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1. Inleiding

Ret vraagstuk van de precedentwerking (of zwaartekrachtwerking(3))
van rechterlijke uitspraken werd in Belgie tot op de dag van vandaag
- behalve in de marge van een aantal geschriften over rechtsvinding
- nauwelijks ten grande onderzocht. Dat is een opmerkelijk gegeven,
aangezien het rechtsvindings- en argumentatieproces door de rechter,
twee thema's waarop voormeld vraagstuk in sterke mate betrekking
heeft, het rechtstheoretisch debat tot voor kort in vrijwel de gehele
westerse wereld in belangrijke mate beheersten. In dit artikel worden
een aantal van de krachtlijnen uiteengezet van het onderzoek dat wij
terzake hebben verricht. In de eerste plaats wordt daartoe onderzocht
hoe het komt dat rechterlijke uitspraken bij ons geen officiele bron
van recht zijn. In de tweede plaats wordt onderzocht op welke concepten een feitelijke zwaartekrachtwerking van rechterlijke uitspraken zou kunnen berusten. Vervolgens wordt gekeken of er lessen
kunnen worden getroldcen uit de Engelse situatie. In de vierde plaats
wordt onderzocht hoe het met de feitelijke zwaartekrachtwerking van
rechterlijke uitspraken in Belgie gesteld is. En tenslotte wordt een
suggestie geformuleerd als oplossing voor de problemen die zich ten
aanzien van dit fenomeen in Belgie voordoen.

2. Situering van de problematiek

Sinds het codificatie-ideaal in de 18de en 19de eeuw in onze contreien
opgang heeft gemaakt, wordt recht ge'indentificeerd met geschreven
recht, meer concreet met wetgeving. Ret ging, aldus GENY, zelfs
gebukt onder een ,fetichisme de la loi ecrite codifiee"(4). De 19deeeuwse bronnenleer kan men daardoor karakteriseren als legistisch en
legalistisch: enerzijds omdat de wet als vrijwel exclusieve bron van
recht werd gezien en anderzijds - maar daarmee natuurlijk onlosmakelijk verbonden - omdat de wet de oplossing moest bevatten
voor zo ongeveer alle denkbare situaties. Aan de keuze voor dit
,primaat van de wet" ligt een lange ontwildceling ten grondslag,
een ontwikkeling die culmineerde in het gedachtegoed van de Franse
(3) Beide termen- precedentwerking en zwaatiekrachtwerking- worden als synoniemen
gebrnikt.
(4) GENY, F., Methode d'interpretation et sources en droit prive positif: essai critique, I,
Parijs, Librairie Generale de Droit et de Jurisprudence, 1919, 70.
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Revo1utie. Of beter: de Franse Revo1utie ,markeerde" dit gedachtegoed(5).
2.1.

DE POLITIEK-FILOSOFISCHE OORSPRONG VAN DE CONTINENTALE
BRONNENLEER

Wanneer we het exegetische gedachtegoed p1aatsen in de bredere
context van de ideeengeschiedenis orntrent het wetsbegrip, dan blijkt
dat het voora1 RoussEAU is geweest die de ideo1ogische wapens
1everde voor de Franse Revo1utie en het daaruit voortv1oeiende exegetische gedachtegoed. In zijnDu Contrat Socia/(6) uit 1762 ste1de hij
zich tot doe1 een vorm van samen1even te vinden die met alle gemeenschappe1ijke kracht de persoon en de goederen van iedere dee1genoot
verdedigt en beschermt. Ben samen1eving waarin eenieder, hoewe1
men zich verenigt met allen, toch s1echts aan zichze1f b1eef gehoorzamen(7). RoussEAU was van mening dat in een goede samenleving
de macht moest opgaan in het natuurlijke gezag van de gemeenschap. De probleemstelling in Du Contrat Social richt zich daarmee dus op de vraag hoe de vrijheid van de mens in staatsverband
gedacht moet worden(8). Hieruit volgen de drie nauw met elkaar
verweven componenten van zijn denlcen. In de eerste plaats is er de
soevereiniteit van het volk als ultieme wetgever. Vervolgens poneert RoussEAU de wet als verwerkelijking van de menselijke
vrijheid, en ten slotte legt hij de nadruk op de algemeenheid van

(5) Zie over de situatie v66r de grate codificatiebewegingen: VAN DEN BERG, P.A.J., Codificatie en staatsvorming. De politieke en politiek-theoretische achtergronden van de codijicatie van het privaatrecht in Pruisen. de Donaumonarchie. Frankrijk en Nederland, 14501811, Groningen, Wolters Noordhoff, 1996, 9-34; GILISSEN, J. en MAGITS, B., Historische
Inleiding tot het Recht. II. De bronnen van het recht in de Belgische gewesten sedert de
dertiende eeuw, Antwerpen, Kluwer, 1989,269 p.; CooPMANS, J.P.A., ,Vrijheid en gebondenheid van de rechter v66r de codificatie", in Rechtsvinding. Opstellen aangeboden aan prof dr.
JM Pieters ter gelegenheid van zijn aftcheid als hoogleraar aan de Katholieke Hogeschool
Tilburg, Deventer, Kluwer, 1970, 71-109 en HOBNER, H., Kodifikation und Entscheidungsfi'eiheit des Richters in der Geschichte des Privatrechts, Konigstein, Peter Hanstein, 1980, 74 p.
(6) Belangrijke elementen van de politieke filosofie van RoussEAU zijn tevens terug te vinden
in zijn andere geschriften, zoals bijv. de Discours sur I 'origine et les fondements de l"inegalite
parmi les hommes (1755), Julie au Ia Nouvelle Heloise (1761), Emile au de !'education (1762)
en Lettres ecrites de Ia montagne (1764). Wij beperken ons hier tot ve1wijzingen naar Du
ContJ·at Social omdat dit werk de meest expliciete verwoording is van deze filosofie, en een
culminatiepunt in de ontwildceling van het politiek-filosofische denken van RousSEAU.
(7) RousSEAU, J.J., Du Contrat Social, Boek I, hfdst. 6.
(8) VAN RoERMUND, B., ,De algemeenheid van de wet en de singulariteit van het individu bij
RoussEAU", Nederlands Tijdschrift voor Rechtsfilosofie en Rechtstheorie, 1989, 20.
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de wet en het daarmee verbonden beperkte karakter van de wetgeving(9).
RoussEAU schetste in zijn geschriften dus een model voor een gemeenschap van in kwalitatief opzicht vrijere mensen, een samenleving waarin de soevereiniteit en de uitoefening van staatsmacht niet
noodzakelijk, zoals tijdens het Ancien Regime, despotische onderdrukking impliceerde. De macht van de staat werd daarom tot de
macht van al haar inwoners getransformeerd. Deze macht diende de
algemene wil (de wil van het volk) - ,la volonte generale" - uit te
drukken. Deze algemene wil was, juist omdat hij algemeen was,
noodzakelijk gericht op het algemeen welzijn. Alleen de algemene
wil zou de krachten van de staat richting kunnen geven overeenkomstig zijn doel. RoussEAU drong er daarmee krachtiger dan wie ook op
aan dat de soevereiniteit, de wetgevende macht, noodzakelijk zijn
oorsprong vond in het volk.
Daarmee was directe democratie ook de ultieme essentie van het
politieke lichaam geworden. Van indirecte of representatieve democratie kon volgens RousSEAU geen sprake zijn. Iedere wet die het volk
niet persoonlijk zou hebben bekrachtigd, was nietig. De vrijheid was
volgens RoussEAU aldus gelegen in de wet en het wetsbe grip. ,Vanuit
deze gedachten is het onmiddellijk duidelijk, dat het overbodig is te
vragen, aan wie het toekomt de wetten te maken: het zijn immers
daden van de algemene wil; ook of de vorst boven de wetten staat:
hij is immers lid van de staat; ook of de wet onrechtvaardig kan
zijn: niemand is immers jegens zichzelf onrechtvaardig; ook hoe
men vrij is en toch onderworpen aan wat wij willen: zij registreren
immers slechts wat wij willen"(lO). De wet diende dus zowel wat
herkomst als wat inhoud betreft, algemeen te zijn. Alleen de wet
kon de vrijheid (en daardoor gelijkheid) garanderen, juist omdat
ze door haar algemeenheid en onpersoonlijkheid de particuliere belangen uitsloot. Dit wetsbegrip verraadt duidelijk een teleologische
dimensie.
De revolutionairen verengden, met name onder invloed van Abbe
Emmanuel Joseph SIEYES, RoussEAU's concept van volkssoevereini-

(9) Zo ook FOQUE, R., ,Ret belang van het recht. Ontwikkelingen in de continentale rechtstheorie", in Recht en Legitimiteit, BRUGMANS, E.H.L. en ELDERS, J.L.M. (red.), Zwolle, Tjeenk
Willink, 1987, 50.
(10) Du Contrat Social, Boek II, hfdst. 6. Vertaling onder redactie van VAN ROERMUND, G.,
Utrecht/Antwerpen, het Spectrum, 1977.
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teit naar een concept van nationale soevereiniteit(11). Dat wil zeggen:
een concept van representatieve democratie, waarin volksvertegenwoordigers in naam van de natie maar op eigen verantwoordelijkheid
besluiten nemen in het algemeen belang. Directe democratie op basis
van volkssoevereiniteit was volgens SIEYES onmogelijk in een dichtbevolkt land als Frankrijk. Het zou slechts leiden tot een versplintering in vele particuliere belangengroepen. Hoe dan ook, de revolutionairen hebben in RousSEAU de legitimatie gevonden om te realiseren
wat zij dachten dat RoussEAU hen als het ware opdroeg te doen(12).
Van een conceptuele en metaf)rsische constructie als de algemene wil
maakten zij de empirische realiteit van de volkswil, meer bepaald de
wil van de derde stand.
Dat RoussEAU zo 'n invloed he eft kunnen uitoefenen, mag trouwens
niet verbazen. Reeds DE TocQUEVILLE wees op de enorm belangrijke
rol van intellectuelen in de voorbereiding van de Franse Revolutie.
Deze konden immers, onder meer door het functieverlies van de
traditionele maatschappelijke leaders, in moreel en ideologisch opzicht grote invloed op de volksopinie uitoefenen(13). Deze invloed
kreeg voor het eerst juridische erkenning in artikel 6 van de Declaration des droits de l 'homme et du citoyen van 26 augustus 1789: ,De
wetis de uitdruldcing :van de algemenewiLAlle burgers-hebben het
recht, persoonlijk of door middel van hun vertegenwoordigers aan zijn
totstandkoming mee te werken. Hij moet voor allen gelijk zijn, ongeacht ofhij beschermt ofbestraft. Daar alle burgers in de ogen van de
wet gelijk zijn, hebben zij op gelijke wijze toegang tot alle waardigheden, posities en ambten al naar gelang hun bekwaamheid, zonder
enig ander onderscheid dan dat van hun deugden en hun talenten".
Duidelijk blijkt dat de leden van de Assemblee Nationale RoussEAU's
wetsbegrip voor ogen heeft gestaan(14). De Franse Grondwet van
1791 schreef deze primauteit van de wet eveneens uitdruldcelijk in, in
hfst. II, artikel 3: ,Er is in Frankrijk geen autoriteit die hoven de wet
( 11) Zie over deze transformatie het schitterende essay van BAKER, K.M., ,Representation
redefined", in Inventing the French Revolution. Essays on French Political Culture in the
Eighteenth Century, Cambridge, Cambridge University Press, 1990, 224-251. Tevens FENNEMA, M., De moderne democratie. Geschiedenis van een po!itieke theorie, Amsterdam, Het
Spinhuis, 1995, 8-9.
(12) FoQUE, R., I.e, 52.
(13) DE TOCQUEVILLE, A., L 'Ancien Regime et Ia Revolution, in CEuvres completes, II, 79. Zie
ook DECLERCQ, B.J., Macht en principe, Tielt, Lannoo, 1994, 145.
(14) Vgl. MORANGE, die zegt dat ,[l]e droit public franc;ais a ete tres influence, directement ou
indirectement, par les idees de Jean-Jacques RoussEAU. La loi est !'expression de Ia volonte
generale. Or, celle-ci est infallible. En effet, par le contrat social, chacun s'unissant it tons ne
s'unit it personne en particulier et en obeissant ainsi qu'it lui-meme reste aussi libre qu'auparavant". MORANGE, J., Libertes publiques, Parijs, PUF, 1985, 76.
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staat. De Koning regeert slechts op basis daarvan, en het is slechts in
naam van de wet dat hij gehoorzaamheid kan eisen". Zo ook in artikel
4 van de Grondwet van 24 juni 1793: ,La loi est I' expression libre et
solennelle de la volonte generale (... )".
Sindsdien worden de eigenschappen van onveranderlijkheid en vastheid, abstractheid en algemeenheid, geacht ideale eigenschappen van
de wet te zijn(15), en is de nationale wetgever de ultieme uiter van de
algemene wil. Sinds de Franse Revolutie, en onder belangrijke invloed van (de verwerking van) een politieke filosofie waaraan RousSEAU de meest belangrijke en paradigmatische uiting gaf, is het niet of
nauwelijks bespreekbaar dat een niet-democratische macht als de
rechter invloed mag uitoefenen op de inhoud van het recht. Recht
en politiek behoren sindsdien twee afgezonderde sferen te zijn. De
rechter dient het recht slechts toe te passen op concrete gevallen. Ret
is niet zijn taak om het recht te maken. Ret vaststellen van regelgeving
in een democratie dient immers te gebeuren door democratisch gelegitimeerde wetgevers. BELL beschrijft de essentie van deze traditie
mooi: ,[t]raditionally, the view has been taken that judging is an
activity which is very much apart from what is normally called
,politics". While few today would use the language of Montesquieu,
describing judges as ,but the mouth which pronounces the words of
the law", the distinction between judging and politics remains embedded in the common understanding of a legal system, certainly as it
operates in most western countries"(16), en ,it is often argued that, in
a democracy, law-making should be the preserve of the legislature and
that such activity by the judiciary is essentially undemocratic"(!?).
Ret is in deze optiek ondenkbaar dat het rechterlijk product enige
normatieve draagwijdte, bijvoorbeeld precedentwerking, zou kunnen
toekomen.

