartreglementen voor de Belgische
territoriale zee, de havens en de stranden van de Belgische kust heeft eenzelfde strekking.
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A. De aansprakelijkheid van de scheepseigenaar op grond van artikel 251 van de Scheepvaartwet
14. Evalueren wij eerst de regel volgens dewelke het schip aansprakelijk blijft voor de aanvaring, ook in het geval er een loods aan boord
is.
Artikel251 Scheepvaartwet vestigt een regel van objectieve aansprakelijkheid. Het schip- de eigenaar van het schip- is aansprakelijk
telkens de aanvaring te wijten is ,aan de schuld van" het schip aan een fout in de besturing van het schip dus. Het gaat hier om een
objectieve aansprakelijkheid voor andermans daad: de eigenaar is
aansprakelijk ook a1 is de aanvaring niet te wijten aan zijn eigen fout,
maar aan de fout van de kapitein of de bemanning. Deze aansprakelijkheid blijft, aldus artikel 251, 7°, bestaan, ook al is er een loods
aan boord. De regel sluit aan op deze van artikel 46 van de scheepvaartwet volgens dewelke de eigenaar van het schip burgerlijk aansprakelijk is ,voor de handelingen van de kapitein ... , van het
scheepsvolk ... en van de als dusdanig werkzame aangestelden".
Beide regelingen zijn verwant met artikel1384, lid 3 B.W., volgens
dewelke de aansteller aansprakelijk is voor de fouten van zijn aangestelden.
De drie gevallen van objectieve aansprakelijkheid voor andermans
daad kunnen gemotiveerd worden op grond van de billijkheid en het
profijt-beginsel(26). Over artikel1384, lid 3 wordt in de voorbereidende werken van het B.W. gezegd: ,Cette disposition ne presente
rien que de tres equitable. N'est-ce-pas en effet le service dont le
maitre profite qui a produit le mal qu'on le demande a reparer? La
loi ne fait done ici que ratifier ce que l'equite commande, ce que de
frequents et trop facheux exemples rendent necessaire, et ce que la
jurisprudence de tous temps et de tous les pays a consacre"(27).
Vergelijkbare motieven liggen duidelijk ten grondslag aan de aansprakelijkheid van de scheepseigenaar(28). Men weet hoe de aansprakelijkheid van de aansteller overeenkomstig artikel1384, lid 3 B.W.,
traditioneel ook verklaard wordt op grond van een vermoeden van
fout bij de keuze van de aanstelling of in het toezicht hierop. Nu het
tegenbewijs van goede keuze of goed toezicht niet kan worden
geleverd komt deze redenering neer op een fictie welke weinig of geen
(26) Er zijn ongetwijfeld andere argumenten om artikel 1384, lid 3 te motiveren. Zie DALCQ,
R.O., Traite, I, nr.176 en vlg.
(27) DE GREUILLE, B., in Motifs et discours prononces lors de Ia presentation du Code civil
par les divers orateurs du Conseil d'Etat et du Tribunal, Paris, Didot, 1855, 518.
(28) SMEESTERS, C. en WINKELMOLEN, G., O.C., (noot 16), 135.
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verklarende waarde meer heeft in de huidige situatie(29). Voor wat
artikel251 en artikel46 Scheepvaartwet betreft, worden verwijzingen
naar de keuze van en het toezicht op de bemanning en de kapitein
echter uitdrukkelijk verworpen als motivering(30). In feite hebben
deze bijzondere aansprakelijkheidsregelen de functie het slachtoffer
naast de (bij veronderstelling weinig kapitaalkrachtige) scheepsbemanning en aangestelden ook een solvabele tegenpartij te bieden in
de persoon van de scheepseigenaar en de aansteller. De risico's
verbonden aan de mogelijks foutieve tussenkomst van (ondergeschikte) medewerkers bij maritieme, industrH!le, commerciele ... aktiviteiten worden dus gelegd op diegenen voor wiens rekening deze
aktiviteiten worden ondernomen(31). Het is dan ook logisch dat de
scheepseigenaar aansprakelijk blijft, ook al is de fout in de besturing
van het schip te wijten aan de loods. Deze is een tijdelijke medewerker van de bemanning. Hij helpt het schip brengen naar de bestemming aangewezen door de kapitein. Hij werkt voor rekening van de
scheepseigenaar. Het is billijk dat deze ook instaat voor de nadelige
gevolgen welke de tussenkomst van de loods voor derden heeft.
B. De foods en de Staat blijven in beginsel aansprakelijk, ondanks
artike/25 J s_che_epva(lrtwet .

15. Het Hof van Cassatie stelt dat artikel 251 geen exoneratie
meebrengt van de aansprakelijkheid, op grond van artikel 1382 of
1384 B.W., van anderen wier fout bijgedragen heeft tot de aanvaring. Meer bepaald wordt dus de aansprakelijkheid van de loods of
van de Staat niet uitgesloten.
Ook deze conclusie kunnen wij, rechtspolitiek gezien, goedkeuren.
De objectieve aansprakelijkheid voor andermans daad vervat in
artikel46 en 251 van de scheepvaartwet en in artikel1384, lid 3 B.W.,
vindt haar verantwoording in het profijtbeginsel en in de noodzaak
van een afdoende bescherming van derden. Deze laatsten worden niet
gediend door de vrijstelling van persoonlijke aansprakelijkheid van
de medewerker die de fout heeft begaan. Deze vrijstelling zou enkel
verantwoord zijn indien de wetgever de bedoeling heeft de schade
(29) Zie o.m. VANDENBERGHE, H., VAN QUICKENBORNE, M. en HAMELINK, P., ,Overzicht
van rechtspraak. Onrechtmatige daad", T.P.R., 1980, 1323.
(30) SMEESTERS, C. en WINKELMOLEN, G., o.c., (noot 16), l, 134.
(31) Het handelen voor iemands rekening is niet het criterium dat de Belgische rechtspraak
momenteel hanteert bij de toepassing van het begrip aanstelling (zie verder, nr. 34). Het wordt
nochtans door KRUITHOF, R. (o.c., noot 17) R.W., 1978-79, 1417 verdedigd als een beter
criterium dan het huidige.
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economisch gezien op een punt te kanaliseren, bv. om bepaalde
belangengroepen tegen aansprakelijkheid te beschermen. Dit laatste
komt slechts uitzonderlijk voor. Zoals elders uitvoerig is aangetoond(32) blijkt de Belgische wetgever in casu niet deze bedoeling
gehad te hebben.
Het lijkt dus ook logisch dat derden de staat en de loods kunnen
aanspreken en dat de scheepseigenaar welke aansprakelijk gesteld
werd wegens een fout van de loods, een regres kan uitoefenen tegen
deze laatste en de staat.

C. De persoonlijke aansprakelijkheid van de foods
16. Het arrest impliceert dat de loods persoonlijk aansprakelijk kan
gesteld worden indien hij een fout heeft begaan. Ook dit lijkt ons
niets uitzonderlijk.
Overeenkomstig artikel1382 B.W. is eenieder in beginsel aansprakelijk voor zijn eigen fouten: zowel een kind van tien jaar als een
chirurg of een ingenieur in staatsdienst. Deze aansprakelijkheid is in
de regel onbeperkt. Wie bijzonder risico-dragende aktiviteiten onderneemt, kan zich echter tegen zijn aansprakelijkheid verzekeren.
Waarom zouden deze principes nu niet gelden voor de loods?
Moet deze enkel maar aansprakelijk zijn bij zware fout omdat hij
een gevaarlijk beroep uitoefent? Wat dan met een chirurg, een
aannemer, een ingenieur ... Het weze overigens benadrukt: de vaststelling van een ongeval op zich impliceert niet de fout. Deze laatste
volgt enkel uit de vergelijking met een zorvuldige persoon geplaatst
in dezelfde externe omstandigheden.
Ook de omvang van de schade bij aanvaringen lijkt geen doorslaggevend argument om de aansprakelijkheid van de loods uit te sluiten.
Of men als fysieke persoon aansprakelijk gesteld wordt voor 1
miljard of voor 10 miljoen, maakt in de praktijk geen groot verschil:
de meesten van ons kunnen geen van beide bedragen betalen. De
omvang van de potentiele aansprakelijkheid heeft natuurlijk wel
invloed op de hoogte van de premies voor de aansprakelijkheidsverzekering.
Er zijn dus heel wat argumenten tegen een wettelijke uitsluiting of
beperking van de persoonlijke aansprakelijkheid van de loods. Gelijksoortige argumenten kwamen ook naar voor bij de parlementaire
bespreking van de wet van 21 februari 1985 tot hervorming van het
(32) Zie BocKEN, H., ,Van fout naar risico", T.P.R., 1984, 410.
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bedrijfsrevisoraat. Artikel 16 van het regeringsontwerp(33) voerde
ten gunste van bedrijfsrevisoren een uitzonderingsregeling in door
hun aansprakelijkheid te beperken tot een bedrag gelijk aan vijftig
maal de bezoldiging verbonden hetzij aan het mandaat voor dat jaar
of voor een der jaren tijdens welke de fout werd begaan, hetzij aan
de vervulling van andere opdrachten die krachtens deze titel aan
bedrijfsrevisoren worden toevertrouwd. Artikel40 van het ontwerp
voerde de verplichting in voor de bedrijfsrevisoren om hun aansprakelijkheid te Iaten verzekeren. De Raad van State reageerde kritisch
op deze tekst(34). Ook in het parlement was er ernstig verzet, zodat
de regering uiteindelijk de aansprakelijkheidsbeperking moest intrekken(3 5).
17. Toch Ievert de eis dat gelijke situaties gelijk zouden behandeld
worden, ook argumenten op die pleiten voor een afwijking van het
gemene recht ten gunste van de staatsloodsen.
Normalerwijze genieten al diegenen die delen in het maritiem avontuur, de eigenaar van het schip, de bevrachter, de reder, de kapitein,
de leden van de bemanning en de andere aangestelden van de eigenaar, van de bevrachter en de reder, krachtens het verdrag van
Brussel van 10 oktober 1957 (art. 1, art. 6, 2°)(36) van de beperking
van aansprakelijkheid die typerend is voor het zeerecht. Tot v66r het
arrest van 15 december 1983 kon ook de Belgische loods zich wellicht
op het verdrag van 1957 beroepen. Artikel 6, 2° ervan kent het
voordeel van de beperking van aansprakelijkheid ook toe aan de
kapitein, de bemanningsleden en andere aangestelden van de eigenaar en de reder. Tot v66r het arrest was de loods een aangestelde
van de eigenaar of de reder. Nu dit niet Ianger het geval is, valt ook
de beperking van aansprakelijkheid weg voor de loods; nochtans

(33) Part. St., Kamer, 1982-83, nr. 552/1, 91.
(34) Part. St., Kamer, 1982-83, nr. 552/1, 72-74.
(35) Pari. St., Kamer, 1982-83, nr. 552/9, 4 en 552/29, 3.
(36) Verdrag van Brussel van 10 oktober 1957 nopens de beperking van de aansprakelijkheid
van eigenaren van zeeschepen, goedgekeurd bij wet van 18 juli 1973.
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gelden aile argumenten voor de beperking van de aansprakelijkheid
van de kapitein of van de bemanning ook voor de loodsen(37).
Ten gunste van de beperking van de aansprakelijkheid van staatsloodsen in het bijzonder geldt ook het feit dat loodsen uit priveloodsdiensten zich kunnen beroepen op artikel 18 van de wet op de
arbeidsovereenkomsten en dus enkel aansprakelijk zijn bij gebruikelijke Iichte fout, bij zware fout en bij opzet. Op dit vlak zijn trouwens
aile staatsambtenaren benadeeld t.o.v. werknemers uit deprive-sector. Wil men de gelijke behandeling van loodsen uit de publieke
zowel als uit de private sector verwezenlijken, dan is een beperking
van de aansprakelijkheid van de staatsloods tot de gevallen van opzet
of grove fout verdedigbaar. De vraag kan echter gesteld worden of
artikel 18 van de wet op de arbeidsovereenkomsten wei navolging
verdient(38). Indien men hierop positief antwoordt, zou men de lijn
moeten doortrekken tot aile staatsambtenaren.
Een beperking van de aansprakelijkheid tot bv. 500.000 F zoals zou
voorgesteld worden in het wetsontwerp waarvan hoger sprake, daarentegen, lijkt niet te verantwoorden nu de aansprakelijkheidsverzekering toch reeds geruime tijd uitgevonden is. Wei verdient het
aanbeveling dat de loodsen zelf aandacht zouden besteden aan de
verzekering van hun aansprakelijkheid. Een groepspolis moet moge(37) De toestand is vrij uiteenlopend wat de aansprakelijkheid van de werknemers betreft bij
vliegtuigongevallen.
Een interessant vergelijkingspunt is de aansprakelijkheid van de luchtverkeersleiders. In Belgie
wordt het verkeer onder de 25.000 voet geleid door de diensten van de Regie van het
Luchtwezen. Deze genieten niet van een bijzondere aansprakelijkheidsrege!ing. Boven de
25.000 voet is de verkeersleiding toevertrouwd aan Eurocontrol, opgericht bij het verdrag van
13 november 1960 tot samenwerking in het belang van de veiligheid van de luchtvaart. Artikel
25 van het verdrag bepaalt dat Eurocontrol aansprakelijk is voor schade veroorzaakt door de
schuld van haar organen of haar personeelsleden in de uitoefening van hun functies. Het
verdrag raakt de persoonlijke aansprakelijkheid van organen en aangestelden niet. Het ,laat
rechten op andere schadevergoedingen die hun grondslag vinden in de nationale wetgeving van
de Verdragsluitende partijen onverlet." (zie ook Du PERRON, A.E., ,Eurocontrol: liability
and jurisdiction'' in Air Worthy, Liber Amicorum honouring professor dr. I. J. Ph. DiederiksVerschoor, STORM VAN 's GRAVENSANDE, J.W.E. EN VAN DER VEENVONK, A. (ed.),
Deventer, Kluwer Law and Taxation Publishers, 1985, 135-149).
Piloten zijn er beter aan toe dan verkeersleiders wat hun persoonlijke aansprakelijkheid
betreft. Bij schade aan derden en aan de grond is het verdrag van Rome van 7 oktober 1952,
goedgekeurd bij wet van 14 juli 1966, van toepassing. Artikel 2, 1 legt de verplichting tot
vergoeding van de in het verdrag bedoelde schade in de regel bij de exploitant van het
luchtvaartuig. De persoonlijke aansprakelijkheid van personeelsleden is impliciet uitgesloten
door artikel 9, behoudens bij opzettelijke fout. In dit laatste geval is het nationale recht van
toepassing. Het Verdrag van Warschau van 12 oktober 1929, goedgekeurd bij wet van 7 april
1936, regelt de aansprakelijkheid van de luchtvervoerder bij schade aan de door hem vervoerde
reizigers of goederen. Voor het geval de personeelsleden van de vervoerder overeenkomstig
het nationale recht rechtstreeks kunnen worden aangesproken door de slachtoffers, kunnen
zij dezelfde aansprakelijkheidsbeperkingen inroepen als de vervoerder zelf.
(38) In kritische zin, zie DALCQ, R.O., ,Le Jegislateur contre le droit", R.G.A.R., 1979,
nr. 10040.
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lijk zijn. Indien de hoogte van de premie een ernstige aantasting
betekent van de koopkracht van de loods, dan zou zij een element
kunnen vormen van het loondossier in onderhandelingen met de
overheid.
Ben derde ongelijkheid verdient de aandacht. Nederlandse loodsen
zijn krachtens de loodswet van 11 juli 1957 niet aansprakelijk,
behoudens opzet of grove schuld. De Nederlandse staat van zijn kant
is niet aansprakelijk voor de fouten van de loods. Ben scheepsongeval in de Schelde loopt dus volledig verschillend af naar gelang het
schip toevallig een Nederlandse of een Belgische loods aan boord
heeft. De kansen liggen echter vrij goed voor de scheepseigenaars,
nu er van het totaal der loodsprestaties op de Westerschelde en op
het Kanaal van Terneuzen, 72,51Jfo aan Belgische en 27 ,51Jfo aan
Nederlandse loodsen worden toebedeeld, overeenkomstig artikel 1
van de , ,Regeling betreffende de loodsdienst voor en op de Westerschelde en op het Kanaal van Terneuzen".

D. De aansprakelijkheid van de staat
18. Tenslotte: een evaluatie van de positie van de staat na het arrest
van 15 december-1983, Hierbij neem ikals uitgangspunt de economische realiteit volgens dewelke de loods in dienst is van de staat.
Juridische spitsvondigheden zoals de vraag of hij een orgaan is dan
wel een aangestelde laat ik - voorlopig - buiten beschouwing.
19. Hier ben ik van mening dat het niet wenselijk is de staat aansprakelijk te stellen voor de fouten van de loods bij de advisering van
de kapitein. Ik ga hierbij uit van de motivering welke ten grondslag
ligt aan de objectieve aansprakelijkheid van de scheepseigenaar en
de aansteller voor de fouten begaan door hun medewerkers, neergelegd in artikel 46 en 251 van de scheepvaartwet en in artikel 1384
B.W. Zoals gezegd, is deze motivering te vinden in het feit dat de
aktiviteiten van kapitein, bemanning en aangestelden verricht worden voor rekening van de scheepseigenaar en de aansteller. Zij komen
hem ten goede, en dus ook ten kwade. Ubi emolumentum, ibi onus.
Aanvaardt men deze rechtspolitieke motivering van de aansprakelijkheid voor andermans daad, dan is het een oversimplificatie meteen te besluiten dat de fouten van de loods ten laste moeten komen
van de staat omdat de loods ,behoort tot een staatsdienst". Men
moet zich de vraag stellen voor wiens rekening de loods in feite werkt.
Naar onze mening ligt het voor de hand dat de loods, de facto, een
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tijdelijke versterking is van de bemanning van het schip. Hij helpt
het schip besturen, op moeilijke plaatsen, en dit naar de bestemming
vooropgesteld door de scheepseigenaar. Hij is de raadgever van de
kapitein. Hij is een sprekende zeekaart ten behoeve van de kapitein(39). Wij zagen trouwens dat hij, in een aantal gevallen, zelfs
tijdelijk de besturing van het schip overneemt. De loods blijkt ook
over zekere politionele functies te vervullen.
Er is geen twijfel dat de politionele opdrachten van de loods uitgevoerd worden voor rekening van de staat. Aanvaardt men de boger
gegeven motivering van de aansprakelijkheid voor andermans daad,
dan is het ook maar logisch dat de staat aansprakelijk is bij fouten
van de loods in zijn politionele functie.
Voor nautische fouten van de loods ligt de situatie anders. Hier lijkt
de loods op te treden ten voordele van de scheepseigenaar en niet van
de staat. Het feit dat de loods ter beschikking gesteld is door de staat,
doet weinig af aan deze economische realiteit. Met deze vaststelling
komen wij echter enkel tot het besluit dat derden in elk geval de
scheepseigenaar moeten kunnen aanspreken. Hiermee is niet alles
opgelost.
Moeten derden ook de staat kunnen aanspreken als aansprakelijke ·
voor de loods? Steeds uitgaande van de vraag voor wiens rekening
gehandeld wordt, zou het antwoord positief moeten zijn indien de
staat, wanneer hij loodsen ter beschikking stelt van de scheepvaart,
hiermee eigen voordeel nastreeft. Afgezien van de politionele functies van de loods, kan men echter stellen dat de staat door het
organiseren van het loodswezen een openbare dienst ter beschikking
stelt van de scheepvaart. Zoals gezegd wordt in het vonnis van de
Rechtbank van Brussel van 14 april 1978(40), beperkt de staat zich
ertoe de schepen bekwame en ervaren loodsen ter beschikking te
stellen. Deze treden in hun nautische functie op voor rekening van
de scheepseigenaar. Het is dus deze laatste die de financiele gevolgen
van hun fouten zou moeten dragen.
Rest de vraag of de aansprakelijk gestelde scheepseigenaar regres zou
moeten kunnen uitoefenen op de staat die hem de loods ter beschikking heeft gesteld. Het antwoord op deze vraag is vooral afhankelijk
van de onderliggende verhouding tussen het loodswezen en de
scheepseigenaar of reder. Bestaat de verbintenis van het loodswezen
erin een schip effektief binnen te loodsen, dan moet het aansprakelijk
(39) Naar DECouRCY, geciteerd door het Openbaar Ministerie, in de conclusies voor Cass.,
15 december 1983, Rechtspr. Antw., 1983-84, 211.
(40) Rechtspr. Antw., 1978-79, 286.
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zijn indien het (door eigen fout of deze van zijn medewerkers) hier
niet in slaagt. Is het loodswezen enkel ertoe gehouden behoorlijk
opgeleide loodsen ter beschikking te stellen van de scheepvaart, dan
heeft de staat zijn verbintenis volbracht eens een deskundige loods
is ter beschikking gesteld. Het risico op ongevallen door nautische
fouten van de loods moet dan gedragen worden door diegene die van
de loods gebruikt maakt. Hier grijpen wij terug naar het reeds
ingenomen standpunt: het komt ons voor dat het loodswezen niets
anders doet dan deskundige raadgevers ter beschikking stellen van
de schepen. Mocht de staat wel ertoe verbonden zijn de schepen veilig
de havens binnen te brengen, dan zou artikel 5 van de loodswet, dat
benadrukt dat de kapitein de meester is over de leiding en de
manreuvers van het vaartuig weinig zin hebben. Het zou zeer onverstandig zijn, zich ertoe te verbinden het schip veilig binnen te loodsen
en tevens de kapitein totaal vrij te laten om de mening van de loods
te volgen of niet.
20. Een andere reden om de aansprakelijkheidsregeling waartoe het
arrest van 15 december 1983leidt te betwisten, is het feit dat de staat
onbeperkt aansprakelijk wordt gesteld, daar waar de aansprakelijkheid van de anderen die bij het maritiem avontuur betrokken zijn,
beperkt is. Nochtans heeft de fout waarvoor de staat door het Hof
van Cassatie aansprakelijk wordt gesteld betrekking op de besturing
van het schip. Het slachtoffer van een aanvaring is er dus veel beter
aan toe indien deze veroorzaakt is door een Belgische staatsloods dan
indien zij het gevolg is van een fout van de kapitein of de bemanning.
Ook deze ongelijke behandeling van gelijke situaties is moeilijk te
verantwoorden.
21. Ik vat mijn rechtspolitieke conclusies samen.
1. Het is normaal dat de scheepseigenaar aansprakelijk is voor een
aanvaring veroorzaakt door een foutieve besturing van het schip,
ook al is deze laatste te wijten aan de loods. De loods adviseert de
kapitein voor rekening van de scheepseigenaar of de reder. Zij
optreden komt deze laatste ten goede- en ten kwade -.
2. De persoonlijke aansprakelijkheid van de loods lijkt ons is normaal maar blijft wellicht vrij theoretisch.
Wel zou de loods moeten kunnen genieten van de beperking van
aansptakelijkheid welke de kapitein en de andere bemanningsleden
kunnen inroepen.
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Ten einde een gelijkschakeling met het statuut van het prive-Ioodsen
te bekomen zou men de aansprakelijkheid van de staatsioods verder
kunnen beperken tot zware fout of opzet. Deze opiossing dringt zich
echter geenszins op. Voorai het piafonneren van de aansprakelijkheid tot bv. 500.000F lijkt moeilijk verdedigbaar. Wei doet de Ioods
er goed aan aandacht te besteden aan de verzekering van zijn aansprakelijkheid.
3. Ook de aansprakelijkheid van de staat voor fouten in de organisatie van het Ioodswezen is normaal.
Aanvaardt men, zoais wij, dat de staat niet meer doet dan bij wege
van openbare dienst ervaren Ioodsen ter beschikking te stellen van
de scheepvaart, dan dringt de aansprakelijkheid van de staat voor
de nautische fouten van de Ioods zich geenszins op. Ais nautisch
raadgever van de kapitein handeit de Ioods voor rekening van de
scheepseigenaar.
De staat moet wei aansprakelijk zijn voor de fouten die de Ioodsen
begaan in de uitvoering van hun politioneie opdracht.
IV.

MOGELIJKE OPLOSSINGEN

22. Wat tot nu toe geschetst werd is niet het huidige recht, het is
enkei hoe een evenwichtige aansprakelijkheidsregeling er naar mijn
mening zou uitzien. Ik tracht nu te beschrijven hoe deze regeling
rechtstechnisch kan gerealiseerd worden.
23. Het beginsei van de aansprakelijkheid van de scheepseigenaar
voor aanvaringen veroorzaakt door fouten van het schip, ook ai is
er een Ioods aan boord, wordt adekwaat verwoord in het arrest van
15 december 1985: ,overwegende dat artikei251, derde lid, van de
scheepvaartwet bepaait dat indien de aanvaring te wijten is aan de
schuid van een der schepen, de schade moet worden vergoed door
het schip dat deze veroorzaakt heeft en, het zevende lid, dat de aidus
voorziene aansprakelijkheid ook bestaat in gevai de aanvaring werd
veroorzaakt door de schuld van een Ioods, zeifs wanneer het gebruik
van dezes diensten verplicht was. Overwegende dat uit die wetsbepalingen voigt dat indien de aanvaring te wijten is aan de schuid van
een der schepen, de schade van de benadeeiden moet worden vergoed
door de eigenaar van dat schip".
24. De principieie aansprakelijkheid van de Ioods en de staat op
grond van het gemeen recht, wordt ook adekwaat verwoord door het
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arrest: ,overwegende dat noch uit artikel251 van de scheepvaartwet,
noch uit artikel 64 van die wet, luidens hetwelk de kapitein verplicht
is persoonlijk op zijn schip aanwezig te zijn bij het in- en uitvaren
van havens, ankerplaatsen of rivieren, volgt dat de eigenaar geen
verhaal zou kunnen uitoefenen tegen derden die eventueel aansprakelijk kunnen worden gesteld op grond van andere wettelijke bepalingen, met name de artikelen 1382 of 1384 van het Burgerlijk Wetboek.
25. Ben uitbreiding, tot de loods persoonlijk en tot de staat, van de
beperking van de aansprakelijkheid voor nautische fouten kan wellicht gerealiseerd worden door de invoering in het Belgische recht van
het verdrag van 1976 op de beperking van de aansprakelijkheid bij
maritieme vorderingen. Artikel2 hiervan bepaalt immers: ,Si l'une
quelconque des creances prevues aI' article 2 est formee contre toute
personne dont les faits, negligences et fautes entrainent la responsabilite du proprietaire ... , cette personne est en droit de se prevaloir
de la limitation de responsabilite prevue dans la presente convention"(41).
Zoals reeds gezegd, kon de loods zich onder de vroegere rechtspraak
wellicht beroepen op de beperking van aansprakelijkheid welke
voorzien is in artikel6, 2°van het verdrag van-1957: hij was immers
als een ,autre prepose" van de eigenaar of rederij te beschouwen(42).
26. De gelijkschakeling van de aansprakelijkheid van de staatsloods
met deze van de prive-loods kan bekomen worden door het invoeren,
bv. in de loodswet, van een bepaling in de zin van artikel18 van de
wet van 3 juli 1978 op de arbeidsovereenkomsten.
27. Ben beperking van de aansprakelijkheid van de staat tot fouten
in de organisatie van het loodswezen en tot fouten door de loods
begaan in de uitoefening van zijn politionele functie wordt bereikt
door de loods, voor wat betreft de besturing van het schip, te
beschouwen als de aangestelde van de scheepseigenaar of de reder.
Dit betekent dus ook dat de omwenteling die het Hof van Cassatie
met het arrest van 15 december 1983 teweegbracht naar mijn gevoel
(41) De invoering van het verdrag lost het probleem enkel op, aangenomen dat artikel2 niet
vereist dat de eigenaar werkelijk aansprakelijk is gesteld.
(42) De (niet authentieke) Nederlandse tekst die in het Staatsblad werd gepubliceerd heeft het
over ,overige ondergeschikten".
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beter had kunnen vermeden worden. De kwalificatie van de loods als
aangestelde van de reder is trouwens niet aileen vanuit rechtspolitiek
standpunt wenselijk. Vanuit rechtstheoretisch standpunt is zij evengoed, indien niet beter, verdedigbaar dan deze van aangestelde of
orgaan van de staat. De rechtstechnische argumentatie van de stelling
dat de lood op nautisch vlak de aangestelde is van de scheepseigenaar
of de reder wordt hierna ontwikkeld.
V. DE LOODS: AANGESTELDE VAN DE SCHEEPSEIGENAAR OF DE
REDER

27. Het Hof van Cassatie laat er geen twijfel over dat de loods geen
aangestelde is van de kapitein: de kapitein heeft geen enkel gezag over
de loods die enkel optreedt als zijn raadgever. Nautische fouten van
de loods brengen dan ook de aansprakelijkheid mee van de staat,
daar de loods , ,deel uitmaakt van een door de staat ingerichte dienst
en onder de uitsluitende bevoegdheid van de staat valt".
Het Hof preciseert echter niet of de loods een orgaan is van de staat
is dan wei een aangestelde. Voor het Openbaar Ministerie echter gaat
bet duidelijk om een orgaan van de staat(43). Dit element blijkt
verder van bijzonder groot belang in de redenering van het Openbaar
Ministerie. Ik citeer uitvoerig de relevante passage uit de conclusies:
, , ,Si la Cour partage mon point de vue, suivant lequelle pilote ne peut
en aucun cas etre considere comme un prepose du capitaine, la
distinction entre organe et prepose presente, en effet, peu d'interet.
Au contraire, dans !'hypothese oil un doute subsisterait a cet egard,
oil la Cour n'exclurait pas que le pilote ffit un prepose du capitaine,
il faudrait se demander s'il ne s'agit pas d'un prepose occasionnel
de celui-ci, d'un prepose de l'Etat 'prete' au capitaine par l'Etat et
devenu, en raison de ce pret, le prepose occasionnel et temporaire
du capitaine.
Que l'Etat prete a un particulier un de ses organes, parait difficilement concevable. L'hypothese doit cependant etre envisagee, ne
serait-ce que pour observer que toute faute de l'organe engagerait,
non seulement sa responsabilite, mais aussi celle de l'Etat, puisqu'il
y a identification entre l'organe de l'Etat et l'Etat lui-meme.
Le pret d'un prepose se concoit plus aisement et nous en avons des
exemples dans la jurisprudence de la Cour, specialement en matiere
sociale. Un commettant peut preter un de ses travailleurs a un autre
(43)

Rechtspr~

Antw., 1983-84, 217, nr. 28.
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employeur, dont ce travailleur devient le prepose occasionnel en
raison de l'autorite que l'employeur a qui il a ete prete exerce
temporairement sur lui.
En pareil cas, un recours du commettant occassionnel est certes
possible contre le prepose qui aurait cause un dommage par sa faute,
mais un tel recours est exclu contre le commettant habitue! qui, par
le pret et pour la dun~e de celui-ci s'est depouille de son autorite".
In de conclusies van het Openbaar Ministerie wordt dus een redenering gesuggereerd volgens dewelke fouten van de loods, hoewel deze
deel uitmaakt van een open bare dienst, niet de aansprakelijkheid van
de staat zouden meebrengen: de loods is een aangestelde van de staat
die tijdelijk ter beschikking en onder het gezag is gesteld van de
scheepseigenaar en de kapitein. Deze constructie wordt echter afgewezen door het Openbaar Ministerie, en ditI op grond van de volgende
redenering. (A) De loods is een orgaan van de staat. Een orgaan kan
niet uitgeleend worden. In elk geval,. uitgeleend of niet, fouten van
staatsorganen zijn fouten van de staat zelf en brengen diens persoonlijke aansprakelijkheid op grond van artikel1382 B.W. mee(44). (B)
De loods is geen aangestelde van de kapitein. Hij is diens raadgever:
de kapitein oefent geen gezag erover uit(45). (C) De voorbereidende
werken van de wet van 3 november 1967 wijzen erop dat het de
bedoeling van de wetgever was de loods niet als aangestelde van de
kapitein te beschouwen(46).
28. Wij zijn zo vrij van mening te verschillen en te argumenteren:
(A) Voor zijn politietaken is de loods een orgaan van de staat. (B)
wanneer hij als raadgever van de kapitein optreedt, is de loods de
aangestelde van de scheepseigenaar of de reder welke hem tijdelijk
werd ter beschikking gesteld door de staat. Bij toepassing van de
regelen inzake , uitlening~' van aangestelden, komt men tot het
besluit dat de scheepseigenaar, en niet de staat, aansprakelijk is voor
de nautische fouten van de loods. (C) De voorbereidende werken van
de wet van 3 november 1967 wijzen er op dat het niet de bedoeling
van de wetgever was in te gaan tegen de vroegere rechtspraak op dit
punt.

(44) Rechtspr. Antw., 1983-84, 217, nr. 29.
(45) Rechtspr. Antw., 1983-84, 211, nr.15.
(46) Rechtspr. Antw., 1983-84, 210, nr. 12.
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A. Voor zijn politietaken is de foods een orgaan van de staat
29. De theorie op grond waarvan rechtspersonen, op grond van
artikell382 B.W., persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor de
fouten van hun organen is op vele punten onduidelijk en verward.
De voornaamste vraag welke ons hier bezig houdt is te weten wie als
orgaan wordt aangemerkt. Bij private rechtspersonen zijn dit gewoonlijk de bestuursorganen, de fysieke personen die over een niet
ondergeschikte vertegenwoordigingsbevoegdheid beschikken. Voor
publieke rechtspersonen ligt de situatie heel wat moeilijker. GewoonIijk treedt de rechtsleer(47) de rechtspraak van het Hof van Cassatie(48) bij volgens dewelke een persoon in overheidsdienst als orgaan
optreedt wanneer hij drager is van een, zij het beperkt deel van de
openbare macht en/of over de bevoegdheid beschikt de staat t.o.v.
derden te verbinden. Eenzelfde persoon kan als orgaan en als ondergeschikte beschouwd worden naargelang de daad die gesteld
wordt(49).
Soms werd de stelling verdedigd als zou het onderscheid tussen
organen en aangestelden liggen in het feit dat de eersten een reglementair statuut hebben als ambtenaar en de tweeden bij contract zijn
aangeworven(50). Deze Stelling schijnt momenteel achterhaald te
zijn(51). Zij vindt overigens ook weinig steun in de rechtspraak van
het Hof van Cassatie(52).
Er is geen twijfel dat de loods, wanneer hij zijn politiefunctie vervult,
orgaan is van de staat. Zijn fouten in deze hoedanigheid brengen de
persoonlijke · aansprakelijkheid mee van de staat, op grond van
artikel1382 B.W.(53)

(47) DALcQ, R.O., Traite, I, nr. 1359, 454; FAGNART, J.L., ,Chronique de Jurisprudence.
La responsabilite aquilienne", J. T., 1970, 109, nr. 90; SALMON, noot onder Arbh. Brussel,
11 oktober 1972, J. T., 317; KRUITHOF, R., o.c., (noot 16), R. W., 1978-79, 1224; VANDENBERGHE, H., VAN QUICKENBORNE, M. en HAMELINK, P., O.C., T.P.R., 1980, 1324.
(48) Cass., 30 januari 1961, Pas., 1961, I, 570; Cass., 27 mei 1963, Pas., 1973, I, 1033.
(49) VANDENBERGHE, H., VAN QUICKENBORNE, M. en HAMELINK, P ., o.c., T.P.R., 1980,
1324.
(50) Zie verwijzingen bij DALCQ, R.O., I, nr. 1354, 453.
(51) VANDENBERGHE, H., VAN QUICKENBORNE, M. en HAMELINK, P., o.c., T.P.R., 1980,
1324.
(52) DALcQ, R.O., Traite, I, nr. 1357, 454.
(53) In deze zin ook Rb. Brussel, 14 april 1978, Rechtspr. Antw., 1979-80, 288.
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B. Als raadgever van de kapitein is de foods een aangestelde van de
scheepseigenaar of reder welke tijdelijk ter beschikking gesteld
werd door de staat
30. Het is daarentegen erg moeilijk vol te houden dat de loods,
wanneer hij de kapitein bijstaat bij de besturing van het schip, een
deel van de openbare macht uitoefent of de staat kan verbinden. Hij
handelt hier als adviseur, deskundig in de toestand van de waterweg
welke bevaren wordt. Hij heeft geen enkel gezag over de kapitein die
- aldus artikel 5 van de loodswet - steeds de leiding over het schip
behoudt. Het loodsen van het schip is geen politietaak.
Het enige argument op grond waarvan men kan stellen dat de loods
een orgaan is, bestaat er in dat hij een staatsambtenaar is. Het werd
hoger reeds verworpen. Zoals gezegd is dit een zeer zwakke basis voor
de toepassing van de orgaan-theorie op de overheid.
De loods, in de hoedanigheid van nautisch expert, lijkt dus geen
orgaan van de staat(54). Hij moet dan wel een aangestelde zijn. Deze
aangestelde wordt door de staat tijdelijk - en tegen een retributie
- ter beschikking gesteld van de kapitein om hem als raadgever bij
te staan.
31. Wanneer de loods de kapitein het schip helpt besturen, is hij een
aangestelde van de scheepseigenaar of de reder.
Deze opvatting welke, tot voor kort, vrij unaniem werd bijgetreden
door de Belgische rechtspraak, wordt zoals gezegd, verworpen door
het arrest van 15 december 1983, in navolging van de stellingen van
het Openbaar Ministerie. Omdat de vraag of de loods al dan niet de
aangestelde is van de scheepseigenaar of de reder beslissend is voor
de oplossing van het gehele vraagstuk, ga ik uitvoeriger in op de
argumentatie van het Openbaar Ministerie.
Er wordt vooreerst verwezen naar de bedoelingen van de wetgever
bij het goedkeuren van de wet van 3 november 1967. Wanneer de
loods bestempeld wordt als de raadgever van de kapitein, dan bevestigt de wet , ,pas seulement que le pilote est le conseiller du capitaine,
mais qu'il n'est que cela; il est un conseiller technique et rien d'autre.
Ni explicitement ni implicitement la loi du 3 novembre 1967 ne
consacre une qualite de prepose qu'auraient attribuee au pilote la
doctrine et !a jurisprudence anterieures''(55). Het Openbaar Ministe(54) Zie vorige noot.
(55) Rechtspr. Antw., 1983-84, 210, nr. 12.
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rie verwijst ook naar een tekstwijziging welke in het oorspronkelijke
ontwerp werd aangebracht op advies van de Raad van State. In het
oorspronkelijke ontwerp van artikel5 werd bepaald ,dat de kapitein
aileen verantwoordelijk blijft voor het geleiden en de manreuvers van
zijn schip''. De Raad van State stelde vast dat de regering blijkbaar
niet bedoelde een bijzondere aansprakelijkheidsregel te vestigen in
deze materie en stelde dan ook voor te schrijven dat de kapitein
,aileen meester is over de Ieiding en de manreuvers van het schip".
Dit advies werd gevolgd. Hierdoor geeft de wetgever, aldus het
Openbaar Ministerie, blijk van ,sa volonte de ne rien changer aux
regles qui gouvernent Ia responsabilite de droit commun"(56).
Het Openbaar Ministerie bekijkt het probleem ook vanuit het begrip
aanstelling. Aanstelling vereist dat de aansteiler gezag heeft over de
aangestelde. Dit gezag impliceert Ieiding en toezicht, en de bevoegdheid om bevelen te geven waaraan de aangestelde verplicht is gevolg
te geven. De loods nu, aldus steeds het Openbaar Ministerie, staat
niet onder de bevelen van de kapitein, want hij is zijn raadgever: ,Un
conseiller n'est pas aux ordres de celui qu'il conseille; ill'assiste de
ses conseils et celui qui rec;oit ceux-ci est libre, sous sa responsabilite
de suivre lesdits conseils ou de ne pas les suivre"(57). Zelfs wanneer
de kapitein de loods de Ieiding van het schip gelaten heeft en deze
terug in handen neemt, geeft hij de piloot geen bevelen: , ,Le capitaine
qui retire au pilote la direction qu'illui aurait laissee retablit chacun
asa place et dans son role. S'il avait autorite sur le pilote, le capitaine
ne se bornerait pas a lui retirer Ia direction de fait du navire, il
donnerait au pilote des ordres que celui-ci serait tenu d' executer. Or,
ce n'est pas le cas. Le capitaine qui n'est pas d'accord avec le pilote,
or donne aux membres de 1' equipage de lui obeir alui et non au pilote,
dont a ce moment il refuse de suivre les conseils, exerc;ant lui-meme
Ia plenitude de ses attributions legales de 'maitre' a bord"(58).
Het Openbaar Ministerie bij het Hof van Cassatie gelooft dus
blijkbaar helemaal niet in de stelling dat de loods een aangestelde is
van de reder en de kapitein.
Ook de rechtbank van Brussel, die in zijn vonnis van 14 april 1978
de loods als aangestelde van de reder bestempelt, heeft enige reserves,
over de werkelijkheidswaarde van deze kwalificatie: ,,cette situation
de prepose du capitaine et de l'armement dans le chef d'un agent de
1' etat dont les services sont imposes repose certes sur une fiction
(56) Rechtspr. Antw., 1983-84, 210, nr. 14.
(57) Rechtspr. Antw., 1983-84, 212, nr. 16.
(58) Rechtspr. Antw., 1983-84, 211, nr. 15.
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juridique dictee par les circonstances, mais acceptee comme telle,
puisque le capitaine doit toujours pouvoir faire acte de l'autorite et
retirer au pilote la conduite temporaire du navire d'il preconisait une
manreuvre constituant une erreur flagrante"(59).
32. Naar onze mening echter is de stelling dat de loods de tijdelijke
aangestelde is van de kapitein en de reder wel degelijk te verantwoorden en is zij meer dan een fictie. Wij beschrijven eerst de interpretatie
welke de rechtspraak geeft aan het begrip aanstelling en gaan dan
na of de verhouding tussen de loods en de kapitein kenmerken
vertoont die hieraan beantwoorden. Wij omschrijven daarna de
rechtspraak inzake , ,uitgeleende'' aangestelden en passen deze toe op
de loods.
1. De notie aanstelling

33. Volgens de rechtspraak van het Hof van Cassatie, bestaat de
ondergeschiktheid welke kenmerkend is voor de aanstelling zodra
een persoon op een ander zijn gezag en zijn toezicht effektief kan
uitoefenen(60). Daadwerkelijke uitoefening van het gezag is niet
vereist. Er hoeft geen contractuele band te zijn, evenmin als een
bezoldiging van de aangestelde. , Wanneer de vraag naar de aansprakelijkheid van de aansteller rijst, gaat het om de feitelijke gezagsverhouding. De rechtsbetrekking- en dus ook de juridische gezagsverhouding - speelt daarbij geen rol"(61). Vrijwillige helpers komen
in aanmerking. De vrije keuze door de aansteller van de aangestelde
wordt niet langer als een vereiste gezien door de rechtsleer.(62).
34. Van bijzonder belang is het dat de vereiste ondergeschiktheid
ook mogelijk is bij personen die hun opdracht in vrijheid moeten
uitoefenen. In zijn arrest van 16 oktober 1972(63) bevestigde het Hof
van Cassatie de veroordeling van een ziekenhuis wegens een fout van
ziekenhuisapothekers in de controle op de in het ziekenhuis gebruikte
geneesmiddelen. Het Hof oordeelde dat ,de vrijheid die de apotheker, verbonden door een arbeidsovereenkomst voor bedienden (wel(59) Zie noot 53.
(60) VANDENBERGHE, H., VAN QUICKENBORNE, M. en HAMELINK, P., o.c., T.P.R., 1980,
1322.
(61) Conclusies van Advocaat LENAERTS voor Cass., 31 oktober 1980, R. W., 1980-81, 1056.
(62) VANDENBERGHE, H., VAN QUICKENBORNE, M. en HAMELINK, P., o.c., T.P.R., 1980,
1323.
(63) Pas., 1973, I, 165.
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ke ondergeschiktheid inhoudt) in de uitoefening van zijn vak noodzakelijk behoudt, het bestaan niet uitsluit van een verhouding van
ondergeschiktheid, ze/fs in dat opzicht,. Een arrest van 5 november
1981 stelt dat een aangestelde bewaker kan zijn van een paard in de
zin van artikel 1~85 B.W. en als dusdanig de niet ondergeschikte
macht van Ieiding en toezicht kan uitoefenen die karakteristiek is
voor het begrip bewaking. Het Hofvermeld er uitdrukkelijk bij ,que
I' existence d'un lien de subordination n'est pas incompatible avec le
maintien d'une certaine liberte dans I' execution du travail confie au
prepose"(64). Vooral de conclusies van Procureur-Generaal Dumon
voor dit arrest zijn belangwekkend voor ons probleem. Zij onderstrepen duidelijk dat de aangestelde een zekere inhoudelijke onafhankelijkheid ,et meme l'independance totale, voire la responsabilite
personnelle" kan bewaren. ,11 vade soi que 'l'employeur', sauf en
faussant la nature et l'objet meme du contrat qu'il conclut, ne
saurait, dans tous ces cas, pas plus donner des instructions aux
hommes et aux femmes de science cites ci-dessus, quant ala maniere
dont ils exerceront leur mission specialisee, scientifique ou technique,
ou aux artistes, acteurs, chanteurs ou musiciens, quanta l'exercice
de leur talent, de leur virtuosite ou a !'expression de leurs sentiments
et sensibilites, qu'il ne pourrait se substituer a eux. Mais il n'empeche
qu'un contrat d'emploi peut exister, ces personnes possedant des
qualifications scientifiques, techniques ou artistiques devant se soumettre aux instructions eta l'autorite de 'l'employeur' pour ce qui
est de leurs. . heures de presence, des missions qui leur sont assignees,
de !'execution de celles-ci, de leur comportement a !'institution ou
a l'entreprise dont ils font partie, etc. "(65)
Wat voorafgaat heeft betrekking op personen onder arbeidsovereenkomst. Gezien het bestaan van een arbeidsovereenkomst geenszins
bepalend is voor de ondergeschiktheid welke de aanstelling kenmerkt, moet het besluit ook opgaan voor personen die uit hoofde van
een andere juridische relatie dan de arbeidsovereenkomst aan andermans gezag zijn onderworpen wat betreft hun werkuren, de opdracht
die hen toevertrouwd wordt ... en terzelfdertijd op inhoudelijk vlak
hun autonomie behouden.
De stelling dat een raadgever geen aangestelde kan zijn gaat trouwens
in tegen de dagelijkse realiteit: juridische of financiele adviseurs zijn
frekwent aangestelden. De opdrachtgever kan hen instructies geven
met betrekking tot het voorwerp of het tijdstip van het advies dat
(64) Pas., 1982, I, 316.
(65) Pas., 1982, I, 321.
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zij te verstrekken hebben, Respecteert de opdrachtgever hun functie,
dan gaat het uiteraard niet op dat hij zou bepalen welke de inhoud
is van het advies dat de raadgever moet uitbrengen. Moest hij dit
doen, dan zou hij zijn aangestelde trouwens niet langer gebruiken als
raadgever ...
2. Het gezag van de kapitein en de reder over de foods
35. Het feit dat de loods zijn onafhankelijkheid behoudt in het
advies dat hij aan de kapitein geeft, belet dus niet dat hij onder het
gezag kan staan van de kapitein. Dat de kapitein die hem de werkelijke leiding van het schip heeft laten nemen, hem deze opnieuw kan
ontnemen is evenmin een argument om de gezagsrelatie te ontkennen.
De bevoegdheid van de kapitein om plaats, tijd en andere externe
omstandigheden van het werk van de loods te bepalen is overigens
reeel als men rekening houdt met het , ,reglement ter uitvoering van
artikel 9 van het tractaat van 19 april 1839 en van hoofdstuk II,
afdelingen 1 en 2, van het tractaat van 5 november 1842, voor wat
betreft het loodswezen en het gemeenschappelijk toezicht"(66). Dit
reglement op de loodsdiensten-in de Schelde bepaalt o.m. datgeen
loods mag aan boord van een schip gaan om het te loodsen alvorens
daartoe vanwege de gezagvoerder of schipper aangenomen te zijn
(art. 17), dat de loodsen, zonder bewilliging van de gezagvoerder het
door hem geloodste schip niet mogen verlaten (art. 28), dat, zo de
gezagvoerder van een binnenkomend schip zuks verlangt, ,de zich
aan boord bevindende loods verplicht zal zijn de bodem rechtstreeks
naar de rede van Rammekens te loodsen" (art. 30). Voor wat het
verloop van de reis betreft, is de loods afhankelijk van de kapitein
en de reder: , ,Indien gedurende een loodsreis - een of meermalen
- v66r of in het zeegat, op de rede dan wel op het binnenloodstraject
wordt geankerd en de reis daarna weder wordt voortgezet, wordt
deze loodsreis daardoor niet beschouwd als te zijn geeindigd of
onderbroken, mits gedurende het ten anker liggen geen lading wordt
ingewonnen of gelost, noch passagiers aan boord worden genomen
of ontscheept" (art. 38). Op het document dat de kapitein na c;tfloop

(66) Het reglement is terug te vinden in het Belgisch Staatsblad van 21 juni 1839 en 19 augustus
1843. Het werd naderhand gewijzigd bij overeenkomst van 24 oktober 1957 (B.S., 19 januari
1958), en 12 december 1968 (B.S., 25 juni 1969). De laatste wijzigingen werden aangebracht
bij wege van overeenkomst tussen Belgie en Nederland, gesloten bij wisseling van brieven op
14 oktober 1982 (B.S., 16 april 1983) en op 15 augustus 1985 (B.S., 26 februari 1986).
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van de loodsdienst moet ondertekenen is plaats voorzien om het
verloop van de reis te beschrijven, In geval van oponthoud tijdens
de reis om andere redenen dan o.m. de weersomstandigheden of de
stand van het getij, moet de kapitein een supplement betalen op het
loodsgeld (art. 44, 3°). Dit is ook het geval ,indien de gezagvoerder
na volbrachte loodsreis op een rede of in een haven een loods aan
boord houdt om nader over hem te beschikken of hem dienst te laten
verrichten in verband met de veiligheid van het schip (art. 44, 4°) en
,indien de loods niet wordt ontscheept, maar door de gezagvoerder
naar zee wordt meegenomen" (art. 44, 5°). Indien de gezagvoerder
de loods ontscheept in een niet aan de Schelde gelegen haven moet
hij de reiskosten van de loods betalen (art. 44bis). Indien het schip
gedurende de loodsreis naar de haven terugkeert, wordt het loodsgeld
berekend volgens een speciaal tarief (art. 46). Uit dit alles blijkt meer
dan duidelijk dat de kapitein en de reder juridische ruime bevoegdheden hebben om de plaats en het tijdstip te bepalen waar de loods de
kapitein zal bijstaan. Zij maken hiervan in de praktijk effectief
gebruik. Het blijkt niet vereist dat de loods eerst aan zijn administratie toestemming zou vragen of hij wel aan boord mag blijven ... De
kapitein oefent dus wel, voor zover dit in de gegeven omstandigheden
mogelijk is, gezag uit over de loods. Uiteraard kan de kapitein de
loods niet opleggen wat deze als advies moet geven. Moest hij dit
doen, dan zou hij de loods niet langer gebruiken als raadgever.
3. De ,,uitgeleende" aangestelde
36. Onze conclusie is dus dat de loods, in zijn hoedanigheid van
nautisch expert, niet het orgaan, maar de aangestelde is van de staat.
Tijdens de loodsreis wordt de loods door de staat ter beschikking
gesteld van de reder en de kapitein die de omvang, plaats en tijdstip
van het werk van de loods bepalen. Wij herkennen in deze situatie
de figuur van de ,uitgeleende" aangestelde, zoals ook de rechtbank
van eerste aanleg te Brussel in het geval van de Ore Prince deed(67).
Over de vraag wie op grond van artikel 1384, lid 3 als aansteller
aansprakelijk is wanneer een aansteller zijn aangestelde ter beschikking stelt van een andere aansteller, is er heel wat rechtspraak en

(67) Rechtspr. Antw., 1979-80, 276.
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literatuur(68). Het Hof van Cassatie deed reeds herhaaldelijk uitspraak over deze vraag.
In een arrest van 21 april1971(69), ging het over een aannemer die
een duwtractor, samen met twee arbeiders, tegen betaling had ter
beschikking gesteld van een andere firma. Deze laatste oefende het
gezag en de Ieiding uit over de werknemers toen deze door hun fout
een ongeval veroorzaakten. Het Hof hield de gelegenheidsaansteller
aansprakelijk op grond van artikel1384, lid 3, B.W. Het feit dat de
arbeiders nog steeds door een arbeidsovereenkomst gebonden waren
met hun eigen werkgever, volstond, aldus het Hof, niet om deze
laatste ook als aansteller aansprakelijk te stellen. Uit het feit dat het
werk uitgevoerd werd op de werfvan de gelegenheidswerkgever, voor
zijn rekening en onder Ieiding van zijn personeel, en zonder dat de
eerste werkgever instructies had gegeven voor de wijze van uitvoering
van het werk, kon terecht worden afgeleid dat de werknemers uitsluitend onder het gezag, de Ieiding en het toezicht stonden van de
gelegenheidswerkgever. Het is dan ook deze laatste, en niet de
eigenlijke werkgever, die aansprakelijk is als aansteller. Een arrest
van 8 november 1979(70) bevestigt dit standpunt: de werkgever die
een aangestelde van een andere werkgever tewerkstelt, is de aansteller
van de werkgeverin dezin van artikel1384, lid 3, B.W., zodra hij
over de aansteller zijn gezag uitoefent door hem instructies te geven
welke hij moet opvolgen bij zijn werk. In het arrest van 31 oktober
1980(71) luidt het: ,Dat de werknemer die in opdracht van zijn
werkgever werkzaamheden voor een derde verricht, als aangestelde
van deze laatste en niet van zijn werkgever handelt, inzoverre hij deze
werkzaamheden onder het feitelijke gezag van de derde uitvoert,
ongeacht de wijze waarop hij zijn taak volbrengt en ongeacht de aard
van de fout die hij in de uitoefening van zijn opdracht begaat".
Nu de loods, aangestelde van de staat, door deze laatste is ter
beschikking gesteld van de kapitein die, als lasthebber van de eigenaar en de reder over de loods het feitelijke gezag en Ieiding uitoefent
(voor zover als dit mogelijk is gezien het om een onafhankelijk
raadgever gaat) zijn deze laatsten ook de aanstellers van de loods
(68) Zie hierover o.m. DALCQ, R.O., Traite, I, nr. 1834 e.v.; KRUITHOF, R., o.c. (noot 16),
R. W., 1978-79, 1418; VANDENBERGHE, H., VANQUICKENBORNE, M. enliAMELINK, P., o.c.,
T.P.R., 1980, 1326 e.v.; FAGNART, J.L., ,Problemes de responsabilite au cas de faute
commise par un prepose mis a la disposition d'un tiers", R. C.J.B., 1980, 300. Zie ook noot
70.
(69) Arr. Cass., 1971, 778.
(70) Pas., 1979, I, 308.
(71) R.W., 1980-81, 1053, conclusie van Advocaat-generaal LENAERTS, R.G.A.R., 1982, ·
10511, noot PHILIPPE PEETERS, A.
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gedurende de loodsreis. De conclusie welke door het Openbaar
Ministerie verworpen wordt, dringt zich dus op: ,En pareil cas, un
recours du commettant occasionnel est certes possible contre le
prepose qui aurait cause un dommage par sa faute, mais un tel
recours est exclu contre le commettant habitue!, qui, par le 'pret' et
pour la duree de celui-ci, s'est depouille de son autorite"(72)

C. De voorbereidende werken van de wet van 3 november 1976
37. De voorbereidende werken van de wet van 3 november 1967 doen
niets af aan ons besluit.
Er zijn erg weinig argumenten om te stellen dat de wetgever, door
in te gaan op de suggestie van de Raad van State in verband met de
redactie van artikel 5(73), enige uitspraak zou hebben gedaan over
de vraag of de loods al dan niet de aangestelde is van de kapitein.
Wanneer de Raad opmerkt dat de formule volgens dewelke ,de
kapitein alleen verantwoordelijk is" de indruk geeft dat men wil
afwijken van het gemeen recht, dan ligt het voor de hand dat men
hier op de eerste plaats zou denken aan de verdeling van aansprakelijkheid tussen de kapitein en de scheepseigenaar, in het Iicht van
artikel 46 en 251 van de scheepvaartwet. Dat het zou gaan om de
verdeling van aansprakelijkheid tussen de kapitein en de loods lijkt
erg onwaarschijnlijk.
Voor het overige vinden wij in de voorbereidende werken enkel de
bedoeling terugde bestaande aansprakelijkheidsregeling niette wijzigen. In het verslag van de kamercommissie wordt, onder de hoofding
,,de aansprakelijkheid van loods en kapitein'' gesteld: ,,Uit dit alles
blijkt dus duidelijk dat artikel 5 van het ontwerp alleen de geldende
rechtspraak bevestigt op een wijze die conform is aan onze rechtsopvattingen"(74). Ook het Senaatsverslag is duidelijk: ,Alhoewel er
over de rol der loodsen verschillende opvattingen bestaan ... , was Uw
Commissie van oordeel dat de voorgestelde formulering van artikel
5 in de huidige omstandigheden kan aanvaard worden, daar deze
formulering slechts een vroegere interpretatie inzake aansprakelijkheid bevestigt"(75). Zoals men weet, is de kwalificatie van de relatie
tussen kapitein en loods een essentieel element in het bepalen van de

(72)
(73)
(74)
(75)

Rechtspr.
Pari. St.,
Pari. St.,
Part. St.,

Antw., 1983-84, 217, nr. 28.
Kamer, 1966-67, 373, nr. 1, 7.
Kamer, 1966-67, 373, nr. 2, 4.
Kamer, 1966-67, 290, 1.

819

aansprakelijkheid van de loods. Ook op dit specifieke punt wilde de
wetgever enkel de bestaande regel bevestigen(76).
In de voorbereidende werken wordt steeds verwezen naar het arrest
van 19 maart 1896(77). Dit stelt dat de kapitein en niet de staat
aansprakelijk is bij een ongeval veroorzaakt door een loods. Het
bevestigt, minstens impliciet, dat de loods een aangestelde van de
k~pitein is(78). Laten wij nog even het arrest van 1896 in herinnering
brengen, De Queensland, met aan boord een Belgische loods, was
tegen een staketsel gevaren. De eigenaar van het schip werd door de
Belgische staat gedagvaard tot schadevergoeding. De vordering
wordt in eerste aanleg afgewezen maar in beroep toegestaan. Het
middel voert aan ,que l'arret decide a tort que le pilote n'est que
le conseiller du capitaine, le considere comme son prepose et rend,
vis-a-vis de l'Etat, l'armateur responsable des consequences des
fausses manreuvres que le pilote aurait pu commettre, alors que le
pilote n'est pas le prepose du capitaine, mais est plutot un fonctionnaire de 1' etat qui dirige la manreuvre a 1' exclusion du capitaine".
Procureur-Generaal Mesdag de ter Kiele meent dat de voorziening
moet afgewezen worden en zegt o.m.: 'En prenant la direction du
navire, le pilote devient le prepose du capitaine et de l'affreteur, le
capitaine demeurant charge de la grave mission de la conservation
du navire et d'exercer sur sa direction une surveillance active". Het
arrest wijst de voorziening af. Specifiek wat de verhouding tussen
loods en kapitein betreft zegt het arrest dat uit het arrest van 20 mei
1843 geenszins volgt ,que le capitaine ... ne doive point controler le
service du pilote, en suppleant, le cas echeant a son inaction". Het
is moeilijk in de herhaalde bevestiging in de voorbereidende werken
van de wet van 3 november 1967 van de vroegere aansprakelijkheidsregelen en in het bijzonder van het arrest van 1896 de wens te zien
een ,omwenteling" door te voeren waarbij de staat uiteindelijk de
schade draagt en waarbij de loods niet meer optreedt als aangestelde
van de kapitein en reder maar als orgaan of aangestelde van de staat.

(76) ,Het gaat hier om een confirmatie van de thans in voege zijnde regel" (Memorie van
toelichting, Pari. Doc., Kamer, 1966-67, 373, nr. 1, 3). ,In artikel 4 bevestigt het ontwerp
uitdrukkelijk een vroegere interpretatie volgens dewelke de loods slechts de raadgever van de
kapitein is" (Advies van de Raad van State, Pari. Doc., Kamer 1966-67, 373, 7). Ook het
Openbaar Ministerie erkent in zijn conclusies voor Cassatie 15 december 1983: ,le legislateur
n'a pas entendu innover en la matiere mais plutot confirmer la mission traditionnellement
reconnue au pilote en droit maritime" (Rechtspr. Antw., 1983-84, 208, nr. 10).
(77) Pas., 1896, I, 132.
(78) Aldus de interpretatie van het arrest door DELWAIDE, o.c., Rechtspr. Antw., 1983-84,
245. Zie ook de referenties in noot 16.
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VI. BESLUIT
38. De ,omwenteling" teweeggebracht door het arrest van 15 december 1983 drong zich naar onze mening niet op. Zij verwezenlijkt
geen behoorlijke verdeling van de schadelast evenmin als een gelijke
behandeling van al diegenen die bij het maritieme avontuur betrokken zijn. Het arrest is moeilijk te verzoenen met de gebruikelijke
opvattingen omtrent de orgaantheorie, de notie aanstelling en de
uitlening van aangestelden. Het geeft geen gevolg aan de duidelijke
bedoelingen van de wetgever om de bestaande aansprakelijkheidsregeling niet te wijzigen. Tenslotte, zoals de rechtsleer onderstreept,
kiest het arrest een oplossing welke afwijkt van deze in de meeste ons
omringende landen(79).
De wetgever kan het arrest neutraliseren door (bv. in art. 5 van de
loodswet) te bepalen dat de loods gedurende de uitoefening van zijn
opdracht als raadgever, geacht wordt de aangestelde te zijn van de
kapitein als lasthebber van de scheepseigenaar of de reder. Ben
interpretatieve wet zou aldus volstaan om de gevolgen van het arrest
van 15 november 1983 uit te wissen. Op deze wijze wordt ook het
ruwe hakwerk van een uitdrukkelijke en retroactieve vrijstelling van
aansprakelijkheid van de staat voor het grootste deel overbodig.

(79) Zie de verwijzingen in noot 3.
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SOMMA IRE
LA RESPONSABILITE CIVILE DU PILOTE DE NAVIRE:
PROBLEMES ET SOLUTIONS POSSIBLES
L'arret du 15 decembre 1983 de la Cour de Cassation entra.lne une importante
modification des regles de responsabilite applicables en cas d'abordages provoques
par une faute d'un pilote relevant de l'Etat. Contrairement a ce qui se passait
precedemment, l'Etat est desormais declare responsable de ces sinistres. LaCour
decide que !'article 251 de la loi relative ala navigation rend certes le proprietaire
responsables des abordages, mais n'a pas d'incidence sur la responsabilite de tiers.
Par ailleurs, le pilote n'est pas le prepose du capitaine. 11 fait partie d'un service
public organise par l'Etat. Ses fautes entrainent la responsabilite de l'Etat.
.La presente etude commente egalement les repercussions de cet arret pour les parties
en cause. L'Etat se voit expose a des actions a !'occasion d'abordages et se voit
reclamer des sommes tres elevees. En reaction, un projet de loi a ete depose en vue
d'exclure la responsabilite de l'Etat du fait d'accidents survenant tors du pilotage
de navires~ L'arret n'apporte guere de modifications ala responsabilite personnelle
des pilotes. Ces derniers ne s'en montrent pas moins preoccupes et insistent pour
obtenir une limitation legale de leur responsabilite. Pour les victimes de l'abordage,
1' arret constitue une chance exceptionnelle. En effet, la responsabilite de l'Etat beige
se trouve engagee sans qu'il puisse invoquer la limitation de responsabilite habituelle
en droit maritime. Pour le proprietaire du navire auteur de l'arbordage aussi, !'arret
peut avoir de.s consequences positives puisqu'il peut desormais egalement reclamer
l'hidemnisation d'une partie de ses propres dommages.
L'etude procede ensuite a une evaluation de !'arret en politique juridique. Le point
de depart en est le principe de l'egalite et la question de savoir pour compte de qui
est exercee l'activite ayant cause le dommage. La responsabilite objective du
proprietaire du navire est consideree comme normale, le pilote conseillant le
capitaine pour lecompte de ce proprietaire. La responsabilite personnelle du pilote
semble egalement normale. Le pilote devrait cependant pouvoir beneficier de la
limitation de responsabilite que peuvent invoquer le capitaine et !'equipage. La
responsabilite de l'Etat pour les fautes commises dans les services de pilotage doit
egalement etre retenue. La conclusion est cependant differente a cet egard pour les
dommages causes par les fautes de navigation du pilote. Comme conseiller du
capitaine, le pilote agit pour le compte du proprietaire du navire. L'Etat est
uniquement tenu de mettre des pilotes competents a la disposition de la navigation.
Principalement en ce qui concerne la responsabilite de l'Etat pour les fautes de
navigation du pilote, l'arret prete le flanc ala critique en politique juridique. En
technique juridique aussi, cette responsabilite n'est pas defendable. Lorsqu'il intervient comme conseiller de navigation du capitaine, le pilote est un prepose du
proprietaire du navire ou de 1' armateur. Le lien de preposition requiert une auto rite
du preposant sur le prepose mais n'empeche pas que celui-ci garde son independance
professionnelle dans !'execution de sa tache. 11 suffit que le prepose soit subordonne
en ce qui concerne le volume, le lieu et Je moment de son travail. Pendant le pilotage,
le capitaine a effectivement cette autorite sur le pilote; celui-ci garde cependant son
independance en ce qui concerne le contenu de sa tache. Le pilote d'Etat est en meme
temps un fonctionnaire de l'Etat. Comme conseiller de navigation, le pilote n'est
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pas un organe mais un prepose de l'Etat puisqu'il n'exerce pas une part de la
puissance publique. L'Etat le met temporairement ala disposition du proprietaire
du navire ou de l'armateur. En application des regles relatives au ,pret" de
preposes, on arrive ala conclusion que c'est le proprietaire du navire et non l'Etat
qui est responsable des fautes de navigation du pilote. Les travaux preparatoires de
la loi du 3 novembre 1967 montrent qu'il n'entrait pas dans les intentions du
legislateur d'aller a l'encontre de la jurisprudence anterieure etablie en ce sens.
Les problemes poses- a tort- par l'arret du 15 decembre 1985 pourraient trouver
une solution elegante et efficace dans une loi interpretative disposant que, pendant
I' execution de sa mission, le pilote est cense etre le prepose du proprietaire du navire
ou de l'armateur.

SUMMARY
THE PILOT'S TORT LIABILITY:
PROBLEMS AND POSSIBLE SOLUTIONS

The decision by the Belgian Cour de Cassation of 15-12-1983 has brought about
an important change in the tort liability in respect of collisions resulting from a
mistake committed by an official pilot. Contrary to previous practice, the Belgian
State will henceforth be held liable for any such damage. The Court held that, whilst
Article 251 of the Law relating to the Practice of Shipping holds the owner to be
liable for any collisions, this provision has no bearing on third party liability.
Moreover, the pilot is not employed by the captain, but operates under a public
service created by the State. Accordingly, any mistakes committed by him are the
responsibility of the State.
The article goes on to assess the impact of this decision on the parties concerned.
Thus it is envisaged that the State will become a target for a number of claims arising
from collisions and is consequently faced with a bill running into nine figures. In
order to anticipate such a development, a Draft Law has been tabled excluding the
liability of the State in respect of sea pilots. The court decision itself does little to
change the pilot's personal liability. However, professional circles have remained
concerned and demanded legislation limiting their liability. For the victims of
collisions at sea, however, this judgment has presented a unique opportunity, as it
holds the State to be liable without allowing the latter to rely on the limited liability
which is usual under the Law of the Sea. The owner of the ship causing the collision
is also favourably affected by the decision, allowing him as it does to claim
compensation in respect of some of the damage caused to his own ship.
The next part of the article makes an assessment of the solution proferred by the
court decision in question from the point of view of legal policy. The criteria
employed in doing so are the principle of equality and the question on whose account
the activity causing the damage is being carried out. It is considered reasonable to
impose strict liability on the owner of the vessel for collisions caused by pilots in
view of the fact that the pilot advises the captain for the owner's account. It would
also appear normal to invoke the pilot's personal liability, subject to accepting that
the latter should be able to enjoy the limited liability which the captain and the crew
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are able to invoke. The State's liability in respect of mistakes committed by the
piloting services must also be retained. However, from this point of view the position
is different as regards the damage caused by the nautical mistakes committed by
the pilot. As adviser to the captain, the pilot acts for the vessel owner's account.
The State's duty is restricted to Providing the shipping sector with suitably qualified
pilots.
It is especially as regards the State's liability in respect of the navigational mistakes
committed by the pilot, that the judgment in question is capable of criticism from
the point of view of legal policy. However, the decision is also difficult to uphold
from a purely technical point of view. Where the pilot acts as nautical adviser to
the captain, the former is employed by the owner or the master of the vessel.
Where anyone is employed, it is required that the employer exercises authority over
the employee, which does not, however, prevent the latter from retaining a certain
degree of professional autonomy in the performance of his task. It suffices that the
employee acted under the employer's authority as regards the size, location and
timing of the performance of his duties. In the course of the pilot's voyage, the
captain effectively exercises such authority over the pilot, who nevertheless exercices
the substance of his task with complete independence. The reason for this is that
the registered pilot is at the same time a state employee. As a nautical consultant,
the pilot does not act as an organ of the state, but as an employee of the state, as
he does not in any way exercice any official powers. He is merely placed at the
disposal of the owner or master of the vessel on a temporary basis. By applying the
normal rules relating to the ,loaning" of employees, the conclusion is reached that
it is the owner of the vessel, and not the State, who is liable for any navigational
mistakes committed by the pilot. The travaux preparatoires relating to the Law of
3-11-1967 show that the legislator did not intend to depart from the previously
existing case law which had followed the line mentioned above.
The problems which have injustifiably arisen in relation to the decision of 15-121985 could be removed efficiently and elegantly by enacting an new law interpreting
the 1967 law in which it is stipulated that the pilot, in the course of his duties, is
deemed to be the employee of the owner or master of the vessel.

ZUSAMMENFASSUNG
DIE ZIVILRECHTLIGE HAFTUNG DES LOTSEN:
PROBLEME UND MOGLICHE LOSUNGEN
Das Urteil des Kassationsgerichts vom 15. Dezember 1983 bringt eine wichtige
Abiindering in der Haftungsreglung bei durch einen Fehler des Staatslotsen veranlassten Kollisionen. Im Gegensatz zu friiher wird kiinftig der Staat fiir diese
Schadenfiille haften. Das Gericht setzt voraus, dass Art. 251 des Schiffahrtsgesetzes
wohl den Eigentiimer fiir Kollisionen haften liisst aber auf die Haftung Dritter
keinen Einfluss hat. Weiter ist der Lotse kein Angestellter des Kapitiins. Er gehort
zu einem vom Staat eingerichteten offentlichen Dienst. Seine Fehler veranlassen die
Haftungspflicht des Staates.
Der Artikel bespricht weiter den Riickschlag dieses Urteils auf die Beteiligten. Der
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Staat wird zum Zielpunkt der Forderi.mgen und bekommt anlasslich gewisser
Kollisionen Milliardenrechnungen angeboten.
Als Reaktion wurde eine Gesetzvorlage eingereicht, die die Haftung des Staates fiir
Unfiille beim Lotsen der Schiffe ausschliesst. Das Urteil andert wenig an der
personlichen Haftung des Lotsen. Dennoch machen diese sich Sorgen und sie
drangen auf eine gesetzliche Beschrankung. Fur den Betroffenen einer Kollision ist
das Urteil eine ausserordenliche Chance. Der belgische Staat haftet ja, ohne sich
auf die im Seefahrtrecht iibliche Haftungsbeschrankung berufen zu konnen, Auch
fiir den Eigentiimer des kollidierenden Schiffes kann das Urteil positiv ausfallen weil
dieser jetzt auch fiir einen Teil der eigenen Schaden einen Schadenersatz fordern
kann.
Weiter wird die vom Urteil gebotene Losung rechtspolitisch bewertet. Ausgangspunkt dabei sind das Gleichheitsprinzip und die Frage, fiir wessen Rechnung die
schadigende Aktivitat ausgefiihrt wird. Die objektive Haftung des Schiffseigners fiir
von Lotsen veranlasste Kollisionen wird als normal betrachtet, weil hier der Lotse
den Kapitan berat fiir Rechnung des Schiffsinhabers. Auch die personliche Haftung
des Lotsen scheint normal. Wohl sollte dieser dieselbe Haftungsbeschrankung, auf
die sich der Kapitan und die Bemannung berufen kann, geniessen. Die Haftung des
Staates fiir die Fehler in den Lotsendiensten soll auch erhalten bleiben. In diesem
Berecih ist die Schlussfolgerung fur den durch nautische Fehler des Lotsen veranlassten Schaden anders. Als Berater des Kapitans tritt der Lotse fiir Rechnung des
Schiffseigners habers auf. Der Staat ist nur verpflichtet der Schiffahrt tiichtige
Lotsen zur Verfiigung zu stellen.
Besonders hinsichtlich der Haftung des Staats fiir die nautischen Fehler des Lotsen,
ist das Urteil fur Kritik rechtspolitischer Art anfiillig. Auch rechtstechnisch ist diese
Haftung nicht zu verteidigen. Wenn der Lotse als nautischer Berater des Kapitans
auftritt, ist der Lotse ein Angestellter des Schiffseigners oder des Reeders.
Die Anstellung erfordert die Autoritat des Anstellenden tiber dem Angestellten, aber
es verhiitet nicht, dass letztere bei der Ausfiihrung seiner Aufgabe eine berufsmassige Selbstandigkeit bewahrt. Es geniigt, dass der Angestellte, was den Umfang, den
Ort und die Zeit seiner Arbeit betrifft, untergeordnet ist. Wahrend der Lotsenreise
hat der Kapitan tatsachlich diese Autoritat, iiber dem Lotsen der allerdings, was die
inhaltmassige Ausfiihrung seiner Aufgabe betrifft, selbstandig bleibt. Der Staatslotse ist zugleich Staatsbeamter. Als nautischer Berater ist der Lotse kein Organ
sondern ein Angestellter des Staates, weil er keinen Teil der offentlichen Gewahlt
ausiibt. Er wird vom Staat zeitweilig dem Schiffsinhaber oder Reeder zur Verfiigung
gestellt. Bei Anwendung der Regeln hinsichtlich der Ausleihe von Angestellten
kommt man zur Schlussfolgerung, dass der Schiffseigner und nicht der Staat fiir
die nautischen Fehler des Lotsen haftet. Die Vorbereitungsarbeiten des Gesetzes
vom 3. November 1967 weisen daraufhin, dass es nicht dieAbsicht des Gesetzgebers
war sich der friiheren Rechtsprechnung zu widersetzen, die in diesem Sinne urteilte.
Die Probleme die- mit Unrecht- durch das Urteil vom 15. Dezember 1985 gestellt ·
werden, konnten durch ein interpretatives Gesetz das bestimmt, dass der Lotse
wiihrend der Ausfiihrung seines Auftrags als der Angestellte des Schiffsinhabers
oder des Reeders betrachtet werden soil, auf zweckmassige und elegante Weise gelost
werden.
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