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INLEIDING

1. Ben van de basisregels van ons aansprakelijkheidsrecht is dat het
slachtoffer van een onrechtmatige daad recht heeft op een integrale
schadeloosstelling. Dit houdt in dat het slachtoffer zo goed mogelijk
geplaatst moet worden in de toestand waarin het verkeerd zou
hebben indien de onrechtmatige daad niet gepleegd was(2). Schade
strekt zich nu niet zelden uit in de tijd. Op de volledige en daadwerkelijke verwezenlijking van de schade hoeft evenwel niet gewacht te
worden vooraleer zij voor herstel in aanmerking komt. Het aansprakelijkheidsrecht verzet zich immers niet tegen herstel van toekomstige schade. Het vereist enkel dat die toekomstige schade zeker is.
Dit geldt eveneens voor de toekomstige schade die haar oorsprong
vindt in een lichamelijk letsel. De rechter, zich steunend op de
bevindingen van een medisch deskundige, neemt aan dat de toestand
van het slachtoffer geen wijzigingen meer zal ondergaan of dat deze
toestand op een bepaalde wijze in de toekomst zal evolueren. Op
grand van die veronderstelling wordt de schadevergoeding bepaald.
Problemen rijzen wanneer achteraf blijkt dat de toestand van het
slachtoffer niet ongewijzigd is gebleven of anders evolueert dan
verondersteld. In dat geval blijkt immers ofwel dat een vergoeding
toegekend werd voor schade die, achteraf beschouwd, zich niet
verwezenlijkt heeft, ofwel dat een deel van de schade onvergoed
gebleven is. Kan de eertijds toegekende schadevergoeding verminderd worden? Kan het slachtoffer aanspraak maken op een bijkomende schadevergoeding?
Anders dan bijvoorbeeld de arbeidsongevallenwetgeving(3), bevat
het gemeen recht geen wettelijke regeling omtrent een eis tot , ,herziening" van een eerder toegekende vergoeding. In het gemeen recht
moet men zich behelpen met de algemene regels inzake schade en
schadeloosstelling en de procesrechtelijke regel van het gezag van
gewijsde van een gerechtelijke uitspraak. Het ,voorbehoud" belnvloedt de toepassing van deze regels. Het is evenwel niet steeds
duidelijk in welke mate een voorbehoud noodzakelijk is.
2. Het gemeen recht omschrijft niet wat een ,voorbehoud" is.
Slechts een wettelijke bepaling verwijst er uitdrukkelijk naar. Art.
27, tweede lid, Voorafg. Titel Sv., dat betrekking heeft op de
(2) RoNSE, J., Schadeenschadeloosstelling, I, inA.P.R., Gent, Story-Scientia, 1984, nr. 220,
p. 162-163.
(3) Art. 72 Arbeidsongevallenwet.
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verjaring van de burgerlijke vordering die yoortvloeit uit een
misdrijf, verbindt aan de gerechtelijke erkenning van het voorbehoud het ingaan van een nieuwe verjaringstermijn. Deze bepaling
werd ingevoerd bij wet van 30 mei 1961. De draagwijdte van deze
bepaling en van het op die grond erkende voorbehoud is inmiddels
grotendeels door rechtspraak en rechtsleer vastgelegd.
Dit is evenwel niet het geval voor het voorbehoud dat in de praktijk
gevraagd en toegekend wordt om het instellen van een vordering in
de toekomst niet te laten stuiten op de exceptie van gewijsde. Door
voorbehoud te maken verklaart het slachtoffer dat het zich niet de
mogelijkheid wil ontzeggen omnaderhand een bijkomende schadevergoeding te bekomen.
De rechtspraktijk kende reeds het vragen en toekennen van een
voorbehoud vooraleer bij wet van 30 mei 1961 art. 27, tweede lid,
Voorafg. Titel Sv. ingevoerd werd. Het art. 27, tweede lid, Voorafg.
Titel Sv. heeft zich derhalve geent op een bestaande praktijk.
Sindsdien wordt het voorbehoud bijna steeds verleend met het oog
op de verjaring van de burgerlijke vordering. Dat het voorbehoud
nog een taak te vervullen heeft op het vlak van het gezag van
gewijsde, wordt hierdoor minder duidelijk. Omdat de verjaring en
het gezag van gewijsde verschillende instellingen zijn, dient afzonderlijk nagegaan te worden welk belang gehecht kan worden aan het
voorbehoud enerzijds uit oogpunt van het gezag van gewijsde (hierna, II.) en anderzijds uit oogpunt van de verjaring (hierna, Ill.).
Vervolgens wordt nagegaan welke vrijheid de rechter heeft om al dan
niet een voorbehoud te erkennen (hierna, IV.).
Op basis van dit onderzoek kunnen dan enkele richtlijnen geformuleerd worden voor het vragen en toekennen van een voorbehoud
(hierna, V.).
Vooraf worden enkele basisgegevens inzake schade en schadeloosstelling die van belang zijn voor deze uiteenzetting, in herinnering
gebracht (hierna, I.).
Tenslotte kan erop gewezen worden dat een voorbehoud niet aileen
gevraagd wordt bij mogelijke verergering van de toestand van het
slachtoffer maar ook betrekking kan hebben op eventueel verlies van
vakantiegeld of op eventuele fiscale en sociale lasten die op de
toegekende vergoeding rusten, enzovoort. Hierop wordt niet verder
ingegaan.(4)
(4) Zie inzake het voorbehoud betreffende de fiscale lasten o.rn. VANDERWECKENE, M., ,Les
reserves fiscales: justification et opportunite" (noot onder Luik, 17 oktober 1989), R.G.A.R.,
1990, nr. 11696; voor een aantal voorbeelden, zie cone!. Adv.-Gen. VELU voor Cass., 4 april
1984, Pas., 1984, I, nr. 13, p. 968.
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3. Deze uiteenzetting wordt beperkt tot het gemeen recht. Hieronder
versta ik het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht (art. 1382
B.W. e.v.). Slechts terloops wordt enige aandacht besteed aan het
probleem van de toekomstige schade in het geval waarin de belanghebbende partijen door middel van een dading of een andere vaststellingsovereenkomst overeengekomen zijn omtrent de vergoeding van
de schade.

I. ENKELE GEGEVENS INZAKE SCHADE EN SCHADELOOSSTELLING

A. De vergoedbaarheid van toekomstige schade

4. Toekomstige schade is schade die nog niet verwezenlijkt is. Toekomstige schade onderscheidt zich dus van schade die al ingetreden
is, en meestal actuele schade genoemd wordt(5).
Het ogenblik waarop de grens tussen verleden en toekomst getrokken
wordt, is het ogenblik van de einduitspraak van de rechter. Naar
vaststaande rechtspraak is dit het ogenblik waarop de schade begroot
wordt(6). De schade die na dat ogenblik intreedt of blijft voortbestaan, is toekomstige schade.
5. Enkel schade die zeker is, kan vergoed worden(?). Het vereiste
van zekerheid sluit uit dat schade waarvan het ontstaan in de toekomst slechts hypothetisch is, voor vergoeding in aanmerking komt.
Welke schade zeker dan wei hypothetisch is, wordt op grand van de
redelijke verwachting bepaald. Geenszins wordt een absolute
zekerheid vereist. Dergelijke absolute zekerheid zou overigens de
vergoedbaarheid van toekomstige schade geheel onmogelijk maken.
De schade wordt derhalve reeds als zeker beschouwd wanneer zij in
zo hoge mate waarschijnlijk is dat de rechter niet ernstig meer aan
het tegendeel moet denken, ook al is dit theoretisch nog mogelijk(8).
Het vereiste van zekerheid, ook al sluit dit de redelijke verwachting

(5) Vgl. RONSE, J., o.c., nr. 30, p. 35 en nr. 97, p. 80-81 en DIRIX, E., Het begrip schade,
Antwerpen-Brussel, Maarten Kluwer-CED Samson, 1984, nr. 113, p. 75-76. Voor een kritische
bespreking van de gangbare terminologie, zie VIAENE, J., Schade aan de mens, dl. III,
Evaluatie van de gezondheidsschade, Antwerpen, Maarten Kluwer's Internationale Uitgeversonderneming, 1976, 309-320.
(6) Zie RoNSE, J., o.c., nrs. 368 e.v., p. 263 e.v ..
(7) Zie b.v. Cass., 4 maart 1975, Arr. Cass., 1975, 753.
(8) RoNsE, J., o.c., nr. 91, p. 75-76, die gewaagt van ,gerechtelijke zekerheid".
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in, verbiedt dat het bestaan van schade erkend wordt op grond van
een ,loutere gissing"(9).
Aldus komt naar vaststaande rechtspraak toekomstige schade voor
herstel in aanmerking indien haar toekomstige verwezenlijking zeker
zal voortvloeien uit een actuele toestand(lO).
B. Schade die uit een lichamelijk letsel kan voortvloeien

6. De schade bij lichamelijk letsel kan uit verschillende bestanddelen
bestaan(ll).
De aantasting van de fysieke integriteit wordt hierbij op zichzelf niet
als bestanddeel van schade beschouwd, maar wel als bron van
schade(l2).
In de rechtspraak vindt men het volgende onderscheid terug(13).
De diverse kosten voor geneeskundige verzorging die het slachtoffer
maakt met het oog op de behandeling van het lichamelijk letsel en
de daarmee verbonden uitgaven vormen een eerste bestanddeel van
de schade. Hieronder vallen dus de honoraria van geneesheren,
kosten van verblijf in een ziekenhuis, de kosten van geneesmiddelen
en protheses, kosten van ziekenvervoer, enzovoort.
Het lichamelijk letsel veroorzaakt niet zelden een verlies aan arbeidsinkomsten. Ten gevolge van het lichamelijk letsel heeft het slachtof-

(9) Zoals de ,mogelijkheid van wijziging van de wetgeving", zie Cass., 13 september 1983,
Arr. Cass., 1983-84, 30.
(10) RONSE, J., o.c., nr. 95, p. 79. Zie b.v. Cass., 8 januari 1974, Arr. Cass., 1974, 506 dat
evenwel tevens als voorwaarde stelt dat het nadeel voor onmiddellijke schatting vatbaar moet
zijn, het weze ex aequo et bono. Men kan zich de vraag stellen naar de relevantie van deze
bijkomende voorwaarde aangezien een begroting ex aequo et bono veronderstelt dat de
omvang van de schade onzeker is (zie RoNSE, J., o.c., nr. 357, p. 256).
(11) Zie o.m. SCHUERMANS, L., SCHRYVERS, J., SIMOENS, D., VAN OEVELEN, A. en
ScHAMP, H., ,Overzicht van rechtspraak. Onrechtmatige daad- Schade en schadeloosstelling
(1977-1982)", T.P.R., 1984, nrs. 42 e.v., p. 692 e.v.
(12) In die zin o.m. DALCQ, R.O., ,L'indemnisation du prejudice corpore!", J. T., 1969, 505
en ANDRE, R., La reparation du prejudice corpore!, Brussel, Story-Scientia, 1986, 86; anders:
FONTEYNE, J., ,Le probleme des dommages corporels", R.G.A.R., 1969, nr. 8320, p. 7
verso-8.
(13) Voor een andere benadering, zie VIAENE, J., ,Menselijke schade in het gemene recht en
in het sociale recht. Een beknopte vergelijking van begrippen", R. W., 1983-84, 1793-1808.
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fer tijdelijk of blijvend zijn arbeid moeten onderbreken of moet het
genoegen nemen met een arbeid die minder inkomsten oplevert(l4).
Een inkomstenverlies is evenwel niet noodzakelijk opdat de aantasting van de fysieke integriteit schade oplevert. Ook zonder onmiddellijk inkomstenverlies kan de waarde van het slachtoffer op de arbeidsmarkt aangetast worden. Het slachtoffer wiens rendement door
de invaliditeit wordt aangetast, zal, wanneer het naar een nieuwe
betrekking moet zoeken, de concurrentie ondervinden van niet-invalide werkzoekenden. Dergelijke schade wegens economische waardevermindering wordt eveneens vergoed.
De rechtspraak aanvaardt eveneens het bestaan van schade indien de
aantasting van de fysieke integriteit van het slachtoffer meebrengt
dat het slachtoffer, om dezelfde dagtaak te vervullen, verhoogde
inspanningen moet leveren, ook al is er noch inkomstenverlies, noch
vermindering van de waarde op de arbeidsmarkt. Dit is de schade
wegens verhoogde inspanningen.
De aantasting van de fysieke integriteit vertegenwoordigt niet aileen
een verlies aan economische waarde, maar heeft ook extra-patrimoniale gevolgen. Dit is de zogenaamde morele schade. De morele
schade houdt de geleden pijn in, het verlies aan rhogelijkheden om
deel te nemen aan bepaalde aspecten van het maatschappelijk Ieven
(b.v. sport, cultuur, enz.), esthetische schade, enzovoort.
C. Enkele gegevens betreffende de vergoeding van schade aan de
mens
7. In de praktijk wordt meestal aile schade, ook toekomstige schade,
vergoed door middel van een enkele schadevergoeding. Dit geldt
voor aile bestanddelen van de schade.
De vergoeding die wordt toegekend is ofwel de uitkomst van een
kapitalisatieberekening, ofwel het resultaat van een begroting ,ex
aequo et bono".
De kapitalisatieberekening wordt meestal gehanteerd bij een eerder

(14) Hierbij dient het onderscheid tussen invaliditeit en arbeidsongeschiktheid onderstreept te
worden. Invaliditeit is een ,!outer medisch begrip dat de vermindering van anatomische of
functionele aard aanduidt, onafhankelijk van de weerslag op de lucratieve activiteiten van het
slachtoffer; de arbeidsongeschiktheid daarentegen is de onbekwaamheid om Iucratieve bezigheden uit te oefenen die het slachtoffer, rekening houdend met zijn mogelijkheden zou kunnen
ontplooien in zijn economisch en sociaal milieu"; zie ScHUERMANS, L., ScHRYVERS, J.,
S!MOENS, D., VAN OEVELEN, A. en ScHAMP, H., o.c., T.P.R., 1984, nr. 42.3, p. 695.
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zwaarwichtige blijvende arbeidsongeschiktheid(l5). De kapitalisatieberekening gaat uit van de omvang van de aantasting van de arbeidsongeschiktheid en van een aantal gegevens die vreemd zijn aan het
lichamelijk letsel, met name de inkomsten van het slachtoffer
(waarbij rekening gehouden moet worden met de verhogingen van
het loon), de vermoedelijke lucratieve overlevingsduur en de kapitalisatiecoefficient(16). Ook de toekomstige uitgaven voor geneeskundige verzorging worden soms gekapitaliseerd(17). Dergelijke vergoedingswijze wordt gekenmerkt door het feit dat heel wat toekomstige
gegevens op grond van de redelijke verwachting als ,zeker" beschouwd worden, terwijl daarbij toch heel wat bedenkingen gemaakt
kunnen worden(l8). Hoewel al deze problemen behoren tot hetzelfde
probleemgebied van de toekomstige schade, wordt hierna enkel
aandacht besteed aan het geval waarbij de schade toeneemt door een
wijziging in de fysieke toestand van het slachtoffer.
De begroting ,ex aequo et bono" wordt vrij vaak gehanteerd bij
eerder kleine aantastingen van de arbeidsongeschiktheid, vooral
wanneer de invaliditeit geen weerslag op de inkomsten van het
slachtoffer heeft(19). Ook bij deze begroting gaat de rechter veelal
voort op de door de deskundige bepaalde graad van arbeidsongeschiktheid. Per procentpunt arbeidsongeschiktheid wordt dan een
vast bedrag toegekend.
Wanneer de schade hersteld wordt door middel van een enkele
schadevergoeding, spreekt men van een eenmalige evaluatie.

(15) SCHUERMANS, L., SCHRYVERS, J., SIMOENS, D., VAN OEVELEN, A. en ScHAMP, H.,
o.c., T.P.R., 1984, nr. 42.1, p. 692-693.
(16) Voor een overzicht van de diverse vragen die hierbij rijzen, zie ScHUERMANS, L.,
SCHRYVERS, J., SiMOENS, D., VAN 0EVELEN, A. en SCHAMP, H., o.c., T.P.R., 1984, nrs.
29-31.4, p. 634-660.
(17) Zie b.v. Cass., 14mei 1985, R.G.A.R., 1987, nr. 11228; Gent, 13 mei 1975, R.G.A.R.,
1977, nr. 9703; Antwerpen, 6 november 1987, Limb. Rechtsl., 1987,217. Zie daarentegen b.v.
Corr. Brussel, 5 december 1980, R. G.A.R., 1982, nr. 10492 dat een veroordeling uitsprak voor
,tous les frais, en relation avec !'accident, qu'elle devra exposer dans l'avenir (.. )" en aan
het slachtoffer ervan akte gaf ,qu'elle se reserve le droit de reclamer le remboursement des
dits frais par Ia voie judiciaire en cas de contestation"; vgl. Corr. Nijvel, 23 december 1983,
R.G.A.R., 1986, nr. 11034. Er wordt soms ook een eenmalige'vergoeding ex aequo et bono
toegekend: Corr. Nijvel, 23 februari 1984, R. G.A.R., 1986, nr. 11069 (, ,attendu que Ia solution
Ia plus equitable, mais Ia moins pratique aurait ete de donner acte a Ia partie civile des reserves
qu'elle formulait quanta ce pour l'avenir; attendu cependant qu'elle ne formule plus actuellement pareille proposition et que le calcul , ,ex aequo et bono'' effectue par le premier juge doit
etre adopte"); Pol. Hoei (2), 19 juni 1984, R.G.A.R., 1986, nr. 11071.
(18) Zie hierover o.m. VIAENE, J., ,De eenmalige evaluatie van menselijke schade: wetenschap of mystificatie?" in Schadevergoeding in een sam, Antwerpen, Maarten Kluwer's
Internationale Uitgeversonderneming, 1984, 154-173.
(19) SCHUERMANS, L., SCHRYVERS, J., SIMOENS, D., VAN 0EVELEN, A. en SCHAMP, H.,
o.c., T.P.R., 1984, nr. 43, p. 699-703.
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8. Tegenover deze eenmalige evaluatie staan systemen van schadebegroting die niet uitgaan van een enkel tijdstip waarop de schade
begroot wordt.
Ben meermalige evaluatie wordt in de eerste plaats mogelijk gemaakt
wanneer op een eerste schadebegroting teruggekomen kan worden bij
verergering van de schade. Daartoe wordt door het slachtoffer aan
de rechter gevraagd akte te verlenen van zijn voorbehoud om vergoeding te bekomen van de schade die in de toekomst zou ontstaan(20).
Op dit voorbehoud wordt hierna uitvoerig ingegaan.
Ben meermalige evaluatie kan ook bereikt worden door een rente in
de plaats van een kapitaal toe te kennen. De toekenning van een rente
leidt weliswaar op zichzelf niet tot een meermalige evaluatie, aangezien het bedrag van de rente onveranderlijk bepaald kan zijn. In de
gevallen waarin de rechter een rente toekent, kan hij even wei bepalen
dat de rente herzienbaar zal zijn(21). Ben voorbeeld van vergoeding
door middel van een herzienbare rente wordt geleverd door een
vonnis van de Correctionele rechtbank van Leuven van 18 december
1987(22). In casu werd aan het slachtoffer een maandelijkse rente
toegekend wegens ,meerdere inspanningen en/ of verminderde agorale nuttigheid" die tweejaarlijks aangepast diende te worden ,met
de normale loonsverhogingen en wegens ancienniteit in de werksector
van maatschappelijke assistent". Voor de kosten van hulp aan
derden en voor de verzorgingskosten werd eveneens een rente toegekend, ditmaal tweejaarlijks herzienbaar bij wijziging van de gezond-

(20) Volgens Maroy is dit de enige techniek die ons huidig recht bevat om de mogelijkheid
van de meermalige evaluatie in te bouwen; zie MAROY, L., ,De rechter en de tijdsdimensie
van de menselijke schade", in Recht hebben en recht krijgen, Antwerpen, MAKLU uitgevers,
1989, 89. Evenwel, ook herzienbare rentes maken een meermalige evaluatie mogelijk.
(21) De rentes die de rechter toekent, zijn vrijwel steeds gei'ndexeerd- waardoor het verlies
aan koopkracht wordt opgevangen- (Brussel, 23 januari 1980, R.G.A.R., 1981, nr. 10300;
Brussel, 22 juni 1983, R.G.A.R., 1984, nr. 10847; Luik, 1 april 1983, R.G.A.R., 1984,
nr. 10819; Luik, 27 februari 1985, R.G.A.R., 1987, nr. 11302; Brussel, 1 maart 1985,
R.G.A.R., 1987, nr. 11173; Brussel, 19 januari 1987, R.G.A.R., 1988, nr. 11380; Antwerpen,
29 apri11988, De Verz., 1991, 141; Corr. Doornik, 31 mei 1983, R.G.A.R., 1984, nr. 10820)
en soms ook aangepast aan de loonevolutie in het beroep van het slachtoffer (Bergen, 1 juni
1987, R.G.A.R., 1988, nr. 11381; Corr. Brussel, 5 december 1980, R.G.A.R., 1982, nr. 10495;
vgl. Corr. Doornik, 31 mei 1983, R.G.A.R., 1984, nr. 10820 dat hiervoor een voorbehoud
voorziet). De herzienbaarheid van de rente of het toekennen van een voorbehoud kan ook
gekoppeld worden aan een eventuele toekomstige noodzaak van een beroep op een derde, b. v.
Brussel, 23 januari 1980, R.G.A.R., 1981, nr. 10300; Corr. Hoei, 21 december 1984, De Verz.,
1989, 533.
(22) Corr. Leuven, 18 december 1987, T.B.B.R., 1989, 358, noot VANDEWEERDT, M. Vgl.
een vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg te Turnhout van 5 juni 1985 (opgenomen in
Schoolongevallen. Schade evalueren in de praktijk 4, SIMOENS, D., VANDEWEERT, M. e.a.,
Antwerpen, MAKLU Uitgevers, 1986, 123) dat voorziet in een herzienbaarheid van de rente
bij ,consolidatie van de letsels".
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heidstoestand of in functie van de kosten van nieuwe behandelingswijzen.
De toekenning van een rente is eerder uitzonderlijk(23). Nochtans
biedt de toekenning van een rente aan het slachtoffer heel wat
voordelen. De periodieke toekenning van een rente houdt gelijke tred
met de voortdurende schade; de rente komt in de plaats van het
verloren inkomen. Een kapitaal is moeilijk te beheren; slachtoffers
beschikken immers terzake niet over de kennis en ervaring van
institutionele beleggers. Dat het kapitaal effectief de rente oplevert
waarvoor het bedrag van het kapitaal bepaald werd, is dus allerminst
zeker. De rente leent zich tot herzienbaarheid in functie van de
muntontwaarding, loonswijzigingen of wijzigingen in de toestand
van het slachtoffer. Evenmin wordt uitgegaan van een vermoedelijke
maar uiteindelijk volstrekt hypothetische levensduur. Niettemin
wordt klassiek(24) de toekenning van een kapitaal gepropageerd. De
argumenten die hiervoor worden aangehaald zijn de volgende.
Volgens de voorstanders van de toekening van een kapitaal wordt in
de eerste plaats een herhaling van geschillen vermeden. Bovendien
zou het slachtoffer met een kapitaal er zowel psychologisch (,,renteneurose") als materieel beter voorstaan; het slachtoffer zou met het
kapitaal een financiele onafhankelijkheid kunnen opbouwen en zou
niet afhankelijk zijn van een periodiek te ontvangen rente(25). Tenslotte heeft het slachtoffer geen zekerheid omtrent het voortbestaan
van de verzekeraar op wie de betalingslast rust; praktisch gezien kan
de toekenning van een rente immers slechts overwogen worden
wanneer een verzekeraar de uiteindelijke last draagt(26).
Op deze discussie wordt hierna niet verder ingegaan(27). Het volstaat
hierbij aan te stippen dat de techniek van het voorbehoud een
meermalige evaluatie mogelijk maakt waarbij in geval van verergering van de toestand van het slachtoffer een bijkomende schadevergoeding toegekend kan worden.
(23) Zie voor enke!e toepassingen SCHUERMANS, L., SCHRYVERS, J., S!MOENS, D., VAN
0EVELEN, A. en SCHAMP, H., o.c., T.P.R., 1984, nr. 22, p. 579-584 en de in voetnoot 21
geciteerde rechtspraak.
(24) Zie b.v. RONSE, J., o.c., nrs. 315-317, p. 226-229; VAN 0MMESLAGHE, P., Droit des
obligations, III, Brussel, Presses Universitaires de Bruxelles, 1990-91, 689-690.
(25) B.v. Corr. Kortrijk, 18 december 1989, De Verz., 1990, 195, noot PEVERNAGIE W.: ,een
goed beheer van het toe te kennen kapitaal ( ... ) biedt bij een volledige invaliditeit ( ... ) samen
met de permanente beschikbaarheid van het kapitaal de beste waarborg om eventuele wijzigingen van omstandigheden voor het slachtoffer optimaal te kunnen ondervangen zonder dat hier
nog verdere voorbehouden dienen geformuleerd te worden"
(26) VANDEWEERDT, M. ,Eenmalige of meermalige evaluatie, kapitaal of rente?" (noot
onder Corr. Leuven, 18 december 1987), T.B.B.R., 1989, 376.
(27) Zie voor een overzicht met verwijzingen, ANDRE, R., o.c., 169-177.
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9. In de loop van een procedure omtrent vergoeding van menselijke
schade worden niet zelden provisies toegekend.
De toekenning van deze voorschotten heeft geen uitstaans met het
onderscheid tussen een- en meermalige evaluatie. Meestal wordt tot
de toekenning van een provisie overgegaan indien de letsels van het
slachtoffer nog in belangrijke mate zullen evolueren. Er wordt
immers meestal met de begroting van de schadevergoeding gewacht
tot wanneer over de lichamelijke toestand van het slachtoffer een
vaste prognose gemaakt kan worden. Pas nadat de toestand van het
slachtoffer ,geconsolideerd" is, kan met enige zekerheid uitspraak
gedaan worden over de toekomstige schade. Om in afwachting van
deze consolidatie het slachtoffer niet op financieel vlak aan zijn lot
over te Iaten, kent de rechter ondertussen een voorschot toe(28).
Het onderscheid tussen een provisie en een voorbehoud is bijzonder
groat. Op het vlak van de verjaring van de burgerlijke vordering die
voortvloeit uit een misdrijf, is het onderscheid tussen een provisie en
een voorbehoud van kapitaal belang(29). Ook op het vlak van schade
en schadeloosstelling bestaat er een principieel verschil. Een provisie
kan door de rechter toegekend worden slechts wanneer het bestaan
van de schade vaststaat en enkel de omvang van de schade nog niet
bepaald is(30). Een voorbehoud daarentegen heeft essentieel betrekking op toekomstige schade die in die mate onzeker is dat zij nog niet
voor vergoeding in aanmerking komt(31). Toch wordt aangenomen
dat naast de toekenning van een voorschot op de later te bepalen
definitieve vergoeding voor een bepaalde schade, eveneens voorbehoud betreffende diezelfde schade gevraagd kan worden. Dit gebeurt
met name wanneer de schade voortvloeit uit een misdrijf. Door het

(28) Eventuee1 in kortgeding, zie hierover SCHUERMANS, L., SCHRYVERS, J., S!MOENS, D.,
VAN 0EVELEN, A. en SCHAMP, H., o.c., T.P.R., 1984, nr. 23, p. 584-588 en MAROY, L.,
o.c.' 74-81.
(29) Infra, nr. 20.
(30) RoNSE, J., o.c., nrs. 99-101, p. 81-82; zie ook DEKKERS, R., ,Du dommage en germe"
(noot onder Luik, 11 juli 1952), R.C.J.B., 1953, nr. 6, p. 95. Vgl. DIRIX, E., o.c., R. W.,
1983-84, nrs. 2-3, k. 1869-1870 en o.c., nr. 117, p. 79.
(31) In die zin: DIRIX, E., o.c., R. W., 1983-84, nr. 2, k. 1869, met verwijzing naar de
parlementaire voorbereiding van de wet van 30 mei 1961; JACOBS, A., ,Les dangers de
!'allocation provisionnelle", Jur. Liege, 1986, nr. 13, p. 633; FRANCHIMONT, M., JACOBS,
A. en MASSET, A., Manuel de procedure penale, Luik, Editions du Jenne Barreau de liege,
1989, 168; BREWAEYS, E., noot onder Rb. Luik, 18 december 1989, Verkeersrecht, 1990, nr.
4, p. 212.
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voorbehoud worden de gevaren van de verjaring van de vordering
opgevangen(32).
Tenslottezijner ook op strafprocesrechtelijk vlak belangrijkeverschillen tussen de beslissing die een voorbehoud verleent en de beslissing
die de toekenning van een voorschot inhoudt. De strafrechter kan,
wanneer de schade nog niet definitief begroot kan worden, aan het
slachtoffer een voorschot toekennen in afwachting van zijn eindvonnis omtrent de definitieve schadevergoeding. De rechter stelt dan de
zaak voor het overige uit en kan een onderzoeksmaatregel bevelen.
Dergelijke beslissing maakt geen einde aan het geschil; de rechter
blijft bevoegd om verder over de vordering tot herstel van de schade
te oordelen. Dergelijke beslissing is evenmin een eindbeslissing in de
zin van art. 461 Sv., zodat er geen voorziening in cassatie mogelijk
is. Dit is slechts anders wanneer de burgerlijke partij enkel een
provisionele vergoeding vordert en de strafrechter deze vergoeding
zonder meer toekent. Dergelijke beslissing beeindigt wel het geschil
en rnaakt een eindbeslissing uit in de zin van art. 416 Sv .. Het
slachtoffer dient de aanvullende schadevergoeding dan voor de burgerlijke rechter te vorderen.
Wanneer de strafrechter daarentegen in zijn vonnis een voorbehoud
verleent, doet hij geen uitspraak over een vordering waarover hij in
hetzelfde geding nog later te oordelen heeft. Het voorbehoud in een
eindvonnis ontneemt aan dit vonnis niet zijn definitief karakter. Het
geschil is beeindigd en het slachtoffer dient zich tot de burgerlijke
rechter te wenden om uitspraak te horen doen over zijn vordering
waarop het voorbehoud betrekking heeft(33).

(32) Infra, nr. 18; vgl. WILMS, W., De verjaring van de burgerlijke vordering voortspruitend
uit een misdrijj, Kluwer rechtswetenschappen, Antwerpen, 1987, nr. 138, p. 101. Voor een
toepassing, zie het vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg te Turnhout van 5 juni 1985
geciteerd in noot 22 (p. 125).
(33) Zie hierover DrRIX, E., ,Het verlenen van voorbehoud en het toekennen van provisionele
schadevergoeding" (noot onder Cass., 14 juni 1982), R. W., 1983-84, 1868-1871; D'HAENENS,
J., Belgisch strajprocesrecht, Gent, Story-Scientia, 1985, 162-163; FRANCHIMONT, M., JACOBS, A. en MASSET, A., o.c., 168-169; zie o.m. Cass., 29 oktober 1962, Pas., 1963, I, 268;
Cass., 30 november 1976, Arr. Cass., 1977, 366; Cass., 29 november 1977, R. W., 1977-78,
2059 en Cass., 12 september 1978, Arr. Cass., 1978-79, 37.
Over de vraag of een beslissing a! dan niet een eindbeslissing is in de zin van art. 416 Sv., zie
vooral Cass., 4 apri11984, Arr. Cass., 1983-84, 1036 en Pas., 1984, I, 957, concl. Adv.-Gen.
VELU, J ..
Het vermelde verschil tussen de beslissing die een voorbehoud toekent en de beslissing die een
provisie toekent inzake de beeindiging van het geschil is uiteraard eveneens van toepassing
wanneer de burgerlijke rechter uitspraak doet over een vordering tot schadevergoeding. Op
het vlak van het instellen van een cassatievoorziening gelden evenwel andere regels (art. 1077
Ger.W.; zie VELU, J., conclusie voor Cass., 4 april 1984, Pas., 1984, I, 969-970).
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D. De bevoegdheid van de rechter bij het vaststellen en begroten van
de schade

10. De rechter oordeelt in feite en derhalve op onaantastbare wijze
over het bestaan en de omvang van de schade(34). Het Hof van
Cassatie oefent toezicht uit over de naleving van de motiveringsverplichting door de rechter. De rechter moet de conclusies van de
partijen beantwoorden. Eveneens moet de rechter de motieven
opgeven die tot grondslag van het vonnis dienen(35).
Hetzelfde is van toepassing wanneer de rechter uitspraak doet over
het zeker karakter van toekomstige schade(36).
De rechter beslist eveneens vrij omtrent de vorm van de schadeloosstelling(37). Zo heeft hij bijvoorbeeld de keuze tussen de toekenning
van een kapitaal dan wel van een rente(38).

II. HET GEZAG VAN GEWIJSDE VAN EEN BESLISSING WAARBIJ EEN
SCHADELOOSSTELLING TOEGEKEND WORDT EN HET NUT VAN EEN
VOORBEHOUD VOOR DE TOEKOMST
A. Het gezag van gewijsde in het algemeen

11. Art. 23 Ger.W. (39) omschrijft het begrip ,gezag van het rechterlijk gewijsde"(40). Het gezag van gewijsde verhindert dat de
vordering opnieuw wordt ingesteld (art. 25 Ger.W.). Het komt toe
aan elke beslissing zolang die niet ongedaan is gemaakt (art. 26
Ger.W.). Vereist is wel dat de verweerder zich op het gezag van
gewijsde van het eerste vonnis beroept, m.a.w. de exceptie van
(34) Zie b.v. Cass., 21 februari 1984, Arr. Cass., 1983-84, 781; R. W., 1983-84, 2765 en De
Verz., 1984, 487.
(35) RONSE, J., o.c., nrs. 88-89, p. 72-74.
(36) RONSE, J., o.c., nr. 102, p. 82-83.
(37) RONSE, J., o.c., nrs. 289-194, p. 216-220.
(38) RONSE, J., o.c., nr. 313, p. 225-226; voor een geval waarbij de rechter ambtshalve een
rente toekende terwijl een kapitaal gevorderd werd, zie Corr. Leuven, 18 december 1987,
T.B.B.R., 1989, 358, noot VANDEWEERDT, M.
(39) ,Ret gezag van het rechterlijk gewijsde strekt zich niet verder uit dan tot hetgeen het
voorwerp van de beslissing heeft uitgemaakt. Vereist wordt dat de gevorderde zaak dezelfde
is; dat de vordering op dezelfde oorzaak berust; dat de vordering tussen dezelfde partijen
bestaat, en door hen en tegen hen in dezelfde hoedanigheid gedaan is."
(40) Voor een algemene bespreking, zie FETTWEIS, A., Manuel de procedure civile, Luik,
Faculte de droit, d'economie et de sciences sociales de Liege, 1985, nrs. 360-184, p. 267-286.
Ret begrip ,gezag van gewijsde" mag niet verward worden met het begrip ,kracht van
gewijsde". Een beslissing heeft kracht van gewijsde zodra zij niet meer voor verzet of hager
beroep vatbaar is (art. 28 Ger.W.). -
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gewijsde opwerpt. De rechter kan dit niet op eigen initiatief (art. 27
Ger.W.). Het gezag van gewijsde komt toe aan het beschikkend
gedeelte van het vonnis maar eveneens aan de motieven die de
noodzakelijke grondslag van het beschikkend gedeelte vormen. Deze
vermeldingen van het vonnis die noodzakelijk waren om het geschil
te beslechten maken het ,voorwerp" uit van de beslissing(41).
Inzake schade en schadeloosstelling verhindert het gezag van gewijsde dat wanneer in een vonnis uitspraak wordt gedaan over bepaalde
schade, het slachtoffer daarna opnieuw een vordering kan instellen
tot het bekomen van een bijkomende vergoeding voor diezelfde
schade. Het gezag van gewijsde verhindert eveneens dat de rechter
in een latere procedure tussen dezelfde partijen, ook al wordt iets
anders gevorderd, een aanspraak gegrond verklaart die onverenigbaar is met de vroeger geoordeelde zaak(42). W anneer bijvoorbeeld
door een eerste vonnis een vordering tot schadevergoeding wegens
lichamelijke schade afgewezen werd omdat geen fout bewezen werd,
kan de rechter in een tweede geding met betrekking tot hetzelfde
schadegeval geen schadevergoeding toekennen voor schade aan zaken. Deze aanspraak gegrond verklaren, zou afbreuk doen aan het
gezag van gewijsde van de eerste uitspraak.
12. Een algemene bespreking van de voorwaarden die vervuld moeten zijn opdat het gezag van gewijsde ingeroepen kan worden, met
name identiteit van voorwerp, oorzaak en partijen(43), is in het
bestek van deze bijdrage niet mogelijk.
Hierna wordt in het bijzonder onderzocht in welke mate het gezag
van gewijsde zich verzet tegen het toelaten van een vordering tot
schadevergoeding bij onvoorziene verergering van de schade indien
het slachtoffer reeds voordien een schadevergoeding bekomen heeft.
Er moet worden onderzocht of een vordering tot vergoeding van
bijkomende schade hetzelfde voorwerp heeft als datgene waarover
de eerste gerechtelijke beslissing uitspraak heeft gedaan. Dergelijke
(41) WYLLEMAN, A., ,Ret gezag van gewijsde: uitdrukking van het rechterlijk gezag",
T.P.R., 1988, (33), nrs. 34-35, p. 53-54.
(42) Zie b.v. Cass., 20 februari 1975, R. W., 1974-75,2594: ,Overwegende dat uit het feit dat
de oorzaak en het voorwerp van een rechtsvordering waarover definitief uitspraak gedaan werd
en die van een latere rechtsvordering tussen dezelfde partijen, niet gelijk zijn, niet noodzakelijk
volgt dat dergelijke gelijkheid ten aanzien van geen enkele aanspraak of betwisting van een
der partijen bestaat, noch derhalve dat de rechter een aanspraak, waarvan de grand onverenigbaar is met de vroeger geoordeelde zaak, kan aannemen"; zie hierover vooral MAHAUX, P.,
,Ret rechterlijk gewijsde en het gerechtelijk wetboek", R. W., 1971, 118-119.
(43) Zie hierover R.P.D.B., campi. VI, Brussel, Bruylant, 1983, V0 La chose jugee, nrs. 15-70
en WYLLEMAN, A., o.c., T.P.R., 1988, nrs. 20 e.v., p. 47 e.v ..
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vraag kan niet beantwoord worden zonder nazicht van de rechtsregels inzake schade en schadeloosstelling. Slechts dan kan immers
nagegaan worden of de vordering tot bijkomend herstel
onverenigbaar is met wat in een eerste vonnis geoordeeld werd.
Vooraf kan nog vermeld worden dat niet betwist wordt dat een
vermindering van de toegekende schadevergoeding uitgesloten is
wanneer blijkt dat de effectieve schade uiteindelijk minder erg is. Een
vordering tot teruggave van een deel van de schadevergoeding zou
ongetwijfeld afbreuk doen aan datgene wat in het eerste vonnis werd
beslist omtrent het bestaan en de omvang van toekomstige schade(44).
B. Het gezag van gewijsde van een vonnis waarbij een vergoeding
voor toekomstige schade toegekend wordt en de draagwijdte van een
voorbehoud voor de toekomst
13. De rechtspraak heeft zich slechts zelden uitgesproken over de
vraag of het slachtoffer na een eerste vonnis een bijkomende schadevergoeding kan bekomen indien zijn toestand verergert en bron van
schade is die bij het eerste vonnis onvergoed gebleven is. Uit ·de
schaarse gepubliceerde rechtspraak blijkt dat hierover geen overeenstemming bestaat.
Het Hof van Beroep te Luik(45) ontzegde aan het slachtoffer een
bijkomende vergoeding wegens verergering van de schade. Een eerste
vonnis had weliswaar een voorbehoud verleend maar niet voor de
schade die het slachtoffer achteraf bijkomend onderging. De opwerping van het slachtoffer dat de schade slechts ontstaan was na de
eerste uitspraak en dat de eerste rechter bijgevolg over deze schade
geen uitspraak had kunnen doen, werd afgewezen op grond van de
overweging dat de rechtbank in het eerste vonnis definitief de voorgelegde geschillen beslecht had.
De Rechtbank van eerste aanleg te Brussel(46) verwierp eveneens de
vordering tot bijkomende schadevergoeding in de volgende omstandigheden. Overeenkomstig de bevindingen van de deskundige, had
de rechter een schadevergoeding toegekend op basis van een arbeidsongeschiktheid die van 100 OJo zou evolueren naar een blijvende
ongeschiktheid van 25 OJo na verloop van een jaar. De toestand van
(44) DALCQ, R.O., o.c., nr. 2859; R.P.D.B., V° Chose jugee, nr. 24.
(45) Luik, 3 december 1927, R.G.A.R., 1928, nr. 184, met kritische noot.
(46) Rb. Brussel, 3 maart 1943, Bull. Ass., 1943, 473.
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het slachtoffer verslechterde evenwei en het slachtoffer bleef volledig
arbeidsongeschikt. De rechtbank stelde vast dat het eerste vonnis de
toekomstige schade als zeker beschouwd had en er een vergoeding
voor toegekend had. Volgens de rechtbank verzette het gezag van
gewijsde verbonden aan dit vonnis zich tegen een herziening van de
toegekende schadevergoeding. Vervolgens onderstreepte de rechtbank dat het slachtoffer niet het bewijs leverde van een nieuwe
schade, dit is een schade ten gevolge van letsels die het eerste vonnis
niet in aanmerking had genomen(47). De vordering tot vergoeding
van deze nieuwe schade zou een ander voorwerp hebben en de
exceptie van gewijsde zou derhalve in dat geval geen toepassing
vinden.
Ook de Rechtbank van eerste aanleg te Verviers(48) wees een vordering tot bijkomende schadevergoeding af. Vastgesteld werd dat een
eerste vonnis uitspraak gedaan had over een vordering tot vergoeding
van aile schade met inbegrip van de toekomstige schade en dat het
slachtoffer geenvoorbehoud geformuleerd had. De tweede vordering
had volgens de rechtbank hetzelfde voorwerp en werd derhalve op
grond van de exceptie van gewijsde onontvankelijk verklaard(49).
Een vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg te Luik(50) steunde
zich eveneens op de afwezigheid van een door de rechter verleend
voorbehoud omtrent een verergering van de toestand van het slachtoffer. Het slachtoffer had overigens klaarblijkelijk geen voorbehoud
gevraagd. De rechtbank beklemtoonde dat het slachtoffer derhalve,
met kennis van het bestaan van het risico van verergering van de
schade, vergoeding voor de actuele en toekomstige schade gevraagd
had. Opnieuw stond het gezag van gewijsde van het vonnis dat over
deze vordering uitspraak gedaan had, de toekenning van een
bijkomende schadevergoeding in de weg.
Het Hof van Beroep te Luik(51) daarentegen was van oordeel dat
het slachtoffer recht had op een bijkomende schadevergoeding bij
toename van de graad van arbeidsongeschiktheid. Als regel stelde het
Hof dat voor niet geopenbaarde schade het slachtoffer een bijkomende schadevergoeding kan bekomen, tenzij het eerste vonnis
(47) De rechtbank verwees hiervoor o.m. naar LAURENT, F., Principes de droit civil, XX,
Brussel, Bruylant, 1878, nr. 527, p. 571-572.
(48) Rb. Verviers, 7 december 1948, Pas., 1949, III, 127.
(49) De vordering was overigens eveneens verjaard.
(50) Rb. Luik, 20 januari 1976, De Verz., 1976, 217 en R.G.A.R., 1977, nr. 9804.
(51) Luik, 24 oktober 1961, Bull. Ass., 1962, 735, noot M.G .. DABIN, J. en LAGASSE, A.
(,Examen de jurisprudence (1959 a 1963). La responsabilite delictuelle et quasi delictuelle",
R. C.J.B., 1964, nr. 87, p. 308) keuren dit arrest klaarblijkelijk goed.
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uitdrukkelijk de gehele schade, met inbegrip van de toekomstige
schade, vergoed heeft. Dat een eerste vonnis geen voorbehoud voor
de toekomst verleent, is geen bezwaar aangezien dergelijk voorbehoud van rechtswege geldt. Het slachtoffer heeft immers recht op
integrale schadeloosstelling. Bovendien kon het nieuwe feit niet
voorzien worden en kon derhalve in het eerste vonnis hierover geen
uitspraak gedaan zijn.
De Rechtbank van eerste aanleg te Aarlen(52) kende eveneens een
bijkomende schadevergoeding toe. Volgens deze rechtbank heeft het
slachtoffer, wanneer zijn toestand verergert, recht op vergoeding van
de schade die ontstaat na het eerste vonnis, ongeacht of 9it vonnis
al dan niet een voorbehoud heeft erkend. In casu had het slachtoffer
weliswaar een voorbehoud geformuleerd, maar de rechter had
dergelijk voorbehoud niet uitdrukkelijk toegekend.
Tenslotte heeft ook het Hof van Cassatie zich in een arrest van 18
oktober 1979(53) over het probleem gebogen. Volgens dit arrest
,(kan) het gezag van gewijsde van een rechterlijke beslissing tot
vaststelling van de vergoedingen, die volgens het gemeen recht door
de aansprakelijke veroorzaker aan de getroffene door het ongeval
verschuldigd zijn, een beletsel vormen voor de op dezelfde gemeenrechtelijke regels gegronde toekenning achteraf van een bijkomende
vergoeding ter compensatie van een verergering van de toestand van
die getroffene, wanneer de rechter door die beslissing de gehele
tegenwoordige en toekomstige schade van de getroffene heeft willen
vergoeden". In casu had de arbeidsongevallenverzekeraar, die gesubrogeerd was in de rechten van de getroffene, voor de eerste rechter
voorbehoud gemaakt voor de toekomst. De rechtbank had hiervan
evenwel geen melding gemaakt. Naderhand werd een bijkomende
vergoeding
gevorderd
wegens
verergering
van
de
arbeidsongeschiktheid van het slachtoffer. De rechter verklaarde de
vordering ontvankelijk, niettegenstaande de door de (verzekeraar
van de) aansprakelijke ingeroepen exceptie van gewijsde. Het Hof
van Cassatie vernietigde de beslissing. Het Hof van Cassatie was van
oordeel dat de omstandigheid dat het slachtoffer of de in diens
rechten gesubrogeerde verzekeraar voorbehoud voor de toekomst
gemaakt had, voorbehoud waarvan door de rechter evenwel geen
(52) Rb. Aarlen, 10 oktober 1969, Jur. Liege, 1969-70, 227.
(53) Cass., 18 oktober 1979, Arr. Cass., 1979-80, 211. In de noot onder het arrest wordt
verwezen naar DALCQ, R.O., Traite de Ia responsabilie civile, II, Brussel, Larcier, nr. 3215
en een arrest van 30 november 1977 (Arr. Cass., 1977, 366). Dit laatste arrest heeft evenwel
aileen betrekking op de invloed van het voorbehoud op de verjaring en niet op het gezag van
gewijsde van een vonnis.
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melding gemaakt was, ,niet volstaat om aan te tonen dat de (... )
toegekende schadevergoeding niet bedoeld was om alle toekomstige
gevolgen van het ongeval te dekken". Aangezien geen ander motief
van het vonnis een wettelijke verantwoording vormde voor de beslissing dat de rechten van het slachtoffer bij het eerste vonnis ,niet
definitief werden vastgesteld", werd het vonnis dat een bijkomende
schadevergoeding had toegekend, vernietigd.
Het Hof van Cassatie heeft zich in dit arrest blijkbaar aangesloten
bij de stellingname volgens dewelke het gezag van gewijsde zich
principieel tegen de toekenning van een bijkomende schadevergoeding verzet(54) indien de rechter met dit vonnis de gehele tegenwoordige en toekomstige schade heeft willen vergoeden.
In welke gevallen de rechter alle schade heeft willen vergoeden, blijkt
niet als zodanig uit het arrest. Het arrest geeft enkel te kennen dat
het loutere feit dat het slachtoffer voorbehoud voor de toekomst
gevraagd heeft zonder dat de rechter hiervan melding heeft gemaakt,
niet volstaat om aan te tonen dat de toegekende schadevergoeding
niet bedoeld is om alle toekomstige gevolgen van het ongeval te
dekken.
De vraag blijft derhalve of een voorbehoud noodzakeli}k is opdat het
slachtoffer, nadat het reeds een vergoeding heeft bekomen voor
toekomstige schade, een bijkomende vergoeding kan vorderen bij
verergering van zijn toestand. Uiteraard moet het slachtoffer rekening houden met de cassatierechtspraak en voorbehoud vragen indien het wil vermijden dat het gezag van gewijsde van het eerste
vonnis wordt ingeroepen tegen de vordering tot het bekomen van een
bijkomende schadevergoeding(55). De vraag rijst of de door het Hof
van Cassatie gehuldigde opvatting niet voor kritiek vatbaar is. De
enkele vaststelling dat in de praktijk voorbehoud gevraagd wordt om
de draagwijdte van het eerste vonnis te beperken, is uiteraard op
zichzelf geen argument. Niet zelden komt immers een praktijk tot
stand door onzekerheid omtrent de toepassing van een rechtsregel
(54) Het arrest zelf vermeldt dat het gezag van gewijsde een beletsel kan vormen voor de
toekenning van een bijkomende schadevergoeding. Het arrest lijkt er zich evenwel tegen te
verzetten dat een bijkomende schadevergoeding wordt toegekend van zodra vaststaat dat de
eerste beslissing de gehele tegenwoordige en toekomstige schade heeft willen vergoeden (of ook:
de rechten van het slachtoffer , ,definitief vaststelt") zodat moeilijk denkbaar is dat in dergelijk
geval nog aan het gezag van gewijsde ontkomen kan worden. Vgl. DALCQ, R.O. en GLANSDORFF, F., ,La responsabilite delictuelle et quasi-delictuelle. Examen de jurisprudence (19801986)", R.C.J.B., 1988, nr. 171, p. 488 die bij de weergave van de beslissing van het Hof het
werkwoord ,kunnen" onvermeld Iaten.
(55) Dit voorbehoud is eveneens volstrekt noodzakelijk indien de schade voortvloeit uit een
misdrijf (infra, nr. 19).
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metals gevolg dat de praktijk uiteindelijk de inhoud van de rechtsregel zelf onzeker maakt.
14. De rechtsleer geeft, evenmin als de rechtspraak, een eensluidend
antwoord op de vraag of een voorbehoud noodzakelijk is om te
voorkomen dat het gezag van gewijsde van een eerste vonnis een
vordering tot het bekomen van een bijkomende schadevergoeding in
de weg staat.
Malter(56) is van oordeel dat de vordering tot vergoeding van een
bijkomende schade, die ontstaan is na een eerste vonnis, niet kan
stuiten op de exceptie van gewijsde aangezien het voorwerp van de
vordering noodzakelijkerwijze verschilt van datgene waarover uitspraak gedaan werd. Hij onderkent weliswaar de moeilijkheid dat
het soms niet eenvoudig is vast te stellen welke schade de rechter heeft
willen vergoeden. Indien de rechter de omvang van de schade bepaald
heeft waarvoor een vergoeding wordt toegekend, zijn er geen problemen. Slechts wanneer de rechter de schade waarvoor hij een vergoeding toekent, niet nauwkeurig bepaald heeft, kunnen er moeilijkheden ontstaan bij het bepalen van de draagwijdte van het vonnis en
kan de vraag rijzen of een bepaalde schade al dan niet reeds vergoed
werd. In dit geval is een voorbehoud nuttig aangezien het erop wijst
dat enkel voor de schade die op het ogenblik van de uitspraak
vastgesteld werd, een vergoeding toegekend werd en derhalve geen
uitspraak werd gedaan over andere eventuele schade.
In zijn conclusie voor het arrest van 26 oktober 1944(57) was eerste
advocaat-generaal Hayoit de Termicourt van oordeel dat een voorbehoud niet noodzakelijk was om naderhand herstel te kunnen vorderen voor een ander gedeelte van de schade dan dat waarvoor reeds
in een eerste vonnis herstel verleend werd. De draagwijdte van een
voorbehoud voor de toekomst lichtte hij als volgt toe: ,Het verlenen
van voorbehoud voor het instellen van verdere vordering heeft
trouwens geen invloed op het recht der betrokken partij. Ook behoort de rechter de grond van dergelijk voorbehoud niet te beoordelen en, zoals het Hof van verbreking in Frankrijk het releveert:
,Lorsque les reserves ont pour objet l'exercice d'une action nouvelle ... elles sont de droit et l'acte qui en aurait ete donne n'aurait plus
(56) MALTER, 0., noot onder Rb. Nijvel, 7 juni 1938, R.G.A.R., 1939, nr. 2895.
(57) Cass., 26 oktober 1944, Arr. Verbr., 1944, 18, cone!. Adv.-Gen. HAYOIT DE TERMIcouRT, R .. Dit arrest beslechtte de op het punt van de verjaring belangrijke vraag of het
verlenen van een voorbehoud tot gevolg heeft dat de vordering tot het bekornen van een
bijkornende schadevergoeding een actio judicati uitrnaakt. Infra, nr. 19.
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nieuwe schade. Het slachtoffer heeft immers recht op integrale
schadeloosstelling. Voorwaarde daartoe is evenwel dat over die
schade nog geen uitspraak gedaan werd. Indien de eerste rechter
derhalve uitspraak gedaan heeft over de gehele tegenwoordige en
toekomstige schade sluit het gezag van gewijsde dat aan dit vonnis
verbonden is, de toekenning van een bijkomende schadevergoeding
uit. De vraag rijst derhalve wanneer de rechter uitspraak doet over
de gehele tegenwoordige en toekomstige schade. Het voorbehoud
, van rechtswege" dat door Gevers verdedigd wordt, brengen Vanwijck-Alexandre en Leclercq in verband met de bepaling van de
draagwijdte van de eerste beslissing. Indien het voorbehoud voor
toekomstige schade impliciet geldt - dus behoudens uitdrukkelijk
andersluidende uitspraak -, doet de rechter slechts uitspraak over
de schade zoals die hem bekend is op het ogenblik van zijn uitspraak.
Over het deel van de schade dat slechts na de uitspraak ontstaat, heeft
de rechter zich dan niet kunnen uitspreken. Over de vraag of een
voorbehoud voor toekomstige schade wei van rechtswege geldt,
spreken Vanwijck-Alexandre en Leclercq zich evenwel niet uitdrukkelijk uit. Zij verwijzen slechts naar het standpunt van Dalcq en naar
de schaarse rechtspraak(63).
15. Uit dit overzicht van rechtspraak en rechtsleer blijken dus diverse opvattingen te bestaan omtrent het gezag van gewijsde van een
eerste vonnis waarbij een schadevergoeding toegekend werd.
Uitgangspunt is dat het gezag van gewijsde zich niet verzet tegen de
toekenning van een vergoeding voor bijkomende schade, indien
vaststaat dat de rechter zich over deze schade niet uitgesproken heeft.
Rijst dan de vraag wat de draagwijdte is van de beslissing van de
rechter indien hij voor toekomstige schade een vergoeding toekent.
Doet hij in dergelijk vonnis uitspraak over aile toekomstige schade?
Of spreekt de rechter daarentegen zich slechts uit over de toekomstige
schade waarvan hij het bestaan aanvaardt? Hierbij wordt ervan
uitgegaan - wat in de praktijk bijna steeds het geval is - dat uit
(63) Zie ook nog FAGNART, J.L., ,La responsabilite civile (1968-1973). Chronique de
jurisprudence", J.T., 1976, nr. 123, C; SIMOENS, D., VANDEWEERDT, M. e.a., Schoo/ongeval/en. Schade eva/ueren in de praktijk 4, 89; SCHUERMANS, L., SCHRYVERS, J., SIMOENS,
D., VAN OEVELEN, A. en SCHAMP, H., o.c., T.P.R., 1984, nr. 14, p. 547.
Zie voor Frankrijk SAVATIER, R., Traite de Ia responsabilite civile en droit jranr;ais, Parijs,
L.G.D.J., 1951, nr. 625, p. 200-201; MAZEAUD, H., L. en TUNC, A., Traite theorique et
pratique de Ia responsailite civile delictuelle et contractuelle, Parijs, Montchrestien, 1965, nrs.
227-230, p. 286-290 en MAZEAUD, H., J. en J. en CHABAS, F., Ler;ons de droit civil, II/1,
Obligations. Theorie generate, Parijs, Montchrestien, 1991, nr. 627, p. 745-746.
Zie voor Nederland BLOEMBERGEN, A.R., BOLT, A.T. en BOONEKAMP, R.J.B., Schadevergoeding, Deventer, Kluwer, 1992, art. 105, aant. 11.
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de vaststellingen van de rechter blijkt welke aantasting van fysieke
integriteit als uitgangspunt genomen werd voor het bepalen van de
omvang van de schade. Zoniet rust op het slachtoffer de zware last
te bewijzen dat in zijn toestand een verergering is ingetreden waarmee
in het eerste vonnis geen rekening werd gehouden.
Indien aangenomen wordt dat elk vonnis waarbij een vergoeding
voor toekomstige schade toegekend wordt, een uitspraak over alle
toekornstige schade impliceert, dan kent de rechter niet alleen een
vergoeding toe voor de schade die voortvloeit uit de door hem
vastgestelde letsels met inbegrip van hun evolutie maar sluit hij
bovendien uit dat er meer of andere schade kan ontstaan. In deze
opvatting is een voorbehoud noodzakelijk om te vermijden dat het
gezag van gewijsde van een beslissing waarin uitspraak wordt gedaan
over toekomstige schade, zich verzet tegen de toekenning van een
bijkornende schadevergoeding wanneer de toestand van het slachtoffer verslechtert.
Indien daarentegen aangenomen wordt dat het vonnis waarbij een
vergoeding voor toekomstige schade toegekend wordt, zich slechts
uitspreekt over die schade waarvan het zeker bestaan aanvaard
wordt, dan is een voorbehoud niet noodzakelijk om het slachtoffer
de rnogelijkheid te laten bij onvoorziene verergering van zijn
toestand een vergoeding te bekomen. Over de schade die immers
achteraf ontstaat, heeft de eerste rechter zich niet uitgesproken. Het
voorwerp van deze gerechtelijke beslissing is dan ook verschillend
van het voorwerp van de achteraf ingestelde vordering, zodat de
exceptie van gewijsde niet ingeroepen kan worden. In deze opvatting
bevat elk vonnis dat een vergoeding toekent voor toekomstige schade
een voorbehoud voor bijkomende toekomstige schade. Uitzondering
hierop dient slechts gemaakt te worden wanneer de rechter zich
uitdrukkelijk uitspreekt over het bestaan en de omvang van aile
toekornstige schade, bijvoorbeeld door het ontstaan van andere
schade in de toekomst bij voorbaat uit te sluiten of door te oordelen
dat elke eventuele verergering van de toestand van het slachtoffer
reeds in aanmerking is genomen(64).
Aan welke opvatting dient de voorkeur gegeven te worden? Hierbij
kunnen rn.i. de volgende bedenkingen gemaakt te worden.

(64) Dergelijke werkwijze is evenwellaakbaar. Zie GORIS, P ., , ,Evaluatie en vergoeding van
toekomstige schade van gezondheidszorgen bij ongevallen van gemeen recht", VI. T. Gez.,
1989, (47), 49; vgl. Bergen, 4 oktober 1990, De Verz., 1991, 397 : ,Attendu que( ... ) les experts
n'auraient pas pu integrer !'evaluation de ce risque dans le taux d'invalidite permanente
puisqu'il s'agit d'un dommage eventuel"
0
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a. Het slachtoffer heeft recht op integrale schadeloosstelling. Hieruit mag evenwel niet afgeleid worden dat elk vonnis waarbij uitspraak gedaan wordt over een vordering tot schadevergoeding, tot
doel heeft het slachtoffer integraal schadeloos te stellen voor aile
schade.
De rechter kan immers slechts uitspraak doen binnen de grenzen van
de vordering(65). Wanneer het slachtoffer bijvoorbeeld vergeten is
vergoeding te vorderen voor een bestanddeel van zijn schade, belet
niets dat hij in een tweede procedure voor dit bestanddeel van de
schade schadevergoeding vordert. Wanneer mijn wagen beschadigd
werd bij een verkeersongeval en ik in een eerste procedure slechts
vergoeding vorderde voor de schade aan de wagen, kan ik daarna
een nieuw geding inleiden om een vergoeding voor gebruiksderving
te bekomen(66).
Bij de bepaling van de draagwijdte van het vonnis moet derhalve
rekening gehouden worden met de door het slachtoffer ingestelde
vordering. Indien het slachtoffer de vergoeding gevorderd heeft van
bepaalde schade en indien blijkt dat het slachtoffer geen vergoeding
gevraagd heeft voor bepaalde andere schade (omdat die bij veronderstelling nog onzeker is), bijvoorbeeld doordat het slachtoffer een
voorbehoud geformuleerd heeft, dan kan m.i. niet aangenomen
worden dat de rechter toch over deze schade uitspraak gedaan
heeft(67). Indien de rechter dan toch uitspraak gedaan zou hebben
over een niet-gevorderde zaak, dient uiteraard wel rekening gehouden te worden met het gezag van gewijsde. Tegen dergelijk vonnis
zal dan ook, wanneer men later niet met de exceptie van gewijsde
geconfronteerd wil worden, een rechtsmiddel aangewend moeten
worden.
Het is derhalve m.i. onjuist voor te houden dat een vonnis dat geen
voorbehoud bevat, de rechten van het slachtoffer definitief, voor
eens en altijd, vaststelt(68).
b. Het bovenstaande in acht genomen, is het de rechter toegestaan,
indien voldaan wordt aan het vereiste van (gerechtelijke) zekerheid,
(65) Art. 1138, 2° Ger.W. verbiedt de rechter uitspraak te doen over niet-gevorderde zaken
of meer toe te kennen dan er gevraagd werd; voor toepassingen zie b.v. Cass., 16 mei 1977,
Arr. Cass., 1977, 945 en Cass., 23 mei 1977, Arr. Cass., 1977, 965.
(66) Zie b.v. Rb. Neufchateau, 22 maart 1972, Jur. Liege, 1971-72, 269.
(67) De afwezigheid van erkenning van enig voorbehoud kan weliswaar voor de verjaring een
onoverkomelijk prob1eem opleveren. Infra, nr. 18.
(68) Zie nochtans DALCQ, R.O., o.c., nr. 2858; vgl. GORIS, P., o.c., VI. T. Gez., 1989, (47),
50.
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het bestaan en de omvang van de schade in de toekomst vast te
stellen(69). Is het de rechter evenwel toegestaan te oordelen dat een
bepaalde schade zich in de toekomst niet zal voordoen? Een
bevestigend antwoord op deze vraag is het logische gevolg van de
stelling dat een bijkomende vordering uitgesloten is indien het eerste
vonnis aile tegenwoordige en toekomstige schade heeft willen vergoeden.
Een categoriek bevestigend antwoord wordt door de rechtsleer of
rechtspraak(70) niet gegeven.
Ik ben geneigd deze vraag ontkennend te beantwoorden. Het lijkt me
dat een bevestigend antwoord een onjuiste gevolgtrekking is uit de
regel dat het de rechter toegestaan is toekomstige schade vast te
stellen en te begroten. De rechter kan inderdaad voor de zekere
toekomstige schade een vergoeding toekennen. Toekomstige schade
die niet voldoet aan het vereiste van (gerechtelijke) zekerheid komt
derhalve niet voor vergoeding in aanmerking. De niet-toekenning
van een schadevergoeding voor die, op het ogenblik van de uitspraak,
onzekere schade sluit evenwel op zichzelf geen oordeel in over de
vraag of die schade zich al dan niet in de toekomst zal voordoen. Het
enkele gegeven dat een bepaalde schade op een bepaald ogenblik als
hypothetisch beschouwd werd, kan tenslotte geen verantwoording
zijn om voor die schade elke vergoeding uit te sluiten en aldus af te
wijken van het principe van de integrale schadeloosstelling.
c. Het onderscheid tussen enerzijds het vaststellen van het bestaan
van schade en anderzijds het bepalen van de omvang van de schade,
wat tot uitdrukking komt in de toegekende schadevergoeding, brengt
het bovenstaande in relief. Welke is de werkelijke draagwijdte van
het vonnis waarbij de rechter een bepaalde schadevergoeding toekent
uitgaande van een bepaalde aantasting van de fysieke integriteit?
Stelt de rechter dan voor eens en voor altijd vast dat het slachtoffer
in de toekomst slechts in die mate invalide zal zijn? Of dient deze
omvang van invaliditeit slechts als uitgangspunt voor de begroting
van de schade en kent het vonnis derhalve slechts een vergoeding toe
voor de schade die voortvloeit uit de door het vonnis op dat ogenblik
vastgestelde (tegenwoordige en toekomstige) invaliditeit?
Indien de soevereine beoordelingsmacht van de rechter zich uitstrekt
tot het voor eens en altijd vaststellen van de omvang van de aantas(69) Supra, nr. 5.
(70) Vgl. nochtans Cass., 21 februari 1984, Arr. Cass., 1983-84, 781; R. W., 1983-84, 2765
en De Verz., 1984, 487; infra nr. 21.
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ting van de fysieke integriteit, zowel voor als na de uitspraak, dan
sluit het gezag van gewijsde van het eerste vonnis als het ware het
bestaan zelf van bijkomende schade uit. Is men daarentegen van
oordeel dat de rechter enkel de schade vergoedt die voortvloeit uit
de door hem vastgestelde invaliditeit, dan wordt het bestaan van
nieuwe schade, door verergering van de toestand van het slachtoffer,
niet uitgesloten. En aangezien de rechter zich over deze nieuwe
schade nog niet uitgesproken heeft, verzet zich dan niets tegen een
vergoeding van deze nieuwe, bijkomende schade.
Het kan nu niet worden betwist dat de rechter bij het vaststellen van
het bestaan van schade, moet uitgaan van de concrete feitelijke
situatie. Waarom zou dit niet gelden voor toekomstige schade? Ook
voor de toekomstige schade dient de rechter de schade vast te stellen
op grond van de aantasting van de fysieke integriteit zoals die hem
op het ogenblik van het vonnis bekend is. Treedt een onvoorziene
wijziging op in de fysieke toestand van het slachtoffer, dan dient de
rechter - indien het slachtoffer een nieuwe vordering instelt uitgaande van die nieuwe feitelijke situatie het bestaan van deze
nieuwe schade te erkennen. Men kan niet voorhouden dat het eerste
vonnis ook over deze schade uitspraak gedaan zou hebben. De
rechter heeft immers over deze schade, waarvan hij het bestaan niet
heeft vastgesteld, zich niet kunnen uitspreken(71).
d. Er is nog een andere vaststelling die mij ertoe aanzet voor te
houden dat bijkomende schade ten gevolge van een wijziging in de
fysieke toestand van het slachtoffer steeds voor vergoeding in aanmerking moet kunnen komen.
De vraag naar de toelaatbaarheid van een eis tot bijkomende schadeloosstelling rijst eveneens wanneer de partijen, slachtoffer en aansprakelijke of diens verzekeraar, door middel van een vaststellingsovereenkomst overeengekomen zijn omtrent het herstel van de schade.
Ook hier rijst niet zelden de vraag of het slachtoffer naderhand een
bijkomende schadevergoeding kan bekomen indien na het sluiten van
de overeenkomst het letsel in ongunstige zin is geevolueerd, dan wei
dater zich nieuwe verwikkelingen hebben voorgedaan die onbekend
(71) Betekenisvol bijvoorbeeld is het standpunt van Gevers (noot onder Luik, 24 oktober 1961,
Bull. Ass., 1962, 739). Zij verantwoordt het standpunt dat een bijkomende schadevergoeding
uitgesloten is wanneer het vonnis uitspraak heeft gedaan over aile tegenwoordige en toekomstige schade op grond hiervan dat ,on ne peut alleguer, pour obtenir des dommages-interets
complementaires, que le juge s'est trompe dans cette evaluation, l'autorite de la chose jugee
empechant une pareille allegation" (eigen onderstreping). Even wei, de rechter kan toch slechts
de schade begroten waarvan hij vooraf het bestaan aanneemt?
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en onvoorzienbaar waren op het ogenblik van het sluiten van de
overeenkomst. Hierover bestaat heel wat betwisting(72). Doorgaans
wordt ervan uitgegaan dat het voorwerp van de dading
overeenkomstig de gemeenschappelijke bedoeling van de partijen
bepaald moet worden. Welnu, behalve wanneer blijkt dat de partijen
de bedoeling gehad hebben het risico op wijziging van de toestand
te verdisconteren, wordt aan het slachtoffer toegelaten een vergoeding te bekomen voor de bijkomende schade.
In het licht van deze stelling lijkt het me evident dat deze mogelijkheid a fortiori verleend moet worden aan het slachtoffer dat voor de
rechter schadevergoeding vordert. Geenszins kan immers uit het
vorderen van een vergoeding voor bepaalde schade, het weze toekomstige schade, afgeleid worden dat afstand wordt gedaan van het
recht om in de toekomst vergoeding te vragen voor bijkomende
schade(73). Het slachtoffer heeft immers recht op integrale schadeloosstelling en kan dit recht slechts uitoefenen naarmate de schade
zich voor de rechter als zeker voordoet. Anderzijds ligt het niet
binnen de macht van de rechter om het toekennen van een schadevergoeding voor bepaalde toekomstige schade afhankelijk te maken van
een afstand door het slachtoffer van zijn recht op schadeloosstelling
voor schade die zich in de toekomst kan voordoen, maar die op het
ogenblik van de uitspraak nog als hypothetisch beschouwd wordt.
Het besluit is dat de uitspraak van de rechter geenszins de niet
voorziene toekomstige gevolgen kan verdisconteren(74).

(72) SrMOENS, D., ,Vergoedingskwijting in de verhouding ongevalsslachtoffer-verzekeringsmaatschappij" in Recht hebben en recht krijgen, VrAENE, J. e.a., nrs. 24-28, p. 52-60 en
,Vergoedingskwijting en dading in de verzekeringspraktijk" in De overeenkomst vandaag en
morgen, STORME, M., MERCHIERS, Y. en HERBOTS, J. (ed.), Kluwer rechtswetenschappen,
1990, 187-246; zie eveneens KIRCKPATRICK, J., ,L'acte par lequella victime d'un accident
renonce, contre paiement d'une indemnite, a toute pretention complementaire", J. T., 1967,
37-38; THYS, H., ,De vergoedingskwijting in de verzekeringspraktijk" in Recht in beweging.
Opstellen aangeboden aan Prof. Mr. Ridder R. Victor, Deurne-Antwerpen, Kluwer, 1973,
1007-1019; DIRIX, E., ,De kwijting voor saldo van rekening" (noot onder Arbrb. Brussel,
12 maart 1981), R. W., 1981-82, 198-199 en o.c., nr. 117, p. 79-80.
(73) Vgl. MALTER, 0., noot onder Rb. Nijvel, 7 juni 1938, R.G.A.R., 1939, nr. 2895 en
Brussel, 27 juni 1960, Bull. Ass., 1960, 765, noot: ,Qu'en faisant les reserves dont le donne
acte a ete refuse, l'appelante n'avait d'autre intention que d'empecher que soit interpretee dans
le sens d'une renonciation pour l'avenir, la limitation de la demande que les circonstances de
Ia cause lui imposaient; Attendu que ces reserves ne pouvaient avoir aucun effet sur Ia demande
nouvelle ni transformer le caractere de celle-ci, laquelle doit etre declan!e recevable s'il n'existe,
comme dans l'espece, aucune circonstance emportant renonciation, sinon expresse, au moins
implicite et certaine".
(74) Vgl. nochtans de mening van DABIN, J. en LAGASSE, o.c., R.C.J.B., 1964, nr. 87, p.
308: ,Lorsque le dommage est susceptible d'evoluer, de se reveler ulterieurement, de se
modifier avec le temps, ou encore de dispara\'tre, le juge aura it faire, comme dans les especes
precectentes, un calcul de probabilites.".
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e. Tegen het bovenstaande zouden bezwaren van juridisch-technische en beleidsmatige aard aangevoerd kunnen worden.
Het juridisch-technisch bezwaar zou hierin kunnen bestaan dat ons
aansprakelijkheidsrecht het voorbehoud als enige techniek hanteert
om toekomstige hypothetische schade niet voor vergoeding uit te
sluiten indien de rechter zich reeds over toekomstige schade uitgesproken heeft. Op het ogenblik van zijn uitspraak over toekomstige
schade, kent de rechter voor de schade die voldoet aan het vereiste
van gerechtelijke zekerheid een vergoeding toe; voor hypothetische
schade waarvoor de rechter nog geen vergoeding kan toekennen,
verleent de rechter een voorbehoud. M.a.w., de rechter beoordeelt
in zijn eindvonnis welke schade vergoed wordt en welke schade
vergoed kfm worden; andere eventuele toekomstige schade wordt van
de vergoedbaarheid uitgesloten. Dit is overigens het huidige recht
indien op grond van het cassatie-arrest van 18 oktober 1979(75)
aanvaard wordt dat slechts met een voorbehoud de exceptie van
gewijsde ontzenuwd kan worden. M.i. kan hiertegen aangevoerd
worden dat het gezag van gewijsde dergelijke techniek niet oplegt
aangezien de rechter redelijkerwijze slechts voor de toekomstige
schade die hij op het ogenblik van zijn uitspraak als zeker beschouwt,.
een vergoeding toekent en over andere schade redelijkerwijze geen
uitspraak k~m doen. Over de bijkomende schade die naderhand
ontstaat, heeft de rechter zich dan ook niet uitgesproken.
Kan hiertegen aangevoerd worden dat met de bovenstaande overwegingen een vereiste van zekerheid omtrent het bestaan en de omvang
van de schade in ons aansprakelijkheidsrecht heringevoerd wordt
waarvan eerst afstand gedaan werd om de vergoedbaarheid van
toekomstige schade juist mogelijk te maken? Er werd reeds gewezen
op de vaststelling dat toekomstige schade onmogelijk vergoed kan
worden indien een te grote mate van zekerheid vereist wordt. Vandaar dat genoegen wordt genomen met een beoordeling van de
zekerheid op grond van de redelijke verwachting. De rechter kan
bovendien voor schade die in die mate hypothetisch is dat zij nog niet
in aanmerking komt voor vergoeding, voorbehoud verlenen. Wanneer nu aanvaard wordt dat enkel voor die hypothetische schade
waarvoor voorbehoud verleend werd, naderhand een bijkomende
schadevergoeding bekomen kan worden, wordt door de gerechtelijke
beslissing het terrein van de vergoedbare schade afgebakend; de
grenzen van de aansprakelijkheid worden voor eens en altijd vastge(75) Supra, nr. 13.
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legd. Dergelijk vergoedingssysteem verschaft aan het slachtoffer het
voordeel vergoeding te bekomen van schade die in de toekomst
ontstaat of voortduurt, ook al is die toekomstige schade niet absoluut
zeker. Ook de aansprakelijke heeft hierbij voordeel doordat hij min
of meer weet tot hoever zijn aansprakelijkheid zal reiken. Wanneer
daarentegen aanvaard wordt dat het slachtoffer bij het ontstaan van
nieuwe schade steeds, ook zonder voorbehoud, een bijkomende
vergoeding kan bekomen, wordt hierdoor het evenwicht van belangen tussen slachtoffer en aansprakelijke dan niet verstoord? Hierbij
kan er nog op gewezen worden dat aangenomen wordt dat de
aansprakelijke geen terugbetaling kan bekomen van de vergoeding
die hij betaalde voor toekomstige schade die zich, anders dan de
rechter aannam, uiteindelijk niet voordoet.
Het antwoord hierop is naar mijn mening het volgende. Het slachtoffer heeft geen belang bij een al te vergaande mogelijkheid van
vergoeding van toekomstige schade indien hierdoor aan zijn recht op
integrale schadeloosstelling afbreuk wordt gedaan. Ook de maatschappij is hiermee niet gebaat. M.i. terecht werd reeds herhaaldelijk
erop gewezen dat bepaalde vergoedingstechnieken aan sommige
slachtoffers meer geven dan waarop zij recht hebben, terwijl andere
slachtoffers te weinig ontvangen(76). Dat een slachtoffer meer ontvangt dan waarop het recht heeft, dient uiteraard vermeden te
worden. Dat sommige slachtoffers teveel schadevergoeding
ontvangen, kan anderzijds niet rechtvaardigen dat voor andere
slachtoffers een soms substantieel deel van de schade onvergoed
blijft. Met de regel van de integrale schadeloosstelling is een dergelijke ,compensatie" van bevoor- en benadeling niet verenigbaar. Wat
het belang van de aansprakelijke bij een zekere begrenzing van zijn
aansprakelijkheid betreft, dient erop gewezen te worden dat uiteraard ook een voorbehoud de aansprakelijke in de onzekerheid laat
omtrent de juiste omvang van de door hem te betalen schadevergoeding. In de afweging van enerzijds het belang van de aansprakelijke
te weten tot hoever zijn aansprakelijkheid zal reiken en anderzijds
het belang van het slachtoffer integrale schadeloosstelling te verkrijgen, dient m.i. aan het belang van het slachtoffer de voorkeur
gegeven te worden.
16. Op grond van de bovenstaande overwegingen moet m.i. de
voorkeur gegeven worden aan de opvatting dat de rechter op het
(76) O.m. VIAENE, J., ,De eenmalige evaluatie van menselijke schade : wetenschap of
mystificatie?" in Schadevergoeding in een som, 169.
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ogenblik van zijn uitspraak zich slechts uitspreekt over de schade
waarvan het bestaan door het vonnis vastgesteld wordt. Bij verergering van de toestand van het slachtoffer kan derhalve een vergoeding
voor nieuwe schade bekomen worden. Een voorbehoud is dan ook
niet noodzakelijk om te vermijden dat een nieuwe vordering op het
gezag van gewijsde van de eerste uitspraak zou stranden(77). Slechts
wanneer de rechter- ten onrechte naar mijn oordeel- zou beslissen
dat er geen nieuwe of andere schade dan die waarvan hij in zijn
vonnis het bestaan heeft erkend, meer kan ontstaan, is een
bijkomende vordering uitgesloten en dit om de eenvoudige reden dat
ook aan een onjuist vonnis het gezag van gewijsde toekomt.
Uiteraard dient, opdat het slachtoffer een bijkomende schadevergoeding kan bekomen, er sprake te zijn van een nieuwe schade.
Hieraan wordt niet steeds dezelfde betekenis gegeven. Het vonnis van
de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel van 3 maart 1943(78)
vereist ,lesions qui n'auraient pas ete controlables ou perceptibles
lors du jugement"; het Hof van Beroep te Luik in zijn arrest van 24
oktober 1961(79) beschouwt als nieuwe schade een verergering van
de invaliditeit van het slachtoffer van 7,5 OJo naar 50 o/o en dit is ook
de mening van de Rechtbank van eerste aanleg te Aarlen(80).
Naar mijn oordeel moet het begrip ,nieuwe schade" niet beperkt
worden tot schade die voortvloeit uit een ander letsel. De verergering
van een bestaand letsel die niet voorzien werd, kan evengoed oorzaak
zijn van nieuwe schade. Wanneer ten gevolge van een ongeval het
linkerbeen van het slachtoffer is aangetast, alsmede in kiem- maar
onopgemerkt gebleven- het rechterbeen, is zowel de niet-voorziene
verslechtering van hetzelfde linkerbeen, alsook de voelbaar geworden aantasting van het rechterbeen bron van ,nieuwe schade".
Bijkomende vergoeding is even wei uitgesloten wanneer, bij gelijkblijvende fysieke toestand van het slachtoffer, bijvoorbeeld de reele
loonsverhogingen hoger zijn dan de rechter bij de begroting van de
schade heeft aangenomen. Uiteraard blijkt hierdoor dat het slachtoffer minder heeft verkregen dan waarop het recht had, maar deze
minderontvangst houdt verband met een tekortkoming bij de begroting van de schade waarover de rechter zich heeft uitgesproken. Het
gezag van gewijsde van het vonnis verzet zich dan ook, tenzij
(77) Derge!ijk voorbehoud kan we! noodzake!ijk zijn om de moeilijkheden op het vlak van
de verjaring te vermijden. Infra, nr. 18.
(78) Rb. Brussel, 3 maart 1943, Bull. Ass., 1943, 473.
(79) Luik, 24 oktober 1961, Bull. Ass., 1962, 735.
(80) Rb. Aarlen, 10 oktober 1969, Jur. Liege, 1969-70, 227.
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hiervoor voorbehoud verleend werd, tegen een aanpassing van de
verleende schadevergoeding. Wijzigingen in de begroting van
bestaande schade kunnen dan ook in de regel geen aanleiding geven
tot de toekenning van een bijkomende schadevergoeding.
17. Gelet op de rechtspraak van het Hof van Cassatie, dient het
slachtoffer evenwel voorbehoud te vragen wanneer het zijn rechten
voor de toekomst wil vrijwaren. Indien immers de rechter dit voorbehoud verleent, is het niet meer voor betwisting vatbaar dat de rechter
geen uitspraak heeft willen doen over die schade waarop het
voorbehoud betrekking heeft(81).

Ill. HET VOORBEHOUD EN DE VERJARING VAN DE BURGERLIJKE
VORDERING

18. De verjaring van de vordering tot vergoeding van de schade die
voortvloeit uit een fout die tevens strafrechtelijk gesanctioneerd is,
is geheel aan een bijzonder stelsel onderworpen. De algemene regel
inzake verjaring in het Burgerlijk Wetboek is dat een vordering
verjaart door verloop van dertig jaren(82). Op grand van die regel
heeft het slachtoffer van een onrechtmatige daad minstens(83) dertig
jaar de tijd om zijn vordering bij de rechtbank aanhangig te maken
nadat de schade zich heeft gemanifesteerd(84). Deze regel, evenmin
als de overige regels in het Burgerlijk Wetboek betreffende de bevrijdende verjaring, is niet van toepassing indien de fout een inbreuk op
de strafwet uitmaakt. In dergelijk geval bedraagt de verjaringstermijn vijf jaar, zonder dat de verjaring evenwel kan intreden v66r de
verjaring van de strafvordering(85). In de meeste gevallen van menselijke schade zal deze bijzondere verjaringstermijn van toepassing
(81) MALTER, 0., noot onder Rb. Nijvel, 7 juni 1938, R.G.A.R., 1939, nr. 2895, p. 2 recto;
FONTEYNE, J., noot onder Brussel, 25 januari 1956, R.G.A.R., 1957, nr. 5902, p. 4 recto;
M.G., noot onder Luik, 24 oktober 1961, Bull. Ass., 1962, 739; VANWIJCK-ALEXANDRE, M.
en LECLERCQ, V., o.c., R.G.A.R., 1983, nr. 10558, p. 2 verso, nr. 5.
(82) Art. 2262 B.W .. Wanneer de schade derhalve voortvloeit uit een niet strafrechtelijk
gesanctioneerd feit, heeft een voorbehoud vanuit oogpunt van de verjaring nagenoeg geen
praktisch belang; voor de toepasselijke regels inzake verjaring, zie VANWIJCK-ALEXANDRE,
M. en LECLERCQ, V., o.c., R.G.A.R., 1983, nr. 10558, p. 2 verso, nr. 4.
(83) De verjaring kan immers geschorst of gestuit worden.
(84) Zie VAN OEVELEN, A., ,Algemeen overzicht van de bevrijdende verjaring en de vervaltermijnen in het Belgisch privaatrecht", T.P.R., 1987, nr. 24, p. 1782 en noot 112.
(85) Art. 26 Voorafg. Titel Sv.: ,De burgerlijke rechtsvordering volgend uit een misdrijf,
verjaart door verloop van vijf jaren, te rekenen van de dag waarop het misdrijf is gepleegd;
zij kan echter niet verjaren v66r de strafvordering".

781

zijn. Immers, het opzettelijk of onopzettelijk, door gebrek aan
voorzichtigheid ofvoorzorg, toebrengen van lichamelijk letsel wordt
strafrechtelijk gesanctioneerd(86). Deze bijzondere verjaringstermijn is van toepassing van zodra de door de rechter vastgestelde fout
strafrechtelijk beteugeld kan worden, ongeacht of die fout effectief
tot een strafrechtelijke beteugeling aanleiding heeft gegeven(87) of
op zichzelf eveneens een contractuele tekortkoming uitmaakt(88).
Deze verjaringstermijn neemt een aanvang van zodra de constitutieve
bestanddelen van het misdrijf verenigd zijn. Voor het misdrijf
(on)opzettelijk toebrengen van lichamelijk letsel vereist het ingaan
van de termijn voor verjaring derhalve geenszins de veruitwendiging
van de schadelijke gevolgen. Wanneer slechts na verloop van geruime
tijd de gevolgen van het misdrijf kenbaar worden, is het risico van
de verjaring voor de vordering tot vergoeding van die schade zeer
reeel(89).
V66r bij wet van 30 mei 1961 het huidige artikel27, tweede lid, van
de Voorafgaande Titel van het Wetboek van strafvordering werd
ingevoerd, stelde de verjaring de rechtspraktijk voor heel wat problemen. De verjaring van de burgerlijke vordering en de strafvordering
waren aan elkaar verbonden(90). De verjaringstermijn. voor beide
vorderingen was dezelfde (10 jaren, 3 jaren of zes maanden al
naargelang het een misdaad, wanbedrijf of overtreding betrof) en de
stuiting van de verjaring van de strafvordering bracht een stuiting
van de verjaring van de burgerlijke vordering teweeg, en omgekeerd.
Op de gelijkstelling van beide verjaringen bestond slechts een uitzondering: de verjaring van de burgerlijke vordering werd geschorst
tijdens het geding over de burgerlijke vordering zodat tijdens dit
geding geen verjaring kon intreden, ook al werd voor de strafvordering de verjaring bereikt. Deze regeling maakte het instellen van een
vordering tot herstel van bijkomende schade bij verergering van de
toestand van het slachtoffer na verloop van een vrij korte termijn,
vooral bij overtredingen en wanbedrijven, onmogelijk. De rechts(86) Art. 392 en 418 Sw. De verkorte verjaringstermijn vindt doorgaans geen toepassing
wanneer de vordering gebaseerd wordt op een objectieve aansprakelijkheidsregel (b.v. art.
1384, eerste lid, 1385 en 1386 B.W.); in dergelijk geval wordt immers het bewijs van een
persoonlijke fout van de aansprakelijke niet vereist; zie WILMS, W., o.c., nr. 213, p. 158-160.
(87) Zie WILMS, W., o.c., nrs. 191 e.v., p. 145 e.v ..
(88) Zie WILMS, W., o.c., nr. 189, p. 142-145 en nrs. 223 e.v., p. 165 e.v ..
(89) Zie WILMS, W., o.c., nr. 32, p. 33 en nr. 118, p. 88. Voor recente toepassingen, zie b.v.
Rb. Tongeren, 5 september 1989, T.B.B.R., 1990, 76; Rb. Charleroi, 20 februari 1990, J. T.,
1991, 195. Om die reden wordt het huidig recht dan ook bekritiseerd; zie hierover WILMS,
W., o.c., nr. 17, p. 17-18 en verwijzingen aldaar.
(90) Zie hierover WILMS, W., o.c., nrs. 10-16, p. 8-17.
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praktijk zocht dan ook naar middelen om het kapmes van de
verjaring te vermijden(91). Het voorbehoud voor toekomstige schade was hierbij het centrale element. Voorgehouden werd dat wanneer
het vonnis het voorbehoud erkende, de vordering tot vergoeding van
de nieuwe schade niet steunde op het misdrijf als zodanig(92) maar
op dit eerste vonnis waarvan de nieuw ingestelde vordering de
uitvoering beoogde(93). Dergelijke vordering, de zogenaamde actio
judicativerjaart slechts na dertig jaren. Het Hofvan Cassatie veroordeelde evenwel dit standpunt bij arrest van 26 oktober 1944(94). De
actio judicati is de vordering die aan de eiser toekomt indien het
vonnis niet uitgevoerd wordt en kan derhalve enkel betrekking
hebben op een werkelijk uitgesproken veroordeling. Het feit dat de
rechter aan de eiser akte verleend heeft van zijn voorbehoud voor
de toekomst behelst daarentegen geen enkele erkenning van het recht
van de eiser en kan derhalve niet gelijkgesteld worden aan een
(element van de) veroordeling waarvan de uitvoering gevorderd kan
worden.
De wet van 30 mei 1961 wijzigde de verjaringsregeling door de
verjaringstermijn van de burgerlijke vordering op vijf jaren te bepalen, zonder dat evenwel de burgerlijke vordering kan verjaren voor
de strafvordering. Om het probleem van de verjaring bij toekomstige
schade op te vangen, werd voorzien dat een nieuwe termijn van
verjaring, ditmaal van dertig jaren, begint te lopen indien het vonnis
een voorbehoud erkent. Het nieuw ingevoegde tweede lid van art. 27
Voorafg. Titel Sv. bepaalt: ,Heeft de beslissing enig voorbehoud
erkend, dan is de eis die strekt om over het voorwerp van dat
voorbehoud vonnis te doen wijzen, ontvankelijk gedurende dertig
jaren na de uitspraak"(95).
19. V66r de wet van 30 mei 1961 kon het voorbehoud overeenkomstig de rechtspraak van het Hof van Cassatie derhalve slechts van
(91) Zie bierover uitgebreid WILMS, W., o.c., nrs. 139-144.
(92) De zgn. actio ex delicto.
(93) In die zin b.v. Rb. Brussel, 19 oktober 1929, R.G.A.R., 1930, nr. 680, noot MALTER,
0.
(94) Cass., 26 oktober 1944, Arr. Verbr., 1945, 18, cone!. Adv.-Gen. HAYOIT DE TERMICOURT, R. In die zin reeds Rb. Nijvel, 7 juni 1938, R.G.A.R., 1939, nr. 2895, noot MALTER,
0.; in dezelfde zin Brussel, 25 januari 1956, R.G.A.R., 1957, nr. 5902, noot FoNTEYNE, J.;
Rb. Verviers, 7 december 1948, Pas., 1949, III, 127; Rb. Hoei, 22 november 1954, Bull. Ass.,
1955, 132; Rb. Brussel, 19 januari 1957, R.G.A.R., 1957, nr. 5903.
(95) Deze wetswijziging brengt geen oplossing voor bet geval waarin de scbade zich slecbts
voor bet eerst manifesteert na verloop van vijf jaren na bet misdrijf. Om die reden wordt de
buidige rege!ing dan ook bekritiseerd.
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belang zijn om problemen inzake gezag van gewijsde te voorkomen.
Opvallend is dat de wetgever bij de parlementaire voorbereiding van
de wet van 30 mei 1961 nauwelijks aandacht besteed heeft aan de
enige draagwijdte die het voorbehoud op dat ogenblik overeenkomstig de cassatierechtspraak kon hebben, met name op het vlak
van het gezag van gewijsde(96).
Na de wet van 30 mei 1961 die aan de erkenning van een voorbehoud
het ingaan van een nieuwe verjaring verbindt, komt aan het voorbehoud voor toekomstige schade, wanneer die voortvloeit uit een
strafrechtelijk gesanctioneerd feit, een bijkomende functie toe. De
andere draagwijdte die het voorbehoud voor toekomstige schade
hierdoor heeft, wordt treffend gei1lustreerd door de wijziging in de
rechtspraak van het Hofvan Cassatie. V66r de wet van 30 mei 1961
wees het Hof een middel tot cassatie tegen het onderdeel van een
arrest waarbij aan het slachtoffer akte van voorbehoud verleend
werd, als onontvankelijk af op grond van de overweging dat door
akte te verlenen van het voorbehoud, de rechter aan het slachtoffer
geen recht toekent, noch dergelijk recht erkent zodat dergelijke
beslissing bijgevolg geen nadeel kan berokkenen aan de aansprakelijke(97). Na de wetswijziging heeft het Hof herhaaldelijk bevestigd dat
de vordering van een burgerlijke partij strekkende tot erkenning van

(96) Uit het volgend citaat uit het verslag van de besprekingen in de Senaatscommissie blijkt
dat de wetgever het mogelijke belang van het voorbehoud voor het gezag van gewijsde over
het hoofd zag: ,Zelfs het bestaan van een nieuwe termijn van vijf jaren, te rekenen vanaf de
dag der beslissing waarin akte van het gemaakte voorbehoud is verleend, biedt hiervoor (met
name: wanneer de schade eerst duidelijk wordt na verscheidene jaren) geen waarborgen, want
het is mogelijk dat het slachtoffer geen voorbehoud heeft gemaakt, omdat het geen verwikkelingen voorzag of, in geval van letsels met traag en sluipend verloop, die zich mogelijkerwijze
eerst jaren nadien openbaren, de verergering van een bestaande schade of het optreden van
nieuwe schade pas na de vijf jaren die volgen op een beslissing over de burgerlijke vordering
te voorschijn komt. Het systeem, dat erin bestaat de ontvankelijkheid van de burgerlijke
vordering tot het verkrijgen van een aanvullende vergoeding afhankelijk te stellen van het
maken van een voorbehoud is dus niet te aanvaarden, te meer daar, in dat geval, de conclusien
genomen in de loop van dergelijke vorderingen, nog slechts een lege vorm zijn zonder enige
betekenis" (Verslag LAGAE, Pari. St., Senaat, 1956-57, nr. 158, 6). De Commissie herzag
daarna weliswaar haar standpunt wat de verjaring betreft, maar uit de geciteerde passus kan
in elk geval afgeleid worden dat de wetgever vanuit oogpunt van het gezag van gewijsde weinig
moeilijkheden bespeurde. Voorts stipte de Commissie aan niet te willen voortuitlopen ,op de
ontvankelijkheid van een latere eis die, op grond van de exceptie van gewijsde, zou betwist
worden. De rechtbanken moeten hierover oordelen en voor elk geval afzonderlijk nagaan of
er verergering dan wel nieuwe schade is" (Ibid., 8).
(97) Cass., 2 juli 1951, Arr. Verbr., 1951, 659.
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bet door baar gemaakte voorbeboud omtrent een toekomstige scbade
wei degelijk de erkenning van een recht beoogt(98).
Na de wet van 30 mei 1961 vervult bet voorbeboud, wanneer de
scbade voortvloeit uit een strafrecbtelijk gesanctioneerd feit, een
dubbele rol, enerzijds op bet vlak van de verjaring van de burgerlijke
vordering en anderzijds op bet vlak van bet gezag van gewijsde.
Aangezien de verjaring van de burgerlijke vordering en bet gezag van
gewijsde van elkaar onderscbeiden regelingen zijn, dient de draagwijdte van een voorbeboud dan ook steeds vanuit beide oogpunten
afzonderlijk bekeken te worden.
20. Opdat bet slacbtoffer zicb kan beroepen op art. 27, tweede lid,
Voorafg. Titel Sv., dient de eerste beslissing daadwerkelijk een
voorbeboud toegekend te bebben. Een toekenning van een provisionele scbadevergoeding volstaat niet. Uit de enkele vaststelling dat de
eerste recbter slecbts provisioneel een scbadevergoeding beeft

(98) Cass., 29 november 1965, Pas., 1966, I, 419; Cass., 16 september 1981, Rev. Dr. Pen.,
1982, 85; WILMS, W., O.c., nr. 140, p. 103-104 en voetnoot 470; anders: VANWIJCK-ALEXANDRE, M. en LECLERCQ, V., o.c., R.G.A.R., 1983, nr. 10558, p. I verso. Een arrest van4 maart
1980 (Arr. Cass., 1979-80, 828) dat in de lijn ligt van de vermelde rechtspraak, doet bijkomend
de vraag rijzen naar de noodzakelijkheid van een voorbehoud voor wat het gezag van gewijsde
betreft. In casu had het slachtoffer van een verkeersongeval voor de politierechter akte
gevraagd van zijn voorbehoud voor wat de kosten van sleping van zijn voertuig betreft. De
politierechter had dit voorbehoud niet uitdrukkelijk afgewezen, maar evenmin in het beschikkend gedeelte van het vonnis toegekend. Tegen dit vonnis ging het slachtoffer in beroep. De
rechter in beroep was van oordeel dat de gehele eis van het slachtoffer toegewezen was en dat
het hoger beroep derhalve bij gebrek aan belang niet ontvankelijk was. Ret slachtoffer
argumenteerde voor het Rof van Cassatie dat door het niet-toekennen van het voorbehoud,
hij in de onmogelijkheid geplaatst werd vergoeding te bekomen voor dit gedeelte van zijn
schade aangezien ,het toegekende schadebedrag, bij ontstentenis van enig voorbehoud, als
definitief diende beschouwd te worden". Ret Rof verklaarde de voorziening gegrond; evenwei
niet op grond van het nadeel dat het slachtoffer zou ondergaan bij de opwerping van de exceptie
van gewijsde: ,Overwegende dat de ontstentenis van het verlenen van akte van voorbehoud
met toepassing van artikel 27, tweede lid, van de voorafgaande titel van het Wetboek van
Strafvordering, zoals dit artikel werd vervangen bij artikel 1 van de wet van 30 mei 1961, de
rechten van eiser kan schaden uit oogpunt van de verjaring; dat het vonnis derhalve niet wettig
kon oordelen dat eiser geen actueel belang had bij zijn hoger beroep". Dat het Rof niet verwees
naar het nadeel dat het slachtoffer had kunnen lijden bij de opwerping door de tegenpartij
van het gezag van gewijsde van het eerste vonnis, vindt wellicht zijn oorsprong in het feit dat
het gezag van gewijsde in casu effectief geen moeilijkheid opleverde. Uit het vonnis van de
politierechter bleek immers dat de sleepkosten niet vergoed waren.
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toegekend, kan de rechter niet wettig afleiden dat op die wijze door
deze beslissing enig voorbehoud werd erkend(99)(100).

IV.

BEOORDELINGSMACHT VAN DE RECHTER BIJ HET TOEKENNEN

VAN VOORBEHOUD

21. De hierboven vermelde soevereine beoordelingsmacht van de
rechter(lOl) strekt zich eveneens uit tot het aldan niet toekennen van
een voorbehoud. Op te merken valt dat de hierna besproken rechtspraak bijna steeds betrekking heeft op schade die voortvloeit uit een
misdrijf. Er zijn evenwel m.i. geen argumenten om voor te houden
dat de rechter over een verschillende beoordelingsmacht zou beschikken al naargelang hij voorbehoud verleent met het oog op het gezag
van gewijsde, dan wei met het oog op de verjaring van de burgerlijke
vordering.
Deze soevereine beoordelingsmacht wordt bevestigd door een arrest
van het Hof van Cassatie van 21 februari 1984(102). In casu had het
Hof van Beroep te Gent een vordering ,tot toekenning van voorbehoud'' afgewezen. Het slachtoffer had zich nochtans op een medisch
attest beroepen waaruit bleek dat ,de letsels opgelopen bij het
ongeval een negatieve invloed (hadden) op de evolutie van de artrose
en de veneuze insufficientie''. Het slachtoffer voerde twee middelen
(99) Cass., 14 juni 1982, Arr. Cass., 1981-82, 1269 en R. W., 1982-83, 1868, noot DIRIX, E.;
WILMS, W., o.c., nr. 146, p. 107; Anders: Luik, 27 juni 1984, Jur. Liege, 1986, 626, met
kritische noot JAcoBS, A.; Rb. Luik, 18 december 1989, Verkeersrecht, 1990, 210, met
kritische noot BREWAEYS, E .. Deze auteur merkt op dat de bewoordingen van art. 27, tweede
lid, Voorafg. Titel Sv. (,Heeft de beslissing enig voorbehoud erkend (... )") ruim zijn en dat
de feitenrechter derhalve zou kunnen oordelen dat de provisionele toekenning van een
vergoeding impliciet maar zeker de erkenning van enig voorbehoud veronderstelt, mits de
feitenrechter uitdrukkelijk zegt waarom hij de provisionele veroordeling beschouwt als een
beslissing die voorbehoud toekent.
(100) Indien de partijen een voorbehoud in hun overeenkomst omtrent de vergoeding van de
schade die voortvloeit uit het misdrijf, opgenomen hebben, geldt dan eveneens de verjaring
uit het burgerlijk recht? Tijdens de parlementaire voorbereiding van de wet werd dit voorgehouden (Aanvullend verslag LAGAE, Pari. St., Senaat, 1958-59, nr. 202, 3 in fine) en
VANWIJCK-ALEXANDRE, M. en LECLERCQ, V. (o.c., R.G.A.R., 1983, nr. 10558, p. 2) sluiten
zich hierbij aan. Kan evenwel niet betwijfeld worden of door dergelijk voorbehoud de
vordering ex delicto omgezet wordt in een vordering ex contractu (zie over de gevolgen van
de schuldvernieuwing WILMS, W., o.c., nrs. 220-221, p. 163-165), net zomin als door de
erkenning van een voorbehoud in een vonnis de vordering een actio judicati wordt? Tevens
dient erop gewezen te worden dat de schulderkenning in de zin van art. 2248 B. W. geen stuitend
gevolg heeft op de verjaring van de burgerlijke vordering (WILMS, W., o.c., nr. 119, p. 88-89).
De moei!ijkheid wordt wellicht opgevangen door de partijen toe te Iaten zich tot de rechter
te wenden om akte te verkrijgen van hun voorbehoud voor toekomstige schade.
(101) Supra, nr. 10.
(102) Cass., 21 februari 1984, Arr. Cass., 1983-84, 781; R. W., 1983-84, 2765 en De Verz.,
1984, 487.
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tot cassatie aan. Enerzijds werd aan het Hof van Beroep verweten
dat het arrest de conclusie van de burgerlijke partij ,niet of onjuist"
beantwoord had. Het Hof van Cassatie verwierp dit middel. Het Hof
van Beroep had immers bij het bepalen van de schadevergoeding
rekening gehouden met de nadelige invloed die het letsel zou hebben
op de evolutie van de voorafbestaande artrose en had geoordeeld dat
het letsel voor het overige geen invloed zou hebben. Door bij het
bepalen van het bedrag van de schadeloosstelling een bepaalde
arbeidsongeschiktheid in aanmerking te nemen, werd rekening gehouden met ,aile actuele en toekomstige schade in oorzakelijk
verband met het ongeval". Aldus gaf het Hofvan Beroep de redenen
aan waarom geen voorbehoud verleend werd en voldeed het arrest
aan de motiveringsverplichting. Anderzijds werd aangevoerd dat het
Hof van Beroep aan een burgerlijke partij niet het recht kon ontzeggen om met toepassing van art. 27 Voorafg. Titel Sv. haar vordering
gedurende dertig jaren aan de bevoegde rechter voor te leggen. Het
Hof van Cassatie bracht in zijn antwoord een aantal basisregels in
herinnering, meer bepaald de regel van de integrale schadeloosstelling; de regel dat de rechter om de veroorzaakte schade te bepalen,
zich moet plaatsen op het ogenblik van zijn uitspraak; de regel dat
de rechter , ,in feite en derhalve op onaantastbare wijze het bestaan
en de omvang van de door de fout veroorzaakte schade, alsmede het
bedrag van de vergoeding om de schade volledig te herstellen, beoordeelt"; de regel dat de rechter op ,onaantastbare wijze de feiten
vaststelt waaruit hij een oorzakelijk verband tussen een fout en de
schade afleidt'', hoewel het Hof wei erop toeziet of de rechter uit zijn
vaststellingen het vereiste oorzakelijk verband heeft kunnen afleiden;
de regel dat de rechter ,in feite en derhalve op onaantastbare wijze"
de bewijswaarde van een deskundigenverslag of een medisch attest
beoordeelt zonder de bewijskracht ervan te mogen miskennen. Het
Hof komt dan tot het besluit: ,overwegende dat noch de artikelen
3 en 27 van de wet van 17 apri11878(103) noch artikel2262 van het
Burgerlijk Wetboek noch enige andere wetsbepaling aan de rechter
de verplichting opleggen aan de getroffene akte te verlenen van zijn
voorbehoud voor toekomstige schade, wanneer de rechter oordeelt
dat de schade, met inbegrip van de toekomstige schade, volledig
gedekt is door de toegekende schadevergoeding''. In casu had de
rechter op grond van de door hem gedane vaststellingen kunnen
afleiden dat ,er geen grond is tot toekenning van enig voorbehoud
aan eiseres voor toekomstige schade'' , ,nu alle schade die eiseres
(103) Deze wet maakt de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering uit.
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door de fout van verweerster heeft geleden, met inbegrip van de
toekomstige schade die de zekere voortzetting is van de actuele
schade integraal is vergoed".
De feitenrechter beschikt dus over een soevereine beoordelingsmacht
om al dan niet een voorbehoud toe te kennen. Indien hij oordeelt dat
alle schade, met inbegrip van de toekomstige schade, volledig gedekt
is door de toegekende vergoeding, kan hij de toekenning van een
voorbehoud afwijzen(104).
Deze rechtspraak overtuigt mij niet. In het beslechte geval kon de
weigering van een voorbehoud weliswaar verantwoord worden op
grond van de vaststelling dat de rechter, zich steunend op de
bevindingen van de deskundige, de toekomstige verslechtering van
het letsel mee in aanmerking genomen had bij de bepaling van de
graad van invaliditeit en verder elke andere verergering had uitgesloten. Maar is deze rechtspraak van het Hof van Cassatie op themetisch vlak wel te verzoenen met de basisregels inzake schadeloosstelling? Schade die in de toekomst ontstaat of kan ontstaan, is niet
steeds op het ogenblik van de uitspraak als ,zeker" te beschouwen.
Anderzijds kan de rechter op het ogenblik van zijn uitspraak slechts
een vergoeding toekennen voor toekomstige schade in zover zij zeker
is, d.w.z. een zekere voortzetting van de actuele schade. Uit de
vaststelling dat die zekere toekomstige schade vergoed wordt, kan
geenszins afgeleid worden dat er geen grond is tot toekenning van
enig voorbehoud voor toekomstige schade. Dit voorbehoud heeft
immers juist vooral tot doel een vordering tot vergoeding van eventuele, d.w.z. onzekere, toekomstige schade(105) niet te laten stuiten op
het verweermiddel van de verjaring. Voor zekere schade heeft het
voorbehoud minder belang, aangezien deze schade onmiddellijk
vergoed kan worden. Weliswaar hoeft dit niet en kan het slachtoffer
om een of andere reden verkiezen om de vordering later in te stellen.
De vaststelling blijft evenwel dat vooral bij onzekere toekomstige
schade, die niet vergoed kan worden, het voorbehoud noodzakelijk
is om het intreden van de verjaring te beletten.
De gevolgen van dit arrest, gecombineerd met het arrest van 18
(104) Zie ook WILMS, W., o.c., nr. 146.
(105) Zie in die b.v. Cass., 4 april1984, Arr. Cass., 1983-84, 1036 en Pas., 1984, I, 957, concl.
Adv.-Gen. VELU, J. en DIRIX, E., ,Het verlenen van voorbehoud en het toekennen van
provisionele schadevergoeding" (noot onder Cass., 14 juni 1982), R. W., 1982-83, k. 1869, nr.
2 (met verwijzingen naar de parlementaire voorbereiding): ,De bedoeling van artikel 27, 2e
lid, strekte ertoe het slachtoffer te onttrekken aan de strafrechtelijke verjaringstermijnen
indien het na de uitspraak getroffen zou worden door schade waarvoor ten tijde van de
uitspraak geen herstel kan worden verkregen - ook niet provisioneel - omdat het bestaan
ervan toen niet met voldoende zekerheid vaststond".
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oktober 1979 inzake het gezag van gewijsde(106), zijn niet gering.
Indien immers de rechter oordeelt dat aile tegenwoordige en toekomstige schade vergoed is, kan hij weigeren akte van het voorbehoud
te verlenen. Dit brengt mee dat geen nieuwe verjaringstermijn ingaat.
De vaststelling dat de rechter alle tegenwoordige en toekomstige
schade vergoed heeft en geweigerd heeft voorbehoud te verlenen,
brengt bovendien mee dat het gezag van gewijsde de toekenning van
een bijkomende schadevergoeding uitsluit. Derhalve, zelfs indien
bijkomende schade ontstaat vooraleer de verjaringstermijn verstreken is, verzet het gezag van gewijsde verbonden aan de eerste
beslissing zich tegen een vergoeding van die bijkomende schade.
22. De soevereine beoordelingsmacht van de feitenrechter ontslaat
hem uiteraard niet zijn beslissing tot afwijzing van de erkenning van
een voorbehoud op regelmatige wijze te motiveren.
Een aantal arresten van het Hof van Cassatie onderstrepen dat,
wanneer de rechter een voorbehoud afwijst, hij de redenen hiervoor
moet aangeven. Bij gebrek aan motivering wordt de uitspraak door
het Hof van Cassatie verbroken(l07).
Het Hof ziet eveneens erop toe dat de motieven tot grondslag kunnen
dienen van de afwijzing van het voorbehoud. Tot deze controle ging
het Hof over in het geciteerde arrest van 21 februari 1984(108). Een
arrest van 29 november 1965(109) aanvaardde de overweging dat een
letsel (een lichte aantasting van de kracht en de soepelheid van de
wijsvinger) niet in aanmerking werd genomen voor de bepaling van
de arbeidsongeschiktheidsgraad als voldoende motivering voor de
afwijzing van het voorbehoud omtrent een verdere evolutie van dit
letstel.
Even min mag de motivering van de rechter berusten op een verkeerde
toepassing van de wet(llO). In twee arresten heeft het Hof van
Cassatie een uitspraak vernietigd omdat de weigering van de rechter
om voorbehoud te verlenen gesteund was op een verkeerde toepassing van een rechtsregel.
(1 06) Supra, nr. 13.
(107) Zie b.v. Cass., 14 december 1964, Pas., 1965, I, 370; Cass., 29 november 1965, Pas.,
1966, I, 419; Cass., 11 maart 1968,Arr. Cass., 1968, 921; Cass., 16 september 1981, R.D.P.,
1982, 85.
(108) Zie noot 102.
(109) Zie noot 107.
(110) In dergelijk geval kan geen cassatie bekomen worden op grond van schending van de
motiveringsverplichting, maar wei op grond van schending van de wettelijke bepaling die door
de rechter miskend werd.
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Een arrest van 19 februari 1985(111) betrof het geval waarbij een
leraar ten gevolge van een ongeval alle dagen voor ziekteverlof had
opgenomen waarvan hij gedurende zijn gehele loopbaan had kunnen
genieten. Bij latere ziekte zou de betrokkene ,ter beschikking gesteld" worden, wat impliceert dat de betrokkene een vergoeding
ontvangt die lager is dan het loon dat hem anders tijdens een
ziekeverlof voort wordt uitbetaald. In tegenstelling tot de feitenrechter aanvaardde het Hof dat de mogelijkheid van een inkomstenverlies
in de toekomst reeel was en vernietigde de beslissing van de feitenrechter wegens miskenning van art. 1382 en 1383 B.W. en de relevante bepalingen betreffende het statuut van het onderwijzend personeel.
De feitelijke achtergrond bij het tweede arrest van 31 december
1985(112) was de aantasting van een heupgewricht van een vrouw ten
gevolge van een ongeval. Op medisch vlak werd vastgesteld dat bij
een toekomstige bevalling een keizersnede noodzakelijk zou zijn. Het
slachtoffer vorderde derhalve voorbehoud , ,voor alle kosten en
komplicaties op obstretisch gebied''. De rechter wees dit voorbehoud
af op grond van de volgende overweging: ,Voor het geval eiseres
kinderen zou krijgen houdt de keizersnede geen groter risico in dan
een gewone bevalling. Veel vrouwen verkiezen immers eenbevallirig
met keizersnede dan een normale pijnlijke bevalling. De kosten
worden gedekt door de mutualiteit". Hiertegen werd aangevoerd dat
hierdoor de rechter de regel van de beoordeling in concreto van de
schade miskende, evenals de relevante bepalingen van de wetgeving
inzake verplichte zieke- en invaliditeitsverzekering. Het Hof van
Cassatie volgde de eiseres. Zelfs indien het waar zou zijn dat vele
vrouwen een keizersnedeverkiezen, dan sluit dit niet voor het slachtoffer schade uit. Evenmin stelde de rechter vast dat de kosten van een
toekomstige ingreep vergoed zouden worden zoals dit op het ogenblik van de uitspraak het geval was(113).
Het toezicht door het Hof van Cassatie op de naleving door de
feitenrechter van het vereiste van een voldoende en naar recht verantwoorde motivering brengt derhalve mee dat minstens in een aantal
gevallen een al te verregaande ontkenning van een toekomstige
mogelijkheid gesanctioneerd kan worden.
(111) Cass., 19 februari 1985, Arr. Cass., 1984-85, 834 en R.G.A.R., 1985, nr. 11330.
(112) Cass., 31 december 1985, Arr. Cass., 1985-86, 622.
(113) Vgl. Gent, 19 april1988, De Verz., 1989, 331, dat onmiddellijk een vergoeding toekende
voor ,onmogelijkheid van natuurlijke bevalling" bij een toekomstige (hypothetische) zwangerschap ...
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Zo kan bijvoorbeeld getwijfeld worden aan de verantwoordbaarheid
van de weigering van een voorbehoud gesteund op de enkele veronderstelling dat een definitieve regeling een weldadige invloed zal
hebben op de gezondheidstoestand van het slachtoffer(114). Een
weigering gesteund op de onmogelijkheid van het intreden van een
verwikkeling is daarentegen onaanvechtbaar(l15).
Eveneens zal een weigering tot het toekennen van een voorbehoud
aangevochten kunnen worden wegens miskenning van de bewijskracht van het deskundigenverslag indien de weigering gesteund is
op een verkeerde lezing van het verslag van de deskundige(116).
23. De rechter die soeverein beslist over de erkenning van een
voorbehoud, kan het voorwerp van zijn voorbehoud beperken.
Uit een onderzoek van de rechtspraak blijkt dat het voorbehoud
eerder beperkt wordt tot de verdere kosten van geneeskundige verzorging of de verdere evolutie van het door het ongeval veroorzaakte
letsel(117). Een vonnis van de Correctionele Rechtbank te Leuven
van 18 december 1987 is op dit punt zeer expliciet. Uitgaande van
(114) Oude rechtspraak: Luik, 26 oktober 1933, Bull. Ass., 1933, 912; zie eveneens Rb.
Brussel, 3 maart 1943, Bull. Ass., 1943, 473. Dergelijke veronderstelling is m.i. in strijd met
de regel van de schadeloosstelling in concreto volgens dewelke de schadeloosstelling niet mag
bepaald worden volgens hetgeen normaal, volgens de gewone gang van zaken had verloren
moeten zijn, maar wel wat het slachtoffer als werkelijk verlies kan laten gelden (zie RoNSE,
J., o.c., nr. 244).
(115) B.v. Rb. Luik, 25 november 1983, Jur. Liege, 1984, 552; Rb. Verviers, 21 mei 1986,
R.G.A.R., 1988, nr. 11345, dat naast de afwezigheid van enige evolutie gedurende zeven jaren
na de consolidatie erop wijst dat ,dilt-il y avoir une evolution- ce qui releve en l'espece d'une
hypothese que le Tribunal ne croit pas devoir retenir- rien que les interets des sommes allouees
devraient suffire a en rencontrer les coilts". De juistheid van deze laatste overweging dient
betwijfeld te worden. De rechter dient op de dag van de uitspraak aan het slachtoffer een
integrale schadeloosstelling toe te kennen. De intrest die het slachtoffer kan innen op de
vergoeding van bepaalde schade, kan dan ook niet bijdragen tot vergoeding van andere schade.
(116) Voor een voorbeeld waarbij het voorbehoud geweigerd werd op grond van de vaststellingen dater geen bewijzen waren van noemenswaardige medische behandelingen, dat de evolutie
van de fysieke toestand gelet op de bij het ongeval opgelopen kwetsuren te verwachten was
en dat de deskundige er ,bijgevolg" ,ongetwijfeld" mee rekening gehauden had, zie Antwerpen, 6navember 1987, Limb. Rechtsl., 1987,217. Vgl. Bergen, 4 aktaber 1990, De Verz., 1991,
397.
(117) B.v. Luik, 2 aktaber 1952, Bull. Ass., 1953, 283; Gent, 13 mei 1975, R.G.A.R., 1977,
nr. 9703; Luik, 1 april1983, R.G.A.R., 1984, nr. 10819; Luik, 27 februari 1985, R.G.A.R.,
1987, nr. 11302; Brussel, 1 maart 1985, R.G.A.R., 1987, nr. 11173; Bergen, 1 juni 1987,
R.G.A.R., 1988, nr. 11381; Bergen, 25 juni 1987, R.G.A.R., 1989, nr. 11559; Bergen, 20
aktaber 1988, R.G.A.R., 1989, nr. 11438; Bergen, 4 aktaber 1990, De Verz., 1991, 397;
Antwerpen, 12 aktaber 1990, De Verz., 1991, 162; Gent, 22 oktaber 1990, De Verz., 1991,
408; Luik, 23 april1991, De Verz., 1991, 902; Carr. Aarlen, 29 februari 1956, Bull. Ass., 1956,
586; Carr. Hasselt, 17 maart 1980, Limb. Rechtsl., 1981, 92; Carr. Brussel, 5 december 1980,
R.G.A.R., 1982, nr. 10.495; Carr. Daarnik, 31 mei 1983, R.G.A.R., 1984, nr. 10820; Carr.
Brussel, 4 december 1985, R.G.A.R., 1987, nr. 11307; Rb. Leuven, 8 mei 1987, R.G.A.R.,
1988, nr. 11377; Carr. Nijvel, 9 december 1990, De Verz., 1991, 718; Pol. Limbaurg, 9 maart
1990, De Verz., 1990, 590.
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de vaststellingen van de deskundige wordt omstandig aangegeven
voor welke eventuele toekomstige schade voorbehoud verleend
wordt(118). Soms wordt het voorbehoud evenwel zeer algemeen
geformuleerd(ll9).
Ben enkele keer beperkt de rechter het voorwerp van het voorbehoud
in de tijd(120).
De draagwijdte van een naar voorwerp of tijd beperkt voorbehoud
is onzeker, zowel voor wat betreft het gezag van gewijsde als voor
wat betreft de verjaring.
Wat het gezag van gewijsde betreft, rijst de vraag of een naar
voorwerp of in de tijd beperkt voorbehoud kan meebrengen dat
wanneer niet-voorziene schade intreedt of wanneer bijkomende schade zich voordoet na het verstrijken van de voorziene periode, deze
schade niet vergoed kan worden. De feitelijke veronderstelling hierbij is dat dergelijke schade niet het gevolg kan zijn van de onrechtmatige daad. Ben bevestigend antwoord op deze vraag zou aan de
rechter een m.i. moeilijk te verantwoorden bevoegdheid tot waarzeggerij verlenen(l21). Dergelijk antwoord kan overigens geen grond
vinden in de regel van het gezag van gewijsde. Het gezag van gewijsde
(118) Corr. Leuven, 18 december 1987, T.B.B.R., 1989, 358, noot VANDEWEERDT, M.
(119) Zie b.v. Antwerpen, 22 april 1988, De Verz., 1990, 791 (,voorbehoud wegens de
eventuele verergering van de gevolgen van het ongeval en de daarbij optredende bijkomende
deterioratie van haar fysische conditie, wegens de daaruit voortvloeiende kosten voor medicatie
alsook wegens intrinsieke kostprijs- en onderhoudsprijsverhogingen en bijkomende aanpassingen der prothese, dewelke noodzakelijk zouden blijken, alsook wegens hulp van derden");
Brussel, 7 mei 1987, R.G.A.R., 1988, nr. 11361; Luik, 22 december 1986, R.G.A.R., 1988,
nr. 11328 (,reserves relatives a tous les frais et au changement de situation resultant de
!'evolution de son etat"); Rb. Brussel, 11 maart 1944, Bull. Ass., 1944, 280 (,donne acte au
demandeur des reserves qu'il formule pour l'avenir en cas de !'aggravation de son etat ( ... )");
Jeugdrb. Aarlen, 2 juli 1954, Bull. Ass., 1955, 58 (,donne acte aIa partie civile( ... ) des reserves
qu'elle formule pour l'avenir quant aux consequences possibles et actuellement imprevisibles
de !'accident dont elle a ete victime"; het vonnis verantwoordt de toekenning van het
voorbehoud op grond van de ernst van de letsels).
(120) Zie b.v. Corr. Aarlen, 29 februari 1956, Bull. Ass., 1956, 586.
{121) Vgl. daarentegen VANWIJCK-ALEXANDRE, M. en LECLERCQ, V., o.c., R.G.A.R., 1983,
nr. 10558, p. 5, nr. 11; deze auteurs zijn van mening dat het gezag van gewijsde intreedt na
het verstrijken van de periode die de rechter bepaald heeft en dat derhalve daarna geen nieuwe
vordering meer toegelaten kan worden. Deze auteurs zijn zich overigens ervan bewust dat een
beperking in de tijd van het verleend voorbehoud vragen doet rijzen naar de juridische aard
van dergelijke beslissing. Aldus zijn zij van oordeel: ,si Ia generalisation d'une telle pratique
devait etre recommandee, il serait souhaitable de rechercher au prealable Ia nature exacte de
Ia decision pour eviter toutes consequences qui n' auraient pas ete prevues et qui pourraient
etre eventuellement indesirables". Niettegenstaande deze kritische bernerking- die overigens
wijst op een onzekerheid omtrent de aard van de beslissing die een in de tijd beperkt
voorbehoud toekent- besluiten deze auteurs, na vastgesteld te hebben dat de huidige praktijk
van toekenning van voorbehoud het probleem van evoluerende schade voldoende opvangt:
,Mais lorsque le cas s'y prete, il serait souhaitable que les reserves soient actees par le
magistrat, et pour des complications precises, et pour un temps limite, et que les medecinsexperts soient invites aexaminer plus systematiquement le delai pour lequel des reserves doivent
etre faites"
00 0
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beiet dat het siachtoffer vergoeding verkrijgt voor schade waarover
de rechter reeds uitspraak gedaan heeft. Een voorbehoud is dan ook
niet vereist; het voistaat dat blijkt dat de rechter zich voordien niet
over die schade uitgesproken heeft(122).
Wat de verjaring betreft, rijst de vraag of een in de tijd beperkt
voorbehoud een beperking van de gemeenrechtelijke verjaringstermijn meebrengt, dan wei inhoudt dat enkei voor die schade die
intreedt binnen de voorziene periode een nieuwe verjaringstermijn
ingaat. De rechter kan niet een wettelijk bepaaide verjaringstermijn
inkorten. Hoogstens zou dus voorgehouden kunnen worden dat de
nieuwe verjaringstermijn van dertig jaren enkei geidt voor zover de
schade intreedt binnen de voorziene periode. Dit doet m.i. evenwei
afbreuk aan de doeistelling van art. 27, tweede lid, Voorafg. Titei
Sv. om de vordering tot herstel van bijkomende schade gedurende
dertig jaren mogelijk te maken(123).
Uit de bewoordingen van art. 27, tweede lid, Voorafg. Titel Sv. kan
m.i. wei afgeieid worden dat een naar voorwerp beperkt voorbehoud
siechts voor dat voorwerp een nieuwe verjaringstermijn doet ingaan.
Immers, enkei ,de eis die strekt om over het voorwerp van het
voorbehoud vonnis te doen wijzen'' wordt aan een nieuwe verjaringstermijn onderworpen. Zoais gezegd, kan een beperking naar
voorwerp m.i. niet meebrengen dat het gezag van gewijsde het
toekennen van een bijkomende schadevergoeding beiet. Dat aidus
een verschillende draagwijdte gegeven wordt aan eenzelfde voorbehoud ai naargeiang de exceptie van gewijsde dan wei de verjaring
ingeroepen worden, vindt zijn verantwoording in het feit dat het
gezag van gewijsde en de verjaring twee verschillende instellingen
zijn.

(122) Zie nochtans Luik, 3 december 1927, R.G.A.R., 1928, nr. 184, noot.
(123) Uit de voorbereidende werkzaamheden blijkt overigens dat de wetgever uitdrukkelijk
wenste dat de vordering tot vergoeding van bijkomende schade gedurende een termijn van
dertig jaren na de eerste uitspraak ingesteld kon worden: ,Daar deze verergering lange jaren
na de schijnbare genezing kan voorkomen, eist het belang van het slachtoffer dat de vordering
wegens verergering niet wordt verlamd door een willekeurig vastgestelde termijn. De Commissie kon derhalve, ten aanzien van de vordering wegens verergering, slechts vrede nemen met
de dertigjarige verjaring te rekenen van de beslissing waarbij aan bet slachtoffer akte wordt
verleend van zijn voorbehoud, zodat deze vordering het karakter heeft van een actio judicati"
(Aanvullend verslag LAGAE, Par!. St., Senaat, 1958-59, nr. 202, 3).
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V.

ENKELE RICHTLIJNEN BIJ HET VRAGEN EN TOEKENNEN VAN EEN

VOORBEHOUD VOOR DE TOEKOMST

24. Het vragen van een voorbehoud is noodzakelijk wanneer de
schade voortvloeit uit een strafrechtelijk gesanctioneerdjeit. Slechts
op die wijze wordt vermeden dat de vordering tot bijkomende
schadevergoeding stuit op de korte verjaringstermijn voorzien in art.
26 Voorafg. Titel Sv.(124).
Het vragen van een voorbehoud is steeds nuttig om moeilijkheden
te vermijden bij het bepalen van de draagwijdte van het eerste vonnis.
Het vragen van een voorbehoud voor bepaalde toekomstige schade
wijst erop dat voor die schade in elk geval geen vergoeding wordt
gevorderd en uit de erkenning door de rechter van het gevraagde
voorbehoud blijkt ondubbelzinnig dat de rechter over die schade
geen uitspraak heeft gedaan. In de huidige stand van zaken, overeenkomstig de rechtspraak van het Hof van Cassatie, is het vragen van
een voorbehoud zelfs noodzakelijk om de exceptie van gewijsde te
omzeilen. Het gezag van gewijsde ,kan" immers de toekenning van
een bijkomende vergoeding tot compensatie van de verergering van
de toestand van het slachtoffer in de weg staan indien de rechter door
die eerste beslissing, zonder voorbehoud, alle tegenwoordige en
toekomstige schade heeft willen vergoeden.
25. Het vragen van een voorbehoud dringt zich op in alle gevallen
waarin er een onzekerheid bestaat omtrent de toekomstige evolutie
van het letsel. Telkens wanneer de mogelijkheid, hoe klein ook,
bestaat van een verergering of verwikkeling die bron van nieuwe
schade is, dient voorbehoud gevraagd te worden. Het voorbehoud
is immers juist bedoeld om een toekomstige vordering tot vergoeding
van bij veronderstelling hypothetische schade te vrijwaren.
Voor de geneesheer-deskundige en de geneesheer-raadgever van het
slachtoffer is een belangrijke taak weggelegd. Zij dienen immers te
bepalen of er op medisch vlak in de toestand van het slachtoffer een
evolutie kan intreden. Is dit het geval, dan is het tevens aangeraden
dat aangegeven wordt welke verwikkelingen kunnen intreden. Er
mag immers niet uit het oog verloren worden dat het slachtoffer, bij
verergering van zijn toestand, het bewijs zal moeten leveren dat de
nieuwe schade zijn oorzaak vindt in de onrechtmatige daad van de
aansprakelijke. Dergelijk bewijs is na verloop van heel wat tijd niet
(124) Supra, nr. 18.
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zelden moeilijk te leveren. Wanneer een geneesheer evenwel in tempore non suspecto de mogelijkheid van een evolutie in de toestand
van het slachtoffer heeft vastgesteld, beschikt het slachtoffer in elk
geval over meer houvast.
Een beperking naar voorwerp van het voorbehoud is mogelijk, doch
niet aan te raden wanneer niet alle verwikkelingen voorzien kunnen
worden. Dit belet uiteraard niet dat omstandig aangegeven wordt
welke verwikkelingen kunnen optreden, zonder dat evenwel hierbij
andere verwikkelingen uitgesloten worden.
26. Welke houding dient de rechter aan te nemen wanneer een
slachtoffer voorbehoud vraagt voor toekomstige schade?
De rechter dient de medische onzekerheid omtrent de toekomstige
evolutie van een letsel te erkennen, en voorbehoud te verlenen telkens
wanneer de mogelijkheid bestaat van een verergering van de toestand
van het slachtoffer. Het komt m.i. niet aan de rechter toe dergelijke
mogelijkheid te negeren of al te beperkend op te vatten(125).
Het voorbehoud kan m.i. evenmin in de tijd beperkt worden(126).

BESLUIT

27. De hierboven geschetste werkwijze is de enige die het recht van
het slachtoffer op integrale schadeloosstelling respecteert. Noch het
argument dat dit tot een vermeerdering van de geschillen aanleiding
kan geven, noch de veronderstelling dat het slachtoffer er psychologisch beter bij zou varen wanneer alle schade in een vonnis vergoed
wordt, kunnen tegen dit recht ingeroepen worden.
Dat de toekenning van een voorbehoud voor de verzekeraar preblemen meebrengt(127), is evenmin decisief. Mocht blijken dat de
meermalige evaluatie die door een welwillende toekenning van het
(125) Vgl. Bergen, 4 oktober 1990, De Verz., 1991, 397 (op grond van de vaststelling dat een
bepaald risico steeds bestaat, wordt voorbehoud verleend, niettegenstaande de deskundigen
geen melding gemaakt hadden van een voorbehoud) en Gent, 30 oktober 1990, Intern.
Vervoerr., 1992, 164 (het gevraagde voorbehoud wordt afgewezen omdat ,het bestaan van
mogelijke toekomstige schade niet met voldoende zekerheid vaststaat; geen enkel element ook niet in het deskundigenverslag - wijst in die richting"; het Hof verwijst hierbij naar Cass.,
4 maart 1975, Arr. Cass., 1975, 753; in dit arrest evenwel kwam de vraag naar de zekerheid
evenwel ter sprake in verband met de vergoedbaarheid van toekomstige schade en niet in
verband met het verlenen van een voorbehoud).
(126) Supra, nr. 23.
(127) Zie hierover VANWIJCK-ALEXANDRE, M. en LECLERCQ, V., o.c., R.G.A.R., 1983, nr.
10558, p. 3 verso-4, nr. 8.

795

voorbehoud mogelijk gemaakt wordt, onbetaalbaar wordt(128), dan
moet dit probleem erkend worden. Het mag niet weggemoffeld
worden door een vergoedingspraktijk die slechts in theorie uitgaat
van het principe van integrale schadeloosstelling maar in de praktijk
- ondermeer door weigering van het voorbehoud - dit principe
ontkracht. Een oplossing voor het maatschappelijk probleem van
mogelijks onbetaalbare letselschade wordt immers niet bereikt door
de ontkenning ervan.

(128) Zie ScHRYVERS, J., ,De Iichamelijke schade in cijfers", R. W., 1984-85, 159; volgens
deze auteur ,( ... ) vloeit de suggestie tot een meermalige evaluatie wellicht voort uit de zorg
om de schade van de getroffene beter en concreter op te vangen" maar ,(gaat) de suggestie
nochtans te ver omdat ze onvoldoende rekening houdt met de financiele beperkingen van de
verzekeraars die ook maar een eenmalig vastgestelde premie krijgen en met een verzekeringstechniek, waarin de meermalige evaluatie ( ... ) niet kan worden ingepast".
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SOMMAIRE
RESERVES ET REVISION SELON LE DROIT COMMUN
DE LA REPARATION DU DOMMAGE CORPOREL

Le present article etudie sous quelles conditions la victime d'un dommage corpore!
peut obtenir un complement d'indemnite pour dommages survenant apres qu'elle
a deja obtenu une premiere indemnisation. Dans la pratique, la victime demande
au juge d'admettre ses reserves pour dommages futurs. Par ces reserves, elle entend
garder la possibilite de reclamer ulterieurement, si se manifeste un nouveau dommage, un complement d'indemnisation. De telles reserves sont a mettre en rapport,
d'une part, avec le probleme de l'autorite de la chose jugee du premier jugement
accordant une indemnisation, d'autre part, lorsque le dommage resulte d'un fait
sanctionne penalement, avec la prescription de I' action civile (Introduction, nos 1-3).
Tout d'abord, I' auteur situe la question de l'indemnisation eventuelle de ce dommage dans le cadre general de l'indemnisation du dommage futur (nos 4-5). Sur ce point
intervient la regie essentielle que, pour pouvoir donner lieu a indemnisation, le
dommage, done egalement le dommage futur, doit etre certain. Ensuite, !'auteur
apporte quelques precisions concernant le dommage pouvant resulter d'une lesion
corporelle, le mode de reparation de ce dommage et la competence du juge dans
la constatation de la realite et de l'ampleur de ce dommage (nos 6-10).
L'autorite de la chose jugee pose un autre probleme. Lorsque le juge a octroye une
indemnite pour dommage futur, peut-il encore accorder ulterieurement un complement d'indemnite sans statuer a nouveau sur le dommage sur lequel il s'est deja
prononce? Au depart d'une breve analyse de l'autorite de la chose jugee en general
(nos 11-12), !'auteur brosse un apen;u de la jurisprudence et de la doctrine peu
nombreuses sur cette question (nos 13-14). Cet apen;u revele que des reponses
diverses sont donnees ala question ainsi posee. D'un arret de la Cour de Cassation,
il appert en tout cas que lorsque le juge a entendu indemniser taus les dommages
actuels et futurs, l'autorite de la chose jugee d'une telle decision peut faire obstacle
a I' octroi ulterieur d'un complement d'indemnite. De l'avis de !'auteur (nos 15-16),
la portee d'une decision judiciaire statuant sur un dommage futur, se limite
normalement a une decision sur le dommage dont le juge constate !'existence au
moment de son prononce. Ce faisant, le juge n'exclut pas la survenance d'un autre
dommage a l'avenir. Selon !'auteur, il n'est pas necessaire de formuler des reserves
pour eviter de voir invoquer l'autorite de la chose jugee d'un jugement a l'encontre
d'une demande d'un complement d'indemnite. La jurisprudence de la Cour de
Cassation contraint neanmoins la victime a demander, dans un souci de securite,
d' admettre des reserves (no 17).
Lorsque le dommage resulte d'un fait sanctionne penalement, la victime doit
demander des reserves si elle veut eviter l'irrecevabilite d'une demande d'un complement d'indemnite pour cause de prescription. L'article 27 du Titre preliminaire du
Code de procedure penale attache a I' admission de reserves par le juge, la prise de
cours d'un nouveau delai de prescription de trente ans (nos 18-20).
L'auteur analyse ensuite la liberte d'appreciation dont le juge dispose pour admettre
ou non des reserves (nos 21-23). Le juge statue souverainement sur !'octroi des
reserves. D'un arret de la Cour de Cassation, il appert qu'aucune disposition legale
n'impose au juge !'obligation de donner a la victime acte de ses reserves pour
dommages futurs lorsqu'il estime que le dommage, en ce compris le dommage futur,
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est totalement couvert par l'indemnite accordee. Cette jurisprudence est critiquee,
le juge ne pouvant accorder d'indemnite que pour les dommages certains et l'indemnite ainsi accordee ne pouvant des lors se rapporter a un dommage incertain. C'est
pourtant essentiellement sur un tel dommage que portent les reserves. L'octroi d'une
indemnite - pour dommages certains - ne peut des lors justifier un refus de
reserves -pour dommages incertains.
La jurisprudence de Cassation fait apparaitre enfin que le refus de reserves doit etre
motive et ne peut evidemment etre fonde sur une application erronee de regles de
droit. Enfin, !'auteur examine la portee de reserves limitees quant a leur objet ou
dans le temps.
Sur base des constatations precitees, !'auteur propose uncertain nombre de directives pour la demande et !'admission de reserves (n° 8 24-26). 11 plaide pour que le juge
accorde des reserves aussi larges que possible pour l'avenir. Ceci constitue la seule
fac;:on de respecter le droit de la victime a une indemnisation integrale (n° 27).

ZUSAMMENFASSUNG
VORBEHALT UND REVISION GEMAB DEM GEMEINRECHT BEl
ENTSCHADIGUNG FUR KORPERLICHEN SCHADEN

In diesem Beitrag wird gepriift, unter welchen Voraussetzungen der Betroffene mit
korperlichem Schaden fiir den Schaden der sich ergibt, nachdem er schon vorher
einen Schadenersatz erhalten hat, einen zusiitzlichen Schadenersatz bekommen
kann. In der Praxis beantragt der Betroffene bei dem Richter die Anerkennung eines
Vorbehalts fiir kiinftige Schiiden. Mit diesem Vorbehalt will der Betroffene die
Moglichkeit offenlassen, hinterher einen zusiitzlichen Schadenersatz zu fordern,
falls neuer Schaden entsteht. Ein solcher Vorbehalt bezieht sich einerseits auf die
Frage der Rechtskraft des ersten Urteils bei dem ein Schadenersatz genehmigt wurde
und anderseits, wenn sich der Schaden aus einer strafrechtlich verfolgten Tatsache
ergibt, auf die Verjiihrung der zivilen Klage (Einfiihrung, Nr. 1-3).
Zunachst wird die Frage der Ersetzbarkeit dieses Schadens im allgemeinen Rahmen
der Ersetzbarkeit kiinftiger Schadenfiille situiert (Nr. 4-5). Wesentlich ist dabei das
Erfordernis der Sicherheit, dem ein Schadenfall, auch ein kiinftiger, entsprechen
muB urn fiir Reparation in Betracht zu kommen. AnschlieBend folgen Erorterungen
iiber Schadenfiille die sich aus einer korperlichen Verletzung ergeben konnen, die
Art und Weise auf die der Schaden ersetzt wird und die Befugnis des Richters bei
der Feststellung der Existenz und des Umfangs des Schadenfalls (Nr. 6-10).
Die Rechtskraft eines Urteils stellt folgendes Problem. Wenn der Richter eine
Entschiidigung fiir kiinftige Schadenfiille genehmigt hat, kann er dann hinterher
einen zusiitzlichen Schadenersatz genehmigen ohne dabei ein neues Urteil iiber den
Schadenfall, woriiber schon ein Urteil besteht, zu sprechen? Nach einer kurzen
Behandlung der Rechtskraft im allgemeinen (Nr. 11-12) folgt ein Uberblick iiber die
seltsame Rechtsprechung und Rechtslehre in dieser Frage (Nr. 13-14). Aus diesem
Uberblick geht hervor, daB die gestellte Frage sehr unterschiedlich beantwortet wird.
Aus einem Arrest des Kassationsgerichtes zeigt sich jedenfalls, daB wenn der Richter
jeden gegenwlirtigen und kiinftigen Schaden hat ersetzen wollen, die Rechtskraft
eines solchen Urteils sich der Genehmigung einer zuslitzlichen hinterherigen Ent-
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schadigung widersetzen kann. Nach Ansichten des Verfassers (Nr. 15-16) beschrankt sich die Reichweite einer richterlichen Entscheidung, in der iiber einen
kiinftigen Schadenfall ein Urteil gesprochen wird, normalerweise auf das Urteil iiber
den Schadenfall, dessen Vorhandensein der Richter im Moment seines Urteils
feststellt. Dadurch schlieBt der Richter die Entstehung eines anderen kiinftigen
Schadens nicht aus. Nach Ansichten des Verfassers ist ein Vorbehalt nicht erforderlich urn zu verhindern, daB an die Rechtskraft eines Urteils appelliert wird gegen
die Klage zur Genehmigung eines zusatzlichen Schadenersatzes. Die
Kassationsrechtsprechung zwingt allerdings den Betroffenen aus Sicherheitsgriinden
den Vorbehalt zu beantragen (Nr. 17).
Wenn der Schadenfall aus einer strafrechtlich verfolgten Tatsache hervorgeht, mull
der Betroffene wohl den Vorbehalt beantragen, wenn er verhindern will, daB eine
Klage zur Genehmigung eines zusatzlichen Schadenersatzes durch Verjahrung nicht
statthaft wird. Art. 27 des Vorangehenden Titels der Strafgesetzordnung verbindet
mit der Anerkennung des Vorbehalts durch den Richter das Eingehen einer neuen
dreiBigjahrigen Verjahrungsfrist (Nr. 18-20).
AnschlieBend wird iiberpriift, welche Beurteilungsfreiheit der Richter hat, ja oder
nein einen Vorbehalt zu genehmigen (Nr. 21-23). Der Richter urteilt souveran iiber
die Genehmigung eines Vorbehalts. Aus einem Arrest des Kassationsgerichtes zeigt
sich, daB keine einzige Gesetzbestimmung dem Richter die Verpflichtung auferlegt,
dem Betroffenen die Aufnahme des Vorbehalts fiir kiinftige Schadenfalle im
Verhandlungsprotokoll zu gewahren, wenn der Richter urteilt, daB der Schaden,
einschlieBlich des kiinftigen Schadens, durch den genehmigten Schadenersatz vollig
gedeckt ist. Diese Rechtsprechung wird kritisiert, wei! der Richter nur fiir einen
sicheren Schaden eine Entschadigung genehmigen kann und sich der genehmigte
Schadenersatz deshalb nicht auf einen unsicheren Schadenfall beziehen kann. Auf
eben diesen Schaden jedoch bezieht sich im Wesen der Vorbehalt. Die Genehmigung
eines Schadenersatzes - fiir einen sicheren Schadenfall - kann denn auch die
Verweigerung des Vorbehalts- fiir einen unsicheren Schadenfall- nicht begriinden. Aus der Kassationsrechtsprechung schlieBJich zeigt zich, daB die Ablehnung
eines Vorbehalts begriindet werden muB und selbstverstandlich nicht auf einer
falschen Anwendung der Rechtsregeln beruhen darf. Zum SchluB wird die Reichweite eines dinglich oder zeitlich beschrankten Vorbehalts iiberpriift.
Aufgrund obenstehender Einsichten werden einige Richtlinien fiir das Beantragen
und das Genehmigen eines Vorbehalts vorgeschlagen (Nr. 24-26). Befiirwortet wird,
daB der Richter moglichst haufig einen Vorbehalt fiir die Zukunft genehmigen
wiirde. Nur so wird das Recht des Betroffenen auf integrale Entschadigung beriicksichtigt (Nr. 27).

SUMMARY
RESERVATION MADE FOR FUTURE DAMAGE AND THE REVISION PROCEDURE
UNDER THE ORDINARY LEGAL SYSTEM IN RELATION TO DAMAGE
TO THE PERSON

This paper contains an analysis of the conditions under which the victim of damage
to the person may receive additional compensation for the damage which arises after
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the victim has already received compensation. In practice, this comes down to the
victim requesting the court to recognize his right to reserve his right to compensation
for damage in the future. By entering this reservation, the victim seeks to leave open
the possibility of subsequently claiming additional compensation where further
damage arises. This reservation affects, on the one hand, the authority of the first
decision allocating compensation, and, on the other hand - where the damage
results from a criminal act - the limitation in time of civil actions (Introduction,
Nos. 1-3).
In the first place, the problem of the extent to which such damage is capable of
compensation is located in the general context of the extent to which this is the case
for any future damage (Nos. 4-5). An essential requirement in this connection is the
degree of certainty which any damage, including future damage, must have in order
to be eligible for compensation. The paper then goes on to clarify the position as
regards the damage which may result from physical injury, the manner in which
the damage can be compensated, and the jurisdiction of the court in establishing
the existence and extent of the damage (Nos. 6-10).
The authority of a court decision gives rise to the following problem. Where a court
has allocated compensation for future damage, may that court subsequently allocated additional compensation without once again having to give a ruling on the
damage which has already been the subject of an earlier decision? A brief discussion
of the issue of res judicata in general (Nos. 11-12) is followed by a survey of the
small amount of cases and literature on this issue (Nos. 13-14). From this survey,
it appears that the question raised has given rise to a wide range of solutions.
However, it definitely emerges from a decision of the Cour de Cassation that where
the court has sought to allocate compensation for all the existing and future damage,
the authority of that decision may prevent a subsequent allocation of additional
compensation. In the opinion of the author (Nos. 15-16), the scope of a court
decision which gives a ruling on future damage will normally be restricted to a
decision on the damage whose existence is established by the court at the moment
of making the ruling. In so doing, the court does not exclude the possibility that
further damage may arise in the future. The author concludes from this that it is
not necessary for the victim to reserve his position for the future in order to avoid
a situation whereby the authority of a decision would be raised against a claim for
additional compensation. However, the decisions of the Cour de Cassation compel
the victim to reserve his position in the interests of safety (No. 17).
Where the damage results from a criminal act, the victim must reserve his position
if he wishes to avoid a situation whereby a claim for additional compensation is held
to be inadmissible on grounds of limitation in time. Article 27 of the Introductory
Chapter of the Code of Civil Procedure makes the recognition by a court of the
victim's reservation subject to the commencement of a new limitation period of
thirty years (Nos. 18-20).
The author subsequently examines the amount of discretion the courts have in
recognizing or rejecting a victim's reservation claim (Nos. 21-23). The court has
total discretion in awarding the reservation. From a Cour de Cassation decision,
it appears that there is no legislation to compel the court to give the victim an official
record of his reservation for future damage where the court considers that the
damage - including future damage - is fully covered by the compensation
awarded. This decision has been criticized on the grounds that the courts may only
award compensation for certain damage, and that the compensation awarded
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cannot therefore have anything to do with uncertain damage. However, victim's
reservations essentially do relate to this damage. The award of compensation for
certain damage cannot therefore justify a refusal to recognize a victim's reservation
(for uncertain damage). Finally, it appears from the Cour de Cassation decisions
that the dismissal of a victim's reservation must be fully reasoned and may obviously
not be based on an erroneous application of the law. Finally, the author examines
the scope of a reservation which is restricted as to the subject-matter or in time.
On the basis of the foregoing, the author suggests a number of guidelines to be
observed when applying for and awarding a victim's reservation (Nos. 24-26). He
proposes that the courts should be as liberal as possible when handling applications
for reservations. Only in this manner will the victim's right to full compensation
be observed (No. 27).

RESUMEN
RESERVA Y ,REVISION" SEGUN EL DERECHO COMUN EN CASO
DE INDEMNIZACION DE DANOS CORPORALES

En esta contribucion, se examina bajo que condiciones la victima que ha sufrido
dafios corporales puede obtener una indemnizaci6n adicional por dafios que se
producen tras haber recibido una indemnizacion previa. En la pnictica, la victima
pide al juez el reconocimiento de su reserva por dafios futuros. Con esta reserva,
la victima qui ere mantener la posibilidad de reclamar, mas tarde, una indemnizacion
adicional, si surgen nuevos dafios. Tal reserva guarda relacion, por una parte, con
el problema de autoridad de cosa juzgada de la primera sentencia en que se otorga
una indemnizacion y, por otra parte, silos dafios proceden de un hecho sancionado
por derecho penal, con la prescripcion de la responsabilidad civil (lntroduccion,
numeros 1-3).
Primero, se situa la cuestion de la posibilidad de indemnizar estos dafios en el marco
general de la posibilidad de indemnizar dafios futuros (numeros 4-5). En este
contexto, es esencialla exigencia de seguridad que tiene que existir para que los
dafios, tambien los dafios futuros, puedan entrar en consideraci6n para la reparacion de perjuicio. A continuacion, se da alguna explicacion en cuanto a los dafios
que pueden resultar de lesiones corporales, la manera ala que se indemnizan estos
dafios y la competencia del juez para determinar la existencia y la extension de los
dafios (numeros 6-10).
Con la autoridad de la cosa juzgada de una sentencia, aparece el problema siguiente.
Si el juez ha otorgado una indemnizacion par dafios futuros, wuede el juez, mas
tarde, otorgar una indemnizaci6n adicional sin de nuevo dictar sentencia sobre
dafios ya juzgados? Despues de una breve discusion sobre la autoridad de cosa
juzgada en general (numeros 11-12), se da una sinopsis de Ia escasa jurisprudencia
y doctrina sobre esta cuesti6n (numeros 13-14). De esta sinopsis, resulta que se
contesta de distintas maneras a la cuestion formulada. Una sentencia del Tribunal
Supremo helga demuestra de todos modos que, si el juez ha querido indemnizar por
todos los dafios presentes y futuros, la autoridad de cosa juzgada de tal sentencia
puede oponerse al otorgamiento posterior de una indemnizacion adicional. Segun
el autor (numeros 15-16), el alcance de una decision judicial en que se resuelve sobre
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dafios futuros se limita normalmente a una resolucion sobre los dafios cuya existencia constata el juez en el momento de su sentencia. Por ello, el juez no excluye que
puedan surgir otros dafios en el futuro. Por tanto, segun el autor, una reserva no
es necesaria para evitar que se invoque la autoridad de cosa juzgada de una sentencia
contra la demanda de otorgamiento de una indemnizacion adicional. No obstante,
la jurisprudencia en casacion obliga a la victima a solicitar del juez que se le
reconozca que se ha reservado el derecho para el ejercicio futuro de sus derechos
(en adelante: la reserva) (numero 17).
Si los dafios resultan de un hecho sancionado por derecho penal, la victima si tiene
que solicitar una reserva para evitar que una demanda de otorgamiento de una
indemnizacion adicional sea inadmisible por prescripcion. El art. 27 del Titulo
Preliminar del Codigo de Enjuiciamiento Criminal vincula el reconocimiento de la
reserva por el juez al comienzo de un nuevo lapso de prescripcion de treinta afios
(numeros 18-20).
A continuacion, se examina emil es la Iibertad de apreciacion del juez para otorgar
o no una reserva (numeros 21-23). El juez emite un juicio soberano sobre el
otorgamiento de una reserva. Se desprende de la sentencia del Tribunal Supremo
que ninguna disposicion legal impone al juez la obligacion de otorgar a la victima
su reserva para daiios futuros si el juez estima que los dafios, incluyendo los dafios
futuros, han sido integramente compensados con la indemnizacion otorgada. Esta
jurisprudencia es objeto de critica porque el juez solo puede otorgar una indemnizacion por dafios ciertos, y que por eso, la indemnizacion otorgada no puede referirse
a dafios inciertos. Sin embargo, una reserva en esencia se refiere a esos dafios. El
otorgamiento de una indemnizacion - por dafios ciertos - no puede, por tanto,
justificar la denegacion de una reserva - por dafios inciertos. Finalmente, la
jurisprudencia en casacion demuestra que la denegacion de una reserva tiene que
ser motivada y que, desde luego, no puede estar basada en una aplicacion impropia
de !eyes. Finalmente, se examina emil es el alcance de una reserva limitada por el
objeto o en el tiempo.
En base a las conclusiones arriba mencionadas, se proponen algunas lineas directrices para la solicitud y el otorgamiento de una reserva para el futuro (numeros 24-26).
Se aboga en favor de que el juez otorgue la reserva mas amplia posible para el futuro.
Solo asi, se respeta el derecho de la victima a una indemnizacion integra (numero 27).
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