(15) Vgl. BURDEAU, G., ,Essai sur !'evolution de la notion de loi en droit fram;ais", Archives
de Philosophie du Droit et de Sociologie Juridique, 1939, 15-19. Zie ook ALEN, A., Rechter en
bestuur in het Belgische publiekrecht, Antwerpen, Kluwer, 1984, 475-476.
(16) BELL, J., Policy arguments in judicial decisions, Oxford, Oxford University Press, 1983,
1. Zie tevens VAN GERVEN, W., ,Plaats en functie van regelgeving, rechtspraak en rechtsleer in
het kader van de rechtvorming", in Theorie en praktijk van de rechtsvinding, VAN GERVEN, W.
en LEYTEN, J.C.M., Zwolle/Antwerpen, Tjeenk Willink/Standaard, 1976, 5-6.
(17) BELL, J., o.c., 9. Bell kan zich in deze standaardopvatting overigens niet vinden. Voor een
nuancering van deze positie, zie ADAMS, M., ,Het ongemakkelijke huwelijk tussen recht en
politiek. Een essay over de rechter als evenwichtskunstenaar", R. W, 1996-97, 1209-1215.
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2.2. DE UITWERKING IN HET BELGISCHE CONSTITUTIONELE SYSTEEM NA
1831: DE PRIMAUTEIT VAN DE WET EN DE WETGEVENDE MACHT
Oole de formeel-juridische vormgeving van de Belgische staat heeft in
belangrijlee mate de invloed ondergaan van het revolutionaire gedachtegoed. Naast de belangrijlee formele invloed van de Franse Grondwet
van 1791 en 1830 op de Belgische Grondwet, zijn er nog de onmiddellijlee en feitelijlee invloed op de Belgische revolutie en vooral de
materiele en ideologische invloed van de Franse publiekrechtelijlee
concepten. Daarbij mag men natuurlijle niet uit het oog verliezen dat
de Belgische provincies gedurende twintigjaren bij Frankrijle hoorden
en dat vanaf 6 december 1796 aile Franse wetten en besluiten in
Belgie verbindend waren(18).
Met betrelddng tot de (hierarchische) verhouding tussen de machten
in de staat, bevat de Grondwet van 1831 geen expliciete bepalingen.
Sommige leden van het Nationaal Congres hebben in een aantal
geschriften over artileel 25 van de Grondwet(19) het principe van de
gelijke soevereiniteit van de staatsmachten verdedigd(20). DE BROUCKERE en TIELEMANS bijvoorbeeld, stelden dat ,chaque pouvoir etant
distinct et independant des autres, aucun ne peut avoir le droit de juger
si les autres sortent de leurs limites, ni la force de les-y faire rentrer:
car celui d'entr' eux qui s'attribuerait ce droit, dominerait par cela
meme tous les autres, et l'equilibre serait encore rompu"(21). Desondanles werd reeds vrij snel de juridische voorrang van de wetgevende macht erleend. Gegeven de wetsopvatting die sinds de Franse
Revolutie opgang maalete leon dit oole bijna niet anders. Reeds in 1832,
in het leader van de bespreleing van wat de wet van 11 juli van dat j aar
tot instelling van een burgerlijke en militaire orde zou moeten worden, verlelaarde de toenmalige Minister van Justitie RAIKEM dat ,[ce
n' est que] dans le pouvoir 1€~gislatif que consiste veritablement la
souverainete; aussi la constitution l'a tellement senti qu'elle a exige la
reunion des trois branches du pouvoir pour qu'une loi rut portee, ce
(18) ALEN, A., Rechter en bestuur in het Belgische publiekrecht, Antwerpen, Kluwer, 1984,
448. Over specifiek de formele invloeden op de Grondwet van 1831, zie GILISSEN, J., ,La
Constitution beige de 1831: ses sources, son influence", Res Publica (Bijzonder nurnmer over:
Les problemes constitutionnels de la Belgique au XIX siecle), 1968, 107-141.
(19) Dat is het huidige artikel 33 waarin het principe van nationale soevereiniteit staat
opgenomen: ,Alle machten gaan uit van de Natie. Zij worden uitgeoefend op de wijze bij
de Grondwet bepaald."
(20) MAST, A., De geschillen van bestuur naar Belgisch recht, Brussel, Larcier, 1946, 68-75.
(21) DE BROUCKERE, C. en TIELEMANS, F., Repertoire de /'administration et du droit administratif de Ia Belgique, Tw. Competence, Brussel, Weissenbruch, 1834-!856, 186. Zie ook
ALEN, A., o.c., 121.
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qui est l'acte le plus eminent de la souverainete. De ce principe me
semble decouler que le pouvoir legislatifne peut avoir d'autres bomes
que les bomes tracees par la constitution elle-meme et qu'elle aurait
declarees infranchissables. Le pouvoir legislatif peut (done) faire tout
ce que la constitution ne defend pas (... )"(22).
Deze voorrang van de wet en de wetgevende macht stond (en staat),
zoals gezegd, echter nergens expliciet in de Grondwet ingeschreven.
Desondanks is het een van de meest wezenlijke kenmerken van ons
staatssysteem. Ze vloeit in positiefrechtelijke zin vooral voort uit de
structuur van de Grondwet. De Grondwet stelt immers dat alle machten uitgaan van de Natie (artikel33), vertegenwoordigd in de kamers
(artikel 42 Grondwet) die samen met de Koning (artikel 36 Grondwet)(23) de wetgevende macht uitoefenen. Een samenlezing van deze
drie bepalingen toont aan dat de wetgevende macht, als legitieme
vertegenwoordiger van het volk, inderdaad als hoogste macht is
opgevat(24). Verder blijkt dit uit nog een aantal andere beginselen
van de Grondwet. Als belangrijkste vermelden we hier het feit dat de
wetgevende macht sinds 1831 over het zogenaamde residu der bevoegdheden beschikt: alles wat niet uitdrukkelijk aan andere nationale
machten of gemeenschappen en gewesten werd toegekend, komt toe
aan de federale wetgevende macht. Onze rechtsstaat is daardoor, ten
minste toch conceptueel, in belangrijke mate een wetsstaat.
Wat betreft de hierarchische positie van de rechtspraak en de rechterlijke macht bevat de Grondwet geen echt scherpe bepalingen. W el kan
men de ondergeschikte positie ervan uit de constitutionele verhoudingen afleiden. Zo moet bijvoorbeeld de rechter de wet op gemotiveerde wijze toepassen (artikel149 Grondwet) en bepaalt de (grond)wetgever de bevoegdheidssfeer van de rechtbanken (artikelen 144145 Grondwet). Bovendien draagt de wetgevende macht in sommige
gevallen de leden van de rechterlijke macht aan de Koning ter benoeming voor (artikel151 Grondwet), en bepaalt de wetgevende macht de
wedden van de rechters (artikel154 Grondwet). Ook staat zij in voor
de organisatie van de rechterlijke macht (artikel146 Grondwet). Maar
bovenal vloeit de ondergeschikte positie van de rechtspraak en de
rechterlijke macht logisch voort uit wat zojuist werd gesteld: indien
immers de wetgever duidelijk als hoogste macht en belangrijkste
orgaan van de staat werd opgevat, kan die positie niet meer aan een
(22) Moniteur Beige, 4juli 1832, nr. 186. Meer uitgebreid hierover ALEN, A., o.c., 57-60.
(23) Zie sinds de laatste staatshervorming evenwel de uitzondering van art. 74 G.W.
(24) Zo ook GJJSSELS, J., Recht, ruim bekeken, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen,
1991, 257.
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andere macht toeleomen. Theoretisch lean de wetgever, onder voorbehoud van conformiteit aan de artileelen 10, 11 en 24 van de Grondwet,
dan oole alle rechterlijlee uitspraleen door middel van wetgeving teniet
doen. Wat als belangrijleste garantie voor de rechterlijlee macht rest, is
haar onafhankelijleheid. Voor het overige is de rechterlijlee macht,
althans formeel, ondubbelzinnig ondergeschilet aan de wetgevende
macht.
Een aanpassing aan de hedendaagse realiteit van de zojuist geponeerde stellingen is echter gepast. Er is duidelijle spralee van een erosie
van de juridische primauteit van de wetgevende macht en een opleomst van rechtspreleende macht. Zowel de herverdeling van de
wetgevende bevoegdheden, als het mogelijlee constitutionele toezicht
door het Arbitragehof op de wetgevende normen zijn daar debet aan.
Daamaast is er oole in algemene zin spralee van een steeds groter
feitelijk en formeel belang van nationale, intemationale en supranationale rechters(25). Tevens is er door de opleomst van de sociale
verzorgingsstaat spralee van een feitelijk inboeten aan macht van het
federale parlement doordat de uitoefening van de normatieve functie
- d.m.v. leaderwetgeving, opdrachtwetgeving, volmachtwetgeving,
open en vage normen, attributie van de bevoegdheid tot het nemen van
individuele beslissingen... c--= eerder viareglementaire ofzelfs rechterlijlee dan parlementaire weg gaat. Conclusie van dit alles is dat op de
primautaire positie van de wetgevende macht vandaag steeds meer
inbreuken worden gemaakt. Dat betekent echter niet dat die juridische
primauteit niet meer bestaat, maar wei dat zij niet Ianger ten volle
overeenstemt met het concept zoals · dat in de vorige eeuw werd
ontworpen. Ook lean men nog altijd stellen dat de rechtspreleende
macht, hoewel onafhanleelijle, ondergeschikt is aan de wetgevende
macht. Dat dit niet altijd ondubbelzinnig het geval is, doet aan deze
algemene constatering niets af.
2.3.

DE 19DE EEUWSE PRIVAATRECHTELIJKE RECHTSLEER

Anders dan de constitutionele verhoudingen, vertoonde de privaatrechtelijlee rechtsleer in Belgie in de vorige eeuw een bonte verscheidenheid aan ideeen en invloeden. Zo had tot na 1850 de doctrine van
voor de codificatiebeweging nog invloed, en deed oole de Duitse
rechtsleer zich gelden. Geleidelijle aan verbleekte deze invloed echter,
om langzaam maar zeleer plaats te maken voor een alomvattende
(25) Zie hierover
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invloed van de Franse rechtsleer. Zozeer zelfs dat VAN DIEVOET in
1943, in zijn vergelijkende studie over het Burgerlijk recht in Nederland en Belgie, nog kon schrijven dat ,vele professoren doceerden en
enkele doceeren thans nog aan de hand van de Fransche handboeken.
De Fransche jurisprudentie werd en wordt thans nog veelal met de
Belgische door elkaar geciteerd, alsof haar gezag mede voor Belgie
gold. De pracktijk maakte en maakt thans nog veel gebruik van de
Fransche repertoria" (26).
Het vraagstuk van de exclusiviteit van de wet als rechtsbron lean
misschien nog het best onderzocht worden aan de hand van de vraag
of iedere rechterlijke beslissing steun moest vinden in een norm die uit
een wettekst lean worden afgeleid(27). Dit vraagstuk spitst zich bij de
19de eeuwse commentatoren bijna automatisch toe op de vraag naar
de rol van artileel 4 van de Code Civil over de rechtsweigering: ,Le
juge qui refuse de juger sous pretexte du silence, de l'obscurite ou de
l'insuffisance de la loi, pourra etre poursuivi comme coupable de deni
de justice". De ene meenden dat deze bepaling betrekking had op het
zonder meer weigeren een uitspraak te doen, en niet zozeer op de
weigering een uitspraak ten grande te doen. In die optiek leon de
rechter, indien er op een bepaalde casus geen wettelijke bepaling van
toepassing bleek, zich onontvankelijk verlelaren. Anderen meenden
daarentegen dat artikel4 betekende dat een rechter altijd een uitspraak
ten grande moest doen. Indien er geen wettelijke normen voorhanden
waren om een casus te beslechten, diende de rechter op basis van nietwettelijke normen te beslissen. De tegenstanders van deze laatste
opvatting zagen er een onaanvaardbare verwerping van de op volkssoevereiniteit gebaseerde exclusiviteit van de wet. De voorstanders
zagen er dan weer een bevestiging in van de (wets)aanvullende taak
van de rechter. In de praletijk had deze discussie evenwel slechts een
marginaal belang, want achter de verschillen in opvatting school een
gezamenlijk geloof in de mogelijkheden van extensieve interpretatie
en in de bijna-volledigheid van de wettelijke orde. Daardoor achtte de
rechtsleer een beroep op precedenten ook niet noodzakelijle, want
iedere oplossing lag reeds besloten in de wet. In het geval de rechter
(26) VAN DIEVOET, E., Het burgerlijk recht in Belgie en Nederland van 1800 tot 1940. De
rechtsbronnen, Antwerpen/'s-Gravenhage, De Sikkel/Martinus Nijhoff, 1943, 97. Het betreft
bier een werkelijk magistrale studie door VAN DIEVOET, welke opmerkelijk genoeg in Belgie
zowel als in Nederland- zeer ten onrechte- in de vergetelheid lijkt te zijn geraakt. Slechts
een Duits wetenschapper maakt expliciet melding van het hedendaags belang ervan: zie
HOLTHOFER, E., Beitriige zur Justizgeschichte der Niederlande, Belgiens und Luxemburgs im
19. und 20. Jahrhundert, Frankfurt, Klostermann, 1993, 1-5.
(27) Zie over hetgeen volgt met name BoUCKAERT, B., De exegetische school, Antwerpen,
Kluwer, 1981, 171-182 (met verdere verwijzingen).
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toch een uitspraale deed op basis van buitenwettelijlee normen, zoals
bijvoorbeeld het natuurrecht, dan leon deze uitspraale geen algemene
draagwijdte hebben omdat ze noodzaleelijle samenviel met de aard van
de zaale en bepaald werd door het subjectieve rechtsgevoel van de
individuele rechter. Een rechterlijlee uitspraale leon in deze visie geen
extra informatie ten opzichte van de wet opleveren.
In Belgie bleele LAURENT de meest uitgesproleen vertegenwoordiger
van dit gedachtegoed: ,Alors meme que les arrets seraient fondes sur
les vrais principes ils n'auraient encore qu'une autorite de raison, et on
ne peut les invoquer qu'avec une extreme reserve. Les decisions
judiciaires ne sont jamais des interpretations purement doctrinales;
elles sont portees sur des especes, c.-a-d. sur un litige de fait; les
circonstances de la cause influent necessairement sur la decision de la
question de droit, les faits changeant, la decision changerait aussi. Or
les faits varient d'une espece a I' autre: des lors comment se prevaloir,
pour des faits nouveaux, d'une decision rendue pour des faits differents"(28). LAURENT wees veelvuldig op de gevaren die noodzaleelijle
met het steunen op precedenten samengaan. ,[L]es arrets n'ont aucune valeur, a mains qu'ils ne soient fondes en droit et en raison"(29).
De rechter richtte zich volgens hem maar beter rechtstreeles tot de
wet(30), hoewel-de rechtspraale, evenals dedoctrine,-in-naam van de
billijleheid helaas vaale van de wet afweele(31 ).

(28) LAURENT, F., Principes de Droit Civil, I, Bruxelles/Paris, Bruylant/Durand, 1869, 359.
(29) Ibid., 360.
(30) Maar hij zegt ook het volgende: ,Alors meme que les decisions des tribunaux ne forment
pas une vraie coutume, elles ont neanmoins une grande autorite comme precedents". LAURENT,
F., o.c., 330. Wanneer we de categorieke visie van LAURENT dat rechterlijke uitspraken geen
enkele normatieve draagwijdte hebben, confronteren met zijn opvattingen over het fenomeen
rechtsweigering, op grond waarvan rechters volgens hem soms een tijdelijk aandeel k:rijgen in
de uitoefening van de wetgevende macht, dan lijkt er toch wel van enige discrepantie sprake te
zijn. Zijn positie verraadt een zekere ambigui:teit. Zie VAN DIEVOET, E., o. c., 94. Deze
ambigui:teit volgt vooral uit de cassante en scherpe formuleringen die LAURENT gebruikt waar
hij bepaalde theorieen of praktijken bekritiseert. Wanneer hij echter los van de polemiek
,sereen" zijn gedachten over een probleem laat gaan is hij veel genuanceerder en komt hij vee!
realistischer over. Uiteindelijk leidt zijn vinnigheid echter wel tot ogenschijnlijke discrepanties.
(31) De praktijk heeft zich wat dat betreft altijd vrijer opgesteld dan de theorie het wenselijk
achtte: ,Les avocats les citent avec complaisance, et les ecrivains leur temoignent une
deference parfois excessive. II est done bon d'opposer a cet engouement la puissance de Ia
raison et de Ia doctrine". LAURENT, F., o.c., 357.
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2.4.

BEN RECHTSTHEORETISCH PERSPECTIEF

De vormgeving van de constitutie en de 19de eeuwse privaatrechtelijke rechtsleer, gingen dus uit van de opvatting dat het recht zelf, in
casu de wet, zich kan presenteren als de verwerkelijking van de
normativiteit. De rechter kan die normativiteit bovendien gemakkelijk
vinden en toepassen. De vooronderstelling bij dit alles was dat de
inhoud - de betekenis - van de wet duidelijk kon zijn op basis van
de woorden zelf van de wet. Interpretatio cessat in claris. De moderne
taal- en rechtstheorie heeft deze opvatting echter volledig achterhaald.
Ben van de belangrijkste bijdragen in deze eeuw tot het denken over
wat ,betekenis" en interpretatie van juridische teksten nu eigenlijk
inhoudt, werd geleverd door de Bngelse filosoof en jurist H.L.A.
HART. Alle woorden en begrippen, en daarmee rechtsregels, zijn,
aldus HART, ,open textured". Dat wil zeggen, zij hebben een harde
kern van duidelijkheid, maar daarbuiten ligt een randgebied van
onduidelijkheid en vaagheid waarvoor het noodzakelijk is om een
beslissing te nemen omtrent de betekenis(32).
Dat de meeste woorden een kern van betekenis en duidelijkheid
hebben, lijkt inderdaad een belangrijke ervaringsregel te zijn. Om te
begrijpen waar deze duidelijkheid bij de betekenistoekenning vandaan
komt, is het begrip ,context" van essentieel belang. De context is de
organisatie van de werkelijkheid waarbinnen de communicatie zich
situeert. Deze context omvat, naast de woorden die een ander woord
vergezellen, de totaalsituatie waarbinnen het taalteken zich situeert,
de al dan niet gemeenschappelijke, concrete situatie waarbinnen de
(32) HART, H.L.A., The Concept of Law, Oxford, Oxford University Press, 1961, 119-120 en
121-126. Zie hierover BIX, B., Law, Language, and Legal Determinacy, Oxford, Oxford
University Press, 1993. 7-35; EsPOSITO, J.M., Open Textured Terms and the Place ofDiscretion
in Law and Ethics, Stony Brook, State University of New York, 1982, 11-46; BAKER, G.P.,
,Defeasability and Meaning", in Law, Morality, and Society: Essays in honour of HL.A.
Hart, HACKER, P.M.S. en RAz, J. (eds.), Oxford, Oxford University Press, 1977, 26-57 en
MACCORMICK, N., ,On ,Open Texture" in Law", in Controversies about Law's Ontology,
AMSELEK, P. en MACCORMJCK, N. (eds.), Edinburgh, Edinburgh University Press, 1991, 72-83.
Een eerste beschrijving van HART's visie op deze ,open texture" is te vinden in HART, H.L.A.,
,Positivism and the Seperation of Law and Morals", Harvard Law Review, 1958, 606-615.
HART liet zich bij het ontwild(elen van dit idee o.m. inspireren door een geschrift van
F. WAISMANN uit 1945: ,Verifiability", o.m. terug te vinden in FLEW, A. (ed.), Essays on
Logic and Language, Oxford, Blackwell, 1968, 117-144. Het idee van de open aard van
begrippen was trouwens reeds in 1931 in belangrijke mate terug te vinden bij SCHOLTEN: ,Een
woord is een teken, het heeft een betekenis, d.w.z. het geeft een voorstelling weer, die in het
bewustzijn bestaat. Doch die voorstelling is niet een scherp omlijnde, is niet altijd dezelfde.
Ieder begrip heeft een vaste kern, doch zijn grenzen vervloeien. Hoe concreter, hoe minder
vaag. Doch van geen enkel in wetsbepalingen, dus algemeen geldende regels, gebruikt woord
kan gezegd worden, dat het volkomen duidelijk is, dat is, dat de daaraan beantwoordende
voorstelling volkomen bepaald is". ScHOLTEN, P., Algemeen deel, in Mr. C. Asser's handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht, Zwolle, Tjeenk-Willink, 1974, 37.
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communicatiepartners zich bevinden, en de complexe relatie die
tussen hen tot stand komt door een taaldaad(33). Een rechtsnorin
heeft daardoor geen betekenis op zich maar krijgt deze pas door
interpretatie vanwege de lezer, waarbij een onderscheid moet worden
gemaakt tussen enerzijds de zenderbetekenis en anderzijds de ontvangerbetekenis. Dat wat men meestal verstaat onder de ,duidelijke
betekenis" van een juridische tekst, blijkt slechts een duidelijke
prima-faciebetekenis te zijn: een betekenis op basis van de woorden
zelf van een tekst. In een dergelijke situatie vallen zender- en ontvangerbetekenis met elkaar samen. Het is de betekenis die overblijft
wanneer niet wordt gelet op de context ofbedoeling van de auteur, een
restcategorie(34). Deze betekenis kan echter in strijd zijn met zowel
de doelstellingen van de zender (de wetgever), als een actuele en
maatschappelijk zinvolle ontvangerbetekenis. FISH drulct daarom het
proces van interpretatie als volgt uit: ,A sentence is never not in a
context. We are never not in a situation. A statute is never not read in
the light of some purpose. A set of interpretative assumptions is
always in force. A sentence that seems to need no interpretation is
already the product of one"(35). De conclusie dat een tekst duidelijk
is, is dus een keuze binnen een bepaalde context. Het is een uiting van
het feit dat in een bepaalde interpretatiegerneenschap een consensus,
een conventie, bestaat tussen zender en ontvanger over een bepaalde
interpretatie.
Het bepalen van de betekenis van juridische begrippen en regels is
overigens slechts een van de aspecten van de rechtsvindingsproblematiek. Een tweede belangrijk aspect heeft betrekking op het selecteren, vaststellen en waarderen van de relevante feiten. De rechter
dient een zo volledig mogelijk beeld te hebben van de zaak die ter
beoordeling voorligt. De voor een concreet geval relevante feiten zijn
te vinden in het spectrum van zowel de procesrechtelijke mogelijkheden als de in eerste instantie toepasselijk geachte rechtsnormen(36).
Deze beide aanknopingspunten zijn echter weer afhankelijk van de
(33) Zie hierover VAN HOECKE, M., De inte1pretatievrijheid van de rechter, Antwerpen,
Kluwer, 1979, 35, onder vetwijzing naar SLAMA-CAZACU, T., Langage et contexte, Den Haag,
Mouton, 1961, 207 e.v.
(34) Zo ook WITTEVEEN, W.J., De retoriek in het recht, Zwolle, Tjeenk Willink, 1988, 365.
(35) FISH, S., Is There a Text in This Class? The Authority of lnte1pretative Communities,
Cambridge (Massachusetts), Harvard University Press, 1980, 284.
(36) VRANKEN, J.B.M., Algemeen dee/, in Mr. C. Asser 's handleiding tot de beoefening van het
Nederlands burgerlijk recht, Zwolle, Tjeenk Willink, 1995, 72. Vgl. HERBOTS, J.H., ,Recht,
feit en cassatiemidde1", T.P.R., 1971, 599-644; R!GAUX, F., La nature du controle de la Cour
de cassation, Brussel, Bruylant, 1966, nrs. 50-51 en KOOPMANS, T., ,Juridische dia1ectiek", in
Juridisch stippelwerk, Deventer, Kluwer, 1991, 82-85.
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feiten waarvan de rechter dient uit te gaan en van de betekenis die hij
eraan toekent. De rechter pendelt daardoor op en neer tussen de feiten
en de normen: verschuivingen in samenstelling, betekenis en perspectief van het een, werken door in het ander(37). De twee aspecten van
het rechtsvindingsproces - het betekenis geven aan teksten enerzijds
en het selecteren, vaststellen en waarderen van de relevante feiten
anderzijds - kunnen weliswaar analytisch gescheiden worden, maar
zijn in de praktijk nauw met elkaar verweven. Door dit proces van
wisselwerking tussen feit en norm krijgt het recht mede vorm. ,[D]e
regel vervormt zich, de toepassing is rechtsvorming en dus geschiedt
die vervorming mede op grand van het geva/"(38).
Als de implicaties van dit alles consequent worden doorgetrokken,
betekent dit dat in principe in iedere rechterlijke uitspraak door
middel van keuzes, betekenis aan rechtsnormen wordt toegekend.
En bovendien dat de rechter in het licht van de permanente wisselwerking tussen het feit en de norm eveneens recht schept. In die optiek is
iedere rechterlijke uitspraak mogelijk bron van recht. In de praktijk
zal echter vooral die rechtspraak interessant zijn die nieuwe betekeniskeuzes maakt of die feitenconstellaties beoordeelt die nog nooit
aan de orde zijn geweest. Dergelijke rechtspraak zou zich uitdrukkelijk als precedent kunnen manifesteren. Precedentenrecht zou zo
begrepen de noodzakelijke consequentie van de taak van de rechter
kunnen zijn.

3. De normatieve grondslagen van precedentwerking
De vraag wie in een bepaalde jurisdictie onder welke voorwaarden
geldige rechtsnormen mag uitvaardigen, is in een positivistische
rechtsopvatting allereerst een vraag van constitutioneel recht. Dat
betekent dat een aantal regels van constitutioneel recht ten opzichte
van andere rechtsnormen constitutieve regels zijn(39). De eigenschap
dat een bepaalde regel van een orgaan stamt dat in de Grondwet als
rechtsvormer erkenning heeft gekregen, legitimeert deze regel daarom

(37) VRANKEN, J.B.M., o.c., 72.
(38) SCHOLTEN, P., Algemeen Dee!, in Mr. C. Asser's handleiding tot de beoefening van het
Nederlands burgerlijk recht, Zwolle, Tjeenk Willink, 1974, 122.
(39) Zie HIRSCH BALLIN, E.M.H., Vertrouwen op het recht. Over de plaats van de wet in de
rechtsorde, Alphen aan den Rijn, Samsom, 1982, 5. In die zin zijn de betreffende constitutionele regels dan ook ,secundary rules" (rules of adjudication) zoals HART ze heeft begrepen.
Zie HART, H.L.A., The Concept of Law, Oxford, Oxford University Press, 1961, 77-96.
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juridisch als bindend. Een rechtsregel is door een dergelijke afstamming dus meer dan alleen een kenbron van recht: het is een als
dusdanig formeel bindende rechtsbron( 40). Met de status van de
rechtspraak is er echter iets merkwaardigs aan de hand. Want hoewel
de juridische of formele erkenning ervan als rechtsbron dus onbestaande is, spreken juristen over rechterlijke uitspraken als zouden zij
wel degelijk normatief bindend zijn. Op welke argumenten berust
deze normatieve gebondenheid, deze vermeende ,zwaartekrachtwerking" van rechterlijke uitspraken (van precedenten) nu eigenlijk?
3.1. GELIJKHEID EN/OF CONSISTENTIE
In de literatuur wordt het gelijkheidsbeginsel meer dan eens aangehaald voor het feit dat rechterlijke uitspraken precedentwerking zouden moeten hebben. Om dit argument op zijn deugdelijkheid te
kunnen onderzoeken, moet eerst een onderscheid worden aangebracht
in de verschillende verschijningsvormen van het gelijkheidsbeginsel.
In de eerste plaats kan het gelijkheidsbeginsel verwijzen naar de
gelijke toepassing van rechtsregels in de tijd, ook wel consistentie
g~n~mcl y_o_lgeJ!s een aantal auteurs heeft het als dusdanig echter
geen enkele waarde.
bijvool"beeld P :-wEs1iN vanmening dat het
gelijkheidsbeginsel een tautologie is: het zegt ons gelijke gevallen op
gelijke wijze te behandelen, maar indien wordt gevraagd welke gevallen in concreto gelijk zijn, leert het enkel dat dit de gevallen zijn
die op gelijke wijze behandeld dienen te worden(41). De onafhankelijke toepassing van het gelijkheidsbeginsel heeft volgens WESTEN
hetzelfde resultaat als het toepassen van een rechtsregel op het geval
waarop deze regel betrekking heeft. Met betrekking tot het onderwerp
van deze studie leidt dit inzicht volgens WESTEN tot de conclusie dat
,[a] decisionmaker can act consistently over time without regard to
precedent"(42) en ,[t]he norm of consistency does not originate in the
precept ,equals should be treated equally". It originates entirely in
underlying rules whose administration is at issue"(43). Ret gelijkheidsbeginsel valt in deze opvatting (dat wil zeggen: opgevat als
consistentie) in zekere zin samen met het precedentbeginsel. Beiden

zOls

(40) Vgl. GROOT, A.R.J., ,Jurisprudentie als rechtsbron", in Rechtsuitgang. Opstellen aangeboden aan prof mr. NE. Algra ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar, Groningen,
Wolters-Noordhoff, 1992, 166-168.
(41) WESTEN, P., ,The Empty Idea of Equality", Harvard Law Review, 1982,537-595.
(42) WESTEN, P., Speaking of Equality, Princeton, Princeton University Press, 1990, 215.
(43) Ibid., 211.
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richten zich immers op de temporele werking van rechtsregels, dat wil
zeggen: op het gelijk toepassen in de tijd van rechtsregels. Bij ons
wees MAST in de jaren zestig reeds op dit gegeven. Hij stelde dat bij de
openbare mening en zelfs in de rechtspraak en de rechtsleer de neiging
bestaat om in elke schending van een rechtsregel een miskenning van
het gelijkheidsbeginsel te zien. Hij die er bijgevolg over klaagt dat
zijn openbare rechten en vrijheden zijn aangetast en die beweert dat de
wet die deze rechten en vrijheden waarborgt op hem niet is toegepast,
klaagt in werkelijkheid een ongelijke behandeling aan(44). WESTEN
en MAST leggen in hun analyses dus de nadruk op de gelijke toepassing van de rechtsregel als dusdanig, niet op de eventueel discriminerende inhoud ervan.
Ben eerste bedenking hierbij is dat de conclusie van WESTEN slechts
juist kan zijn voor zover een bepaalde vorm van formalisme mogelijk
zou zijn: namelijk het op een mechanische wijze toepassen in de tijd
van geschreven rechtsregels opal die gevallen waarop ze betrekking
hebben. Van die idee - illusie - zijn we echter volledig afgestapt.
Iedere rechtsregel veronderstelt immers steeds, zoals eerder werd
gesteld(45), de keuze voor een bepaalde interpretatie ten nadele van
andere. Zelfs wanneer een wettekst een prima facie duidelijke betekenis heeft, is dat het geval. Wanneer we dit uitgangspunt aanvaarden, kan niet langer worden gesteld dat rechtsregels automatisch van
toepassing zijn op die gevallen waarop ze betrekking hebben. Het
gelijkheids- of precedentbeginsel moet dan in werking treden om een
gelijkaardig geval zo te beslissen zoals dat eerder werd gedaan, met
als doel de betreffende interpretatie dus consistent toepassing te doen
vinden(46). Anders gesteld: om gelijke gevallen in de tijd op gelijke
wijze te beslechten is het gelijkheids- of precedentbeginsel als intermediaire operator noodzakelijk. In die zin is de stelling van WESTEN in
ieder geval niet juist. Deze opvatting over het gelijkheidsbeginsel
(consistentie) als normatieve grondslag voor de precedentwerking
van rechterlijke uitspraken heeft echter ook nadelen: het volgen van
precedenten die naar huidig inzicht als onrechtvaardig of onjuist
worden ervaren, kan in termen van individuele of substantiele rechtvaardigheid immers ook minder optimale resultaten hebben. Gelijkheid in de tijd of consistentie kan in een dergelijk geval dus bereikt
worden ten koste van de rechtvaardigheid van het individuele geval.
(44) MAST, A., Overzicht van het Belgisch Grondwettelijk recht, Gent, Story-Scientia, 1966, 371.
(45) Zie paragraaf 2.4.
(46) Vgl. CHEMERINSKY, E., ,In Defence of Equality: A Reply to Professor Westen", Michigan Law Review, !983, 580-581.
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H.L.A. HART meent echter dat het gelijkheidsbeginsel een andere
betekenis heeft dan die WESTEN er aan geeft, namelijk een die betrekking heeft op de non-temporele inhoud, de kwaliteit, van rechtsregels als dusdanig. Hij ageert uitdrukkelijk tegen opvattingen als die
van WESTEN. De nauwe band die bestaat tussen rechtvaardigheid in de
rechtsbedeling en de toepassing van een rechtsregel als dusdanig,
heeft volgens HART sommigen ertoe gebracht beide aspecten met
elkaar te vereenzelvigen. ,Yet plainly this is an error unless ,law"
is given some specially wide meaning; for such an account of justice
leaves unexplained the fact that criticism in the name of justice [i.e.
,treating like cases alike"] is not confined to the administration of the
law in particular cases, but the laws themselves are often criticized as
just or unjust. Indeed, there is no absurdity in conceding that an unjust
law forbidding the acces of coloured persons to the parks has been
justly administered, in that only persons genuinly guilty of breaking
the law were punished for it and then only after a fair trial"(47).
Het gelijkheidsbeginsel is in deze opvatting een containerbegrip waarin vele meer concrete opvattingen over rechtvaardigheid- ,conceptions of justice" - vervat liggen. Een van die specifieke opvattingen
is bijvoorbeeld de norm die ons leert dat onderscheidingen naar ras
niet geoorloofd zijn.-In deze betekenis heefthet gelijkheidsheginsel,
om een laitische functie te kunnen vervullen, dan ook nadere invulling nodig. De argumentatie van WESTEN lijkt te worden gemotiveerd
door het principiele inzicht dat de verschillende verschijningsvormen
van het gelijkheidsbeginsel verwarring wekken, en dat de gelijkheidsterminologie bovendien een rookgordijn legt over de ware aard van de
motieven die in het spel zijn wanneer men over onrechtvaardigheid en
ongelijke behandeling spreekt(48). Desondanks betreft het o.i. echter
steeds wel degelijk motieven die ieder voor zich betrekking hebben op
ongelijke behandelingen die ongeoorloofd worden geacht. De gelijkheidsterminologie wordt in deze situaties om pragmatische redenen
gebruikt omdat er zo ontelbaar vele ,conceptions of justice" bestaan.
WESTEN lijkt uiteindelijk vooral om redenen van conceptuele helderheid de gelijkheidsterminologie uit het juridisch spraakgebruik te
willen verbannen. Hij ziet er aileen een rol voor in de betekenis van
(47) HART, H.L.A., The Concept of Law, Oxford, Oxford University Press, 1961, 157.
(48) CARR is dezelfde mening toegedaan: ,[E]quality of treatment ( ... ) cannot be understood as
a sufficient condition for doing justice. And, once material principles of justice are introduced,
they control the normative structure of our determinations of justice. ( ... )It is quite unnecessaty
to think that we need a formal principle of justice to tell us that we ought to obey these material
principles.( ... ) [It] is to confuse a general point about the nature of rule-governed activity with
a specific point about the particular concerns of doing justice". CARR, C.L., ,The Concept of
Formal Justice", Philosophical Studies, 1981, 222.
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gelijke toepassing, dat wil zeggen: rule governed activity. Hij gooit
daarmee echter het kind met het badwater weg, omdat hij door zijn
conclusie miskent dat de gelijkheidsterminologie om praktische redenen wordt gebruikt als overkoepelende norm voor alle situaties waarvan wij zouden kunnen vinden dat ze ongerechtvaardigde discriminaties invoeren.
Wat is nu de relatie tussen het precedentbeginsel en het gelijkheidsbeginsel? De eerste opvatting over het gelijkheidsbeginsel (dat is:
gelijkheid opgevat als consistentie) is verenigbaar met het precedent-beginsel. Beide hebben immers als doel het op consistente wijze
toepassen van rechtsregels in de tijd. De tweede opvatting van het
gelijkheidsbeginsel kan het tijdsaspect van het precedentbeginsel
echter moeilijk verdragen. W eliswaar heeft het precedentbeginsel
intertemporele gelijkheid tot gevolg, maar. dit kan ten koste gaan
van het niet-temporele rechtvaardigheidsaspect dat. in de tweede opvatting over het gelijkheidsbeginsel zit vervat Indien dus twee gelijka~rdige gevallen op ongelijkewijze werden behandeld, kan het gelijkheidsbeginsel in zijn ingevulde vorm, zo bleek, een antwoord geven
op de vraag welk geval op rechtvaardige wijze is behandeld en welk
niet. Het maakt het namelijk mogelijk aan de hand van inhoudelijke
criteria- de zogenaamde ,conceptions of justice" -. een keuze te
maken tussen het eerst of het laatst besliste geval. Het precedentbeginsel daarentegen bepaalt in een dergelijke situatie iets geheel anders, namelijk dat in principe het eerst besliste geval opgevolgd dient
te worden. Het precedentbeginsel voert dus een temporeel criterium in
dat als maatstaf fungeert. Het vereist dat omdat een rechterlijke uitspraak op een bepaalde wijze in het verleden werd beslist, andere
latere gevallen van hetzelfde type op dezelfde wijze dienen te worden
beslist. ,The principle of precedent biases practical deliberation
towards the past in this respect"(49). Met andere woorden, het precedentbegirtsel voert een geprivilegieerde maatstaf in- het precedent
- aan de hand waarvan toekomstige gevallen behandeld dienen te
(49) POSTEMA, G.J., ,On The Moral Presence Of Our Past", McGill Law Journal/Revue de
Droit de McGill, 1991, 1166. Vgl. KRONMAN, die zegt dat ,[a]n argument from precedent
asserts that something should be done a certain way now because it was done in that way in the
past". KRONMAN, A., ,Precedent and Tradition", The Yale Law Journal, 1990, 1032. Vgl.
tevens LYONS die zegt dat ,[the principle of precedent] requires that judicial decisions follow
prior decisions in similar cases". LYONS, D., ,Formal justice, moral commitment, and judicial
precedent", The Journal of Philosophy, 1984, 581. SCHAUER stelt het als volgt: ,But if we are
truly arguing from precedent rather than learning from experience, then the fact that something
was decided before gives it present decisional weight despite our current belief that the
previous decision was erroneous". SCHAUER, F., Playing by the rules. A Philosophical
Examination of Rule-Based Decision-Making in Law and in Life, Oxford, Oxford University
Press, 1991, 182.
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worden. Het precedent- en gelijkheidsbeginsel opgevat als consistentie, geven dus geen inhoudelijke informatie (,conceptions of justice")
met betrekking tot de rechtvaardigheid van een individuele beslissing.
Het precedentbeginsel is dus a priori niet-neutraal ten opzichte van de
vraag welk van beide gevallen de juiste beslissing of maatstaf vormt
en welk niet- het eerst besliste geval vormt immers de maatstaf-,
maar wel neutraal ten aanzien van de materiele inhoud van deze
gevallen - het geeft immers geen informatie over het mogelijke
rechtvaardigheidsgehalte van het eerste of het tweede geval. Het
gelijkheidsbeginsel, althans in de tweede betekenis (HART), is nu juist
a priori neutraal ten aanzien van de beslissingselementen - zowel
het eerste als het tweede geval kan de maatstaf vormen - maar niet
ten aanzien van de feitelijke inhoud van deze elementen. Zo begrepen
kan de vereiste van precedentwerking geen normatieve grondslag
vinden in het gelijkheidsbeginsel zoals door HART opgevat, omdat
die opvatting over het gelijkheidsbeginsel het tijdsaspect inherent aan
het precedentbeginsel moeilijk lijkt te kunnen verdragen. Weliswaar
heeft het precedentbeginsel intertemporele gelijkheid tot gevolg, maar
dit kan ten koste gaan van het niet-temporele rechtvaardigheidsaspect
uit het gelijkheidsbeginsel zoals dat door HART werd opgevat. Een
voorbeeld kan dit illustreren: indien men de categorie. ,alle roodharigen in Belgie" per definitie een ongelijke behandeling geeft ten
aanzien van de categorie ,alle niet-roodharigen in Belgie", zeg je ook
niet dat wanneer een roodharig persoon een job wordt geweigerd
omwille van de kleur van zijn haar dat die persoon een gelijke
behandeling kreeg in vergelijking met alle andere roodharigen. Je
zegt dan dat de betreffende persoon een ongelijke behandeling kreeg
in vergelijking met de categorie nict-roodharigen.
3.2.

RECHTSZEKERHEID EN PROCESECONOMIE

Een andere waarde die door het precedentbeginsel kan worden bewerkstelligd is die van rechtszekerheid. Om bijvoorbeeld in zakelijke
transacties met elkaar te kunnen treden is het nodig om te kunnen
rekenen op een rechtsstelsel waarop geanticipeerd kan worden; op een
rechtsstelsel dat een bepaalde zekerheid biedt. Rechtszekerheid heeft
dus veel te maken met de mogelijkheid om de juridische gevolgen van
een bepaalde handeling te kunnen voorspellen en ook met de stabiliteit van de rechtsorde. Rechtspraak moet immers eenvormig en
continu zijn om een bepaalde zekerheid te kunnen bieden. Het volgen
van rechterlijke uitspraken in de tijd (i.e. het volgen van precedenten)
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omwille van de rechtszekerheid, kan echter tevens resultaten teweeg
brengen die niet optimaal zijn. Dit zal met name het geval zijn
wanneer een precedent naar huidige inzichten niet meer als optimaal
of rechtvaardig wordt ervaren. Hetzelfde geldt wanneer precedenten
worden gevolgd omwille van argumenten van proceseconomie of
efficientie. Indien een rechter steeds opnieuw, van geval tot geval,
alle mogelijke uitkomsten voor een zaak zou moeten overwegen en
evalueren, zou de rechtsbedeling te tijdrovend worden en zouden de
justitiabelen te lang (of wellicht moeten we zeggen: nag langer) op
een resultaat moeten wachten. De taak van de rechter zou daardoor
oneindig zijn, de rechter zelf een stuk minder inzetbaar - want nog
meer overbelast dan nu al het geval is - en het rechtssysteem wellicht
zelfs minder stabiel. Een efficiente of proceseconomische procedure
levert uiteindelijk besparingen op voor zowel magistratuur als justitiabelen. W aarom dus niet efficient werken en het voorbeeld van
eerdere gelijkaardige zaken volgen? Maar ook ten aanzien van dit
argument geldt dat het resultaten teweeg kan brengen die niet optimaal zijn. Dat met andere woorden het volgen van precedenten louter
en alleen omwille van proceseconomie onjuiste beslissingen kan
institutionaliseren.
3.3.

HET VERTROUWENSBEGINSEL EN DE RATIONALITEIT VAN HET
RECHTERLIJK OORDEEL

Het vertrouwensbeginsel vereist dat er niet, zonder een bijzondere
rechtvaardigingsgrond, wordt ingegaan tegen bij de burger voorheen
gewekte verwachtingen. Het heeft betrekking op het feit dat de
juridische gevolgen van een bepaalde handeling niet aan permanente
verandering onderhevig mogen zijn (stabiliteit). Vertrouwen op het
feit dat precedenten gevolgd worden, is echter slechts gerechtvaardigd
indien er goede redenen bestaan om te kunnen stellen dat precedenten
gevolgd zullen worden. Het vertrouwensbeginsel vooronderstelt deze
goede redenen echter, eerder dan dat het die redenen zelf biedt(50).
De vraag die dus onderzocht moet worden is welke goede redenen er
bestaan om erop te mogen vertrouwen dat precedenten gevolgd gaan
worden. Het concept ,rationaliteit", dat hier als synoniem voor
,kwaliteit" wordt gebruikt, kan een antwoord geven op deze vraag.
In zekere zin vloeien de postulaten die tot nog toe werden gepresen(50) WASSERSTROM, R.A., The Judicial Decision, Stanford, Stanford University Press, 1961,
68-69.
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teerd.alsnormatieve grondslag voorde precedentwerking van rechterlijke uitspraken, samen in het begrip rationaliteit. Die postulaten
hebben immers slechts betekenis indien de rechtsbeoefening een
rationele activiteit. is. Consistentie;'rechtszekerheid, proceseconomie
en vertr:ouwen zijn met andere woorden slechts zinvolle postulaten
indien we ervan kunnen uitgaan·. daHechterlijke uitspraken ration eel
zijn, dat ze een zekere kwaliteit,ypeiitten.
Deze rationaliteit kan onder me~ti.gf)meten Worden aan de· mogelijkheid totveralgemeenbaarheid van·:d~rechterlijke uitsptaak. De theorie
van demoreleredeneringvan H~~;is in dit verband hoogst instructief(5l): .HARE steltdat er een nau"'e band bestaattussen descriptieve
en prescriptieve (eyaluerende) uitspraken. ·tJit ditonderscheid komen
twee. gron~slagen. van.het morele redt:meren voort: hef principe van de
veralg(3mee:Qbaar:heid·enhet principe van•deprecriptiviteit. Wanneer
we in een'c1¢spriptieve uitspraak beweren:,,a is rood'~, dl:mtnoete.n· we
volgensffA'REoqk. aannemen·datieder· ander obj'ect·dat. in alle.relevante aspecten icientiek is aan ,a" tevens rood·is. Het feit dat ,,a"
bepaalde eigenschappen bevat, is immers de reden waarom het
,rood".wordtge,noemd. Indiendit niet het geval is, wordt de·kwali~
ficatie ,roodl' op:cmjuiste wijze gebruikt(52). Deze redenering is niet
alleen.; yan lqacht y()ordescriptieve uitspr£1ken, maar tev~ns vos>r
prescriptieve uitspraken; omdat. die eveneens decriptieve elementen
bevatten(53). Watineer. iets bijvoorbeeld ,goed" wordt genoemd is
dat vanwege een aantal feitelijke eigenschappen of kenmerken ervan.
Elk ander. object dat deze eigenschappen of kenmerken tevens bevat
moet dan eveneens ,goed" worden genoemd(54). Met andere woorden, prescriptieve zowel als descriptieve uitspraken moeten veralgemeenbaar zijn, anders zijn ze niet rationeel. Het veralgemeenbaarheidsprincipe is daarmee een vereiste van iedere rationele redenering,
ook voor het juridisch argumentatieproces(55). ,[W]hen we make a
moral judgement about something, we make it because of the possesion by it of certain non-moral properties. Thus ( ... ) [we] hold that
moral judgements about particular things are made for reasons; and
(51) Zie HARE, R.M., Freedom and Reason, Oxford, Oxford University Press, 1963, 228 p. en
,Universalisability", Proceedings of the Aristotelian Society, 1954-55, 295-312. Zie hierover
verder tevens ALEXY, R., A Theory ofLegal Argumentation, Oxford, Oxford University Press,
1989, 65-71.
(52) HARE, R.M., o.c., 11.
(53) Ibid., 10 en 30.
(54) Ibid., 21.
(55) Alhoewel HARE zelf dit laatste lijkt te ontkennen. Zie Ibid., 35-36. Maar voor een
altematieve lezing, zie SMITH, J.C., ,Are Legal Judgements Universalizable?", in Legal
Obligations, London, Athlone Press, 1976, 88-108.
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the notion of a reason, as always, brings with it the notion of a rule
which lays down that something is a reason for something else"(56).
In deze uitspraak zit de essentie van de gebondenheid aan rechterlijke
uitspraken vervat: ratio is regel.
3 .4.

COHERENTIE

Tot nog toe hebben we gezocht naar verklaringen voor het feit waarom rechterlijke uitspraken precedentwerking zouden moeten hebben
naar in hun feitelijke constellaties gelijkaardige gevallen toe. Het
ideaal van een samenhangend of coherent recht vereist echter dat
rechterlijke uitspraken tevens een bredere werking hebben. De eis van
coherentie gaat immers verder dan die van consistentie aileen: rechtsnormen zouden niet aileen onderling niet-tegenstrijdig mogen zijn, ze
moeten elkaar tevens ondersteunen. In onderling verband moeten ze
een hechter en steviger geheel opleveren dan wanneer ze afzonderlijk
beschouwd worden( 57). Coherentie duidt, zo begrepen, eerder op een
cluster van eigenschappen, en heeft in sterke mate ook betrekking op
de verhouding tussen rechtsnormen en (rechts)beginselen. Dat is
tevens de visie van DwoRKIN die stelt dat indien een rechter een
oordeel velt, hij ervan uit dient te gaan, ,so far as this is possible,
that the law is structured by a coherent set of principles about justice
and fairness and procedural due process, and to enforce these in the
fresh cases that come before them, so that each person's situation is
fair and just according to the same standards"(58). Hoe verhoudt dit
ideaal· van coherentie zich tot de precedentwerking van rechterlijke
uitspraken?
Een rechter moet zich bij zijn werk volgens DwoRKIN altijd beroepen
op de beginselen die deel uitmaken van het ,network of political
structures and decisions of his community"(59). De handelingen die
bij uitstek uitdrukking geven aan dit netwerk, zijn de handelingen van
de wetgever, rechter en bestuur. De rechter moet zich, zoals een van
de vele auteurs van een kettingroman, steeds afvragen of zijn inter(56) HARE, R.M., o.c., 21. Vgl. tevens MAcCORMICK, die stelt dat ,[i]t is sometimes said that
equity is a matter of deciding each case on its own special merits without regard to general rules
of principles. It seems to me that that view is pure nonsense. I cannot for the life of me
understand how there can be such a thing as a good reason for deciding any single case which is
not a good generic reason for deciding cases of the particular type in view( ... )". MAcCORMICK,
N., Legal Reasoning and Legal Theory, Oxford, Oxford University Press, 1978, 97-98.
(57) Zie tevens VAN OENEN, G., Conventie en rechtsintrige, Zwolle, Tjeenk Willink, 1994,52.
(58) DwoRKIN, R., Law's Empire, London, Fontana Press, 1986, 243.
(59) Ibid., 245.
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pretatie van dit netwerk ,could form part of a coherent theory justifying the network as a whole. No actual judge could compose of
anything approaching a full interpretation of all of his community's
law at once. But an actual judge can allow the scope of his interpretation to fan out from the cases immediately in point to cases in the same
general area or department of law, and then still farther, so far as this
seems promising"(60).
DwoRKIN noemt dit het streven naar het ideaal van ,recht als integriteit". Daarmee wil hij zeggen dat de morele beginselen die de
achtergrond van wetgeving en rechtspraak uitmaken, het recht als
geheel zouden moeten kunnen rechtvaardigen. In elk concreet geval
waarover een beslissing wordt geveld, moet daarom worden gestreefd
naar coherentie met de beginselen die vroegere beslissingen - in de
vorm van wetgeving en precedenten - schragen. Dit interpretatieve
ideaal ligt steeds besloten in iedere modeme rechtsorde, omdat de
interpretatie die de burgers (en rechters) van zo 'n samenleving geven
aan de politieke en juridische beslissingen die op hen van toepassing
zijn, in principe altijd gericht is op de verdere explicitering en versterking van het ,zelfbegrip" - de morele streldcing die men aan het
recht toekent - van de betreffende rechtsgemeenschap. Het recht
ontwikkelt zich daardoor niet willekeurig, maar als de uitdrukking van
een onderliggend streven naar de vorming en explicitering van een
coherent rechtsbewustzijn van de rechtsgemeenschap. Interpretatie in
het recht, onder meer aan de hand van precedenten, moet aldus de
zelfopvatting van een gemeenschap naar voren laten komen. Zo
begrepen heeft het recht in belangrijke mate een historisch karakter,
omdat in het verleden noodzakelijk het normatieve zelfbegrip van de
gemeenschap besloten ligt. In dat gegeven situeert zich mede het
belang van precedenten.
3.5.

CONCLUSIE

De eerste opvatting over het gelijkheidsbeginsel (consistentie), het
rechtszekerheidsbeginsel en het beginsel van proceseconomie en
efficientie, richten zich door hun temporele werlcing op de stabiele
werking van het rechtsstelsel. Het zijn formele beginselen. Juist omdat
deze beginselen formeel zijn, kennen ze ook hun beperkingen. Want
behalve naar het realiseren van stabiliteit, moet ieder rechtssysteem
tevens op zoek zijn naar het realiseren van rechtvaardigheid in het
(60) Ibid., 245.
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individuele geval. Dit verklaart ook waarom precedenten opzij geschoven kunnen worden door argumenten die zich richten op de
inhoud van dat precedent. Bij iedere rechterlijke uitspraak moeten
de formele beginselen die zich richten op de stabiliteit van het rechtssysteem, dan ook: worden afgewogen tegen meer substantiele, op de
inhoud van het recht gerichte argumenten.
Precedenten hebben in de praktijk dus beter geen zelfstandige temporele werking die los staat van de inhoudelijke kwaliteit van een
precedent. Een precedent als dusdanig moet immers overvleugeld
kunnen worden door overwegingen die betrekking hebben op de
concrete inhoud van dat precedent, anders zouden onjuiste of onrechtvaardige beslissingen in het rechtssysteem gei"nstitutionaliseerd worden. Het bestaan van een precedent kan op zichzelf genomen geen
afdoende reden zijn om nu zo te beslissen als voorheen. Want dit
,historisch" gegeven is slechts een, zij het een belangrijk, element
waarom een precedent gevolgd zou kunnen worden. Het andere element heeft betrek:k:ing op de kwaliteit of rationaliteit van het precedent.
Dit impliceert dat de zwaartek:rachtwerk:ing van het precedent dus niet
helemaal onafhank:elijk: dient te zijn van de kwaliteit van de specifiek:e
redenen, de motivering, die voor de beslissing werd gegeven(61).
Precedenten gelden in beginsel dus als geldend recht, maar onder
bepaalde omstandigheden moet er van kunnen worden afgeweken.
Deze argumentatie biedt een relativering van de temporele werk:ing
van precedenten, maar uitdruk:k:elijk: ook: niet meer dan dat(62).
Dit alles brengt ons tenslotte op een laatste aspect waarvan hier
melding moet worden gemaakt. Er dient in een discussie over de
werk:ing van precedenten een onderscheid te worden aangebracht
tussen a) wat de finaliteit van een stelsel van precedenten uitmaak:t,
en b) wat daadwerk:elijk: de precedentwerk:ing van rechterlijke uitspraken zal uitmak:en. Dit onderscheid volgt in belangrijk:e mate uit
hetgeen zojuist werd gesteld. Het eerste aspect (de finaliteit van een
stelsel van precedentwerk:ing) wordt uiteindelijk in belangrijk:e mate
(61) PosTEMA, G.J., ,On The Moral Presence Of Our Past", McGill Law Journal, 1991, 11621163.
(62) Volgens BARENDRECHT zou de heersende leer ten aanzien van precedenten inhouden dat
een precedent slechts bindend is voor zover het een beslissing betreft die inhoudelijk juist is.
BARENDRECHT, J.M., Recht als model van rechtvaardigheid. Beschouwingen over vage en
scherpe normen, over binding aan het recht en over rechtsvorming, Deventer, Kluwer, 1992,
198. Over deze opvatting vraagt SNIJDERS zich echter terecht af of deze wel voldoende recht
doet aan de heersende leer. ,Naar heersende opvatting moet beargumenteerde afwijking van
precedenten inderdaad mogelijk zijn. Maar eveneens naar heersende opvatting hebben precedenten een enorm gezag, een zodanig gezag dat juristen in de praktijk en in de wetenschap
precedenten in beginsel als geldend recht ervaren". SNIJDERS, H.J., Retrocipatie, Amhem,
Gouda Quint, 1995, 14 (cursivering toegevoegd).
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gemotiveerd, zoals bleek, door de vereiste van stabiliteit van het
rechtstelsel. Door de precedentwerking van rechterlijke uitspraken
als na te streven doel te erkennen, kan een zekere mate van stabiliteit
in het rechtstselsel worden teweeg gebracht. Een rechtstelsel dat
stabiel is, kan ook beantwoorden aan de vereisten van consistentie,
rechtszekerheid, proceseconomie, coherentie en vertrouwen. Of anders gezegd: stabiliteit maakt het nastreven van de zojuist vermelde
postulaten mogelijk. Stabiliteit is in die zin een conditio sine qua non.
Het heeft uiteindelijk echter pas zin om de precedentwerking van
rechterlijke uitspraken als na te streven doel te erkennen, wanneer aan
de tweede vereiste wordt voldaan. Dat wil zeggen: het heeft pas zin
om aan rechterlijke uitspraken precedentwerking te verlenen indien
deze uitspraken aan een zekere kwaliteit (rationaliteit) voldoen. Sterker nog, rechterlijke uitspraken zullen in de praktijk pas precedentwerking verwerven wanneer ze een zekere kwaliteit bezitten. Met
andere woorden: rechterlijke uitspraken zouden omwille van redenen
van stabiliteit precedentwerking moeten hebben, maar ze zullen het
slechts de facto bezitten indien ze aan zekere kwaliteitsgaranties
voldoen. Kwalitatief slechte uitspraken (niet-rationele uitspraken)
zullen de facto geen of weinig precedentwerking bezitten.

4. De Engelse situatie
In vrijwel alle common-lawjurisdicties, zoals bijvoorbeeld in Engeland, heeft de precedentenleer een bijzondere vorm gekregen. Deze
leer staat bekend onder de frase stare decisis et quieta non movere.
Vrij vertaald: volharden in datgene wat is besloten, en datgene wat tot
rust is gekomen niet meer bewegen. Deze precedentenleer vereist dat
onder bepaalde omstandigheden de ratio decidendi, en niet meer dan
dat, die vervat ligt in een rechterlijke uitspraak in alle andere, in
relevante opzichten gelijkaardige gevallen moet worden gevolgd omdat, en slechts omdat, de eerdere uitspraak werd gedaan.
De krachtlijnen van de binding aan precedenten in Engeland, die
nauw met de hierarchische positie van rechtbanken samenhangt,
lcunnen belmopt worden weergegeven. In de eerste plaats moeten alle
rechtbanken de relevante rechtspraak (precedenten) in ogenschouw
nemen. In de tweede plaats moeten de lagere rechtbanken de beslissingen volgen van rechtbanken die hoger staan in hierarchie. En in de
derde plaats zijn de rechtbanken, voor zover ze beroepszaken behandelen (met uitzondering van de hoogste rechtbank: de House of
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Lords), gebonden aan eigen beslissingen(63). Het blijkt dat vooral uit
de praktijk van de House of Lords ten aanzien van precedenten een
aantal interessante lessen voor ons kunnen worden getrokken.
Gedurende het belangrijkste deel van deze eeuw was de House ofLords
gebonden aan eigen beslissingen. Dit volgde uit de zaak London Tramways v. London County Council uit 1898. Lord Halsbury schreef het
arrest in deze zaak, en zei over het beginsel van stare decisis: ,Of course
I do not deny that cases of individual hardship may arise, and there may
be a current of opinion in the profession that such and such a judgement
was erroneous; but what is that occasional interference with what is
perhaps abstract justice, as compared with the inconvenience - the
disastrous inconvenience- of having each question subject to being
reargued and the dealings of mankind rendered doubtful by reason of
different decisions, so that in truth and in fact there would be no real
final court of appeal. My Lords, ,interest rei publicae" is that there
should be ,finis litium" sometime and there can be no ,fmis litium" if it
were possible to suggest in each case that it might be reargued because it
is ,not an ordinary case" whatever that may mean"(64).
Zowel vanuit academische kringen( 65) als vanuit de praktijk(66) was
er echter belangrijke kritiek op deze situatie. Het zou leiden tot
verstarring van het rechtssysteem. Vanafhet einde van de jaren vijftig
was er ten aanzien van dit aspect echter een zekere ontspanning
(63) Zie CRoss, R., ,The House of Lords and the Rules of Precedent", in Law, Morality, and
Society. Essays in Honour of H.L.A. Hart, HACKER, P.M.S. en RA.z, J. (eds.), Oxford, Oxford
University Press, 1977, 145. Tevens CROSS, R. en HAruus, J.W., Precedent in English Law,
Oxford, Oxford University Press, 1991, 5-6.
(64) [1898] AC 380. In feite werd deze regel reeds een kleine veertigjaar eerder vastgelegd in
de zaak Beamish v. Beamish (1861) 9 HL Cases 338-9. De London Tramways-zaak besliste dit
punt echter meer ondubbelzinnig. Zie hierover PUGSLEY, D., ,London Tramways (1898)", The
Journal ofLegal History, 1996, 172-184 en Lord WRIGHT, ,Precedents", The Cambridge Law
Journal, 1944, 120-122. Deze zaak wordt in de literatuur trouwens vaak abusievelijk de
London Street Tramways-zaak genoemd. CRoss heeft er echter terecht op gewezen dat de
appelant de firma London Tramways was. Zie CRoss, R. en HARRis, J. W., Precedent in English
Law, Oxford, Oxford University Press, 1991, 102 n. 22. Zo tevens LEACH, W.B., ,Revisionism
in the House of Lords: the Bastion of Rigid Stare Decisis Falls", Harvard Law Review, 1967,
800 n. 11. Deze vergissing is vooral verwarrend omdat de firma London Street Tramways
tevens bestond, en bovendien in 1894 betrokken was bij een vrijwel identieke zaak voor de
House of Lords tegen de London County Council.
(65) Zie voor deze kritiek uit academische kringen bijv. GooDHART, A.L., ,Precedent in
English and Continental Law", The Law Quarterly Review, 1934, 40-65; ID., ,Precedents in
the Court of Appeal", The Cambridge Law Journal, 1947, 349-365; WILLIAMS, G.L., Salmond
on Jurisprudence, London, Sweet and Maxwell, 1957, 175-188 en 538-539; CRoss, R.,
Precedent in English Law, Oxford, Oxford University Press, 1963 (eerste uitgave), 250 en
DIAS, R.W.M., Jurisprudence, London, Butterworths, 1964, 75.
(66) Zie bijv. Lord WRIGHT, ,Precedents", The Cambridge Law Journal, 1944, 122; Lord
EVERSHED, The Court of Appeal in England, London, Athlone Press, 1950, 17-18 en Lord
COHEN, ,Jurisdiction, Practice and Procedure in the Court of Appeal", The Cambridge Law
Journal, 1951, 11.
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zichtbaar bij de House ofLords( 67). Een aantal rechters veroorloofden
zich een vrijere opstelling dan voorheen ten aanzien van precedenten
van de House of Lords zelf. In de periode tussen 1962 en 1966 zette
deze houding zich door, en in 1966 bleek de House of Lords ook
officieel bereid om een wat meer ontspannen visie op zijn eigen
praktijk ten aanzien van stare decisis te aanvaarden. Door middel
van een zogenaamd Practice Statement werd het nieuwe beleid aangekondigd en uiteengezet: de House of Lords verklaarde zich niet
meer absoluut gebonden te achten door uitspraken van zichzelf, en
was bereid om in uitzonderlijke gevallen van eerdere uitspraken af te
wijken (door middel van overruling)(68).
In de jaren na de afkondiging van het Practice Statement blijkt zich in
de rechtspraak een ontwikkeling te hebben voorgedaan waarin wat
meer concrete criteria werden ontwikkeld over hoe met de nieuw
verworven vrijheid dient te worden omgegaan. Veruit het belangrijkste daarvan is het criterium dat stelt dat een precedent niet mag
worden overruled louter en alleen omdat de rechters uit de House of
Lords van mening zijn dat het om een onjuist precedent gaat. Er
moeten nog aanvullende redenen zijn om tot overruling over te gaan,
en de overruling moet bovendien een nettoverbetering van het recht
tot geyolg_hebben(69). De Hause_ ofLords zal inprincip_e dus niettot
overruling overgaan indien de redenen die naar voren worden geschoven voor de nieuwe beslissing dezelfde zijn als die voorheen
werden gebruikt om tot de eerdere beslissing te komen. Dat is het
geval wanneer er in de eerdere beslissing niets van betekenis over het
hoofd werd gezien en wanneer de context, de maatschappelijke omstandigheden, waaronder het precedent vorm heeft gekregen, nog
steeds dezelfde zijn. Zelfs indien de huidige rechters van de House
of Lords van mening zijn dat de eerste beslissing onjuist was, is dat
volgens dit criterium niet meer dan een bewijs van de mogelijkheid
van twee visies. Indien dat niet het geval zou zijn, dan zou dat immers
tot resultaat kunnen hebben dat de House of Lords door middel van
beslissing A' afwijkt van beslissing A, en dat vervolgens een nieuw
samengestelde rechtbank beslissing A weer in ere herstelt.
Uit dit criterium blijkt duidelijk het belang van zowel het rechtszekerheids- als het vertrouwensbeginsel alsformele grondslag voor de
(67) Zie hierover bijv. ALLEN, C.K., Law in the Making, Oxford, Oxford University Press,
1964, 357. Tevens PATERSON, A., The Law Lords, London, MacMillan, 1982, 137.
(68) Practice Statement (Judicial Precedent), [1966] 1 WLR 1234.
(69) Zie hierover HARRIS, J.W., ,Towards Principles of Overruling- When Should a Final
Court of Appeal Second Guess", Oxford Journal of Legal Studies, 1990, 149-169.
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precedentwerking van rechterlijke uitspraken. Dit criterium geeft bij
uitstek uiting aan het gevoelen dat rechters een bepaalde terughoudendheid in acht dienen te nemen bij het uitoefenen van hun taak, en
bovendien dat zij niet al te zeer in de plaats van democratisch
verkozen wetgevers dienen te treden. Het is immers niet omdat
rechters onvermijdelijk ook recht maken, dat ze zich eenzelfde rol
als de wetgever dienen aan te meten. De afwezigheid van een dergelijke terughoudende positie zou trouwens ook kunnen leiden tot een
loutere kwaliteits- of rationaliteitstoetsing, terwijl een van de kenmerken van de werking van precedenten nu juist is dat ze tot op zekere
hoogte ook gelden als ze niet helemaal optimaal zijn. De stabiliteit
van de rechtsorde vereist immers dat niet ieder precedent zomaar opzij
gezet kan worden; dat de kwalitatieve beoordeling van het precedent
dus meer inhoudt dan een loutere kwaliteits- of rationaliteitstoetsing.
Want hoewel de zwaartekrachtwerking van precedenten, zoals we
eerder al stelden(70), in belangrijke mate gebonden is aan de rationaliteit (kwaliteit) van de uitspraak, staat ze er gelijktijdig ook in
zekere mate los van. Juist daarom moeten bij de beoordeling van een
precedent formele postulaten als consistentie, rechtszekerheid en
proceseconomie, postulaten die zich richten op de stabiele werking
van het rechtssysteem, steeds worden afgewogen tegen materiele
argumenten die zich richten op de concrete inhoud (rationaliteit of
kwaliteit) van een enkel precedent.

5. De werking van precedenten in de praktijk van het Belgische
buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht
5.1.

lNLEIDING EN METHODE

Een onderzoek als het onderhavige zou zinloos zijn indien het op het
niveau van de theorievorming zou blijven steken. Vandaar dat in deze
paragraaf (een beperkt) onderzoek zal worden verricht naar de praktische werking van precedenten, met name in het Belgische buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht. De keuze voor dit rechtsgebied
is niet toevallig. De onrechtrnatige daad kenmerkt zich in de rechtsstelsels van het Europese continent irnmers als open norm bij uitstek,
en het werk van de rechter in deze kenrnerkt zich door het begrip
afweging. De zorgvuldigheidsnorm, waarvan de schending een fout
(70) Zie supra paragraaf 3.3. en 3.5.
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kan opleveren, speelt bij deze afweging vaak een centrale rol. Hoe de
inhoud van deze norm moet worden vastgesteld, is bij uitstek rechtsvorrning door de rechter: voor zover er inhoud aan gegeven wordt,
vindt dit vooral plaats door middel van rechtspraak. Daarrnee is
overigens niet gezegd dat een onderzoek aan de hand van meer
scherpe of duidelijker omschreven wetsbepalingen niet mogelijk of
niet aangewezen zou zijn. Integendeel, eerder bleek namelijk dat
iedere rechtsnorrn noodzakelijk aan interpretatie onderhevig is(71).
Daardoor is rechterlijke rechtsvorming, met de vorrning van precedenten tot gevolg, ook ten aanzien van scherper geforrnu1eerde rechtsnorrnen noodzakelijk. Desondanks kiezen we voor een onderzoek aan
de hand van de omechtmatige daad, omdat daarbij invulling door
middel van rechtspraak wellicht nog meer dan bij welke andere
wetsbepaling ook moet plaatsvinden. Bovendien wordt traditioneel
veel van de rechtspraak over de omechtmatige daad gepubliceerd en
becommentarieerd, wat dit onderzoek in belangrijke mate ten goede
kan komen.
Welke methode moet er worden gebruikt om een dergelijk onderzoek
te verrichten? We zullen eerst uiteenzetten, want dat is eveneens
belangrijk, wat we niet gaan doen: namelijk empirisch te werk gaan.
Waarom niet?_ In het Belgische recht is de rechter niet verplicht om
precedenten in zijn beslissing te verdisconteren. Het is evenwel ook
niet verboden, zolang de rechter zijn beslissing minstens ook zelfstandig motiveert. Met andere woorden, de motivering mag niet alleen
op precedenten berusten(72). Een expliciete of consequent gevolgde
traditie wat betreft het steunen op of volgen van precedenten bestaat
bij ons echter niet. De ene rechter zal wel, al dan niet consequent, een
beroep op precedenten doen, terwijl dat bij de andere rechter niet het
geval zal zijn. Een empirisch onderzoek zal daardoor bijna noodzakelijk tot conclusies leiden die niet representatief of significant zijn.
Een korte steekproef uit het Rechtskundig Weekblad (door middel van
controle van de jaargangen 1974-75 en 1994-95) leert ons trouwens
dat het Hof van Cassatie in de aldaar gepubliceerde arresten niet
eenrnaal verwees naar rechtspraak. W ellicht heeft dit ten dele te
maken met het feit dat de rechtsvragen die uiteindelijk doorstromen
naar het hoogste rechtscollege vaker nieuwe situaties betreffen, situaties althans waarover nog geen precedenten bestaan of waarover het
Hof nog geen uitspraak heeft gedaan. Men zou eveneens kunnen

(71) Zie supra paragraaf 2.4.
(72) Zie hierover infra pragaraaf 6.2.
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tegenwerpen dat dit komt omdat het bij ons, in tegenstelling tot de
Engelse situatie, vaak om zogenaamde wetsinterpreterende precedenten gaat. De context van het verwijzen naar rechtspraak is daardoor
geheel anders. Het Hofvan Cassatie zou immers kunnen volstaan door
te verwijzen naar de betreffende wetsbepaling. Beide elementen bevatten een kern van waarheid. Toch kan hieruit niet de conclusie
getrokken worden dat voor het Hof van Cassatie precedenten niet
relevant zouden zijn, integendeel. In de eerste plaats omdat wetsbepalingen ook moeten worden ge"interpreteerd. En waar anders dan
in een precedent komt die interpretatie tot uiting? In de tweede plaats
wordt in de annotaties bij arresten van het Hof, weze het uitgebreide
of bibliografische, vrijwel steeds verwezen naar eerdere rechtspraak
over gevallen die directe of indirecte relevantie vertonen voor de
rechtsvragen die in het betreffende geval worden beslecht(73). In de
derde plaats wordt er in de conclusies van het Openbaar Ministerie bij
het Hof van Cassatie veelvuldig naar eerdere rechtspraak verwezen.
Ten slotte wordt in de rechtspraak en in annotaties vaak verwezen
naar rechtsleer waarin precedenten een prominente rol vervullen. Hoe
dan ook, het belang van precedenten mag uit deze feiten duidelijk
blijken. Overigens, maar dit terzijde, worden er in de zogenaamde
kopjes bij de arresten van het Hof van Cassatie zoals die in het
tijdschrift Arresten van het Hof van Cassatie zijn opgenomen, vrijwel
altijd verwijzingen opgenomen naar eerdere rechtspraak van het Hof
van Cassatie zelf. Belangrijk in dit verband is dat dit tijdschrift met de
medewerking van de raadsheren van het Hof van Cassatie wordt
gepubliceerd. Geeft het Hof daarmee niet impliciet toe dat precedenten ook voor hem van belang zijn?
Indien er geen andere marrier zou bestaan om de praktische werking van
precedenten in Belgie te onderzoeken, ondanks de problemen die dat
zou opleveren, zou er desondanks een empirisch onderzoek, eventueel
gekoppeld aan een inhoudelijke analyse van de relevante precedenten,
moeten worden verricht. Er bestaat echter een ons inziens meer valabele methode. Het onderzoek dat in deze paragraaf aan de orde is, kan
namelijk tevens worden verricht door middel van een analyse van de
rechtspraak zelf in nauwe samenhang met de beoordeling daarvan in de
rechtsleer. De rechtsgeleerde beoordeling en de ontwikkelingsgeschiedenis van het leerstuk waarin rechterlijke uitspraken kaderen, kunnen
bij uitstek een hulp zijn voor de beoordeling van de praktische werking
van precedenten. Daarbij zal vooral gebruik worden gemaakt van een
(73) Vaak gaat het daarbij om an·esten van het Hofvan Cassatie zelf, maar eveneens wordt er
naar vonnissen of arresten van andere rechtscolleges ve1wezen.
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aantal overzichten van rechtspraak over de onrechtmatige daad(74).
Deze methode is vooral waardevol omdat de constatering dat een
bepaalde rechterlijke uitspraak (of lijn van uitspraken) niet gevolgd
wordt, niet noodzakelijk zal betekenen dat het met de precedentwerking daarvan slecht gesteld is. Met name omdat het recht voor verandering moet kunnen instaan. Het zou dus leunnen dat de rechterlijke
uitspraale in kwestie niet langer meer als rationeel ervaren wordt. De
zwaartekrachtwerking ervan lean daardoor verminderen of zelfs volledig verdwijnen. Er zal dus steeds moeten worden nagegaan waarom
een of meerdere uitspraken niet langer gevolgd worden. In het algemeen lean gesteld worden dat indien een rationele verklaring kan
worden geboden voor het feit dat een precedent niet langer gevolgd
wordt, en indien de situatie die daardoor ontstaat niet meer vragen
oproept dan ze oplost, het niet opvolgen van een precedent in principe
verantwoord is. Voordeel van de zojuist voorgestelde methode is dat
er, door de rechtsleer in de analyse te betreldcen, voorziening kan
worden gemaakt voor deze nuance. In de rechtsleer zal een rationaliteitscontrole namelijle bij uitstek plaatsvinden.
De bedoeling van het onderzoek in deze paragraaf is uiteindelijk om te
onderzoeleen of de finaliteit van een stelsel van precedentwerking (stabiliteit) bij ons inderdaad-wordt-bereikt. Indien dit inderdaad het-geval is
lijkt het een veilige conclusie dat het met de precedentwerking van
rechterlijlee uitspraleen bij ons nog niet zo slecht gesteld is. Indien echter
deze doelstellingen niet bereikt worden, is het een even veilige conclusie
te stellen dat het met diezelfde precedentwerking niet zo goed gaat.
Men zou overigens kunnen tegenwerpen dat de bestudering van
slechts een beperkt aantalleerstukken uit het buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht, zoals hier het geval is, geen representatief staal
zou bieden van het privaatrecht in het algemeen. Daardoor zouden er
oole geen al te definitieve conclusies uit kunnen worden getrokken.
Het is inderdaad zo dat het aanspraleelijkheidsrecht als dusdanig maar
een beperlet, zij het belangrijle deel, van ons privaatrecht uitmaakt. In
die zin kunnen de conclusies dan oole niet zomaar worden geextrapoleerd naar andere del en van het privaatrecht, of naar ons rechtsstelsel
in het algemeen. Daar staat echter tegenover dat een onderzoek naar
de werleing van precedenten in andere delen van het recht praktisch
vrijwel onmogelijle is. Zowel feitelijk, omdat de ruimte die ter be(74) Ovetigens moet een dergelijk onderzoek niet noodzakelijk plaatsvinden aan de hand van
de juridisch-inhoudelijke invulling van substantieve rechtsnormen zelf. Ook de gevolgen van
deze invulling, zoals de begroting van de schade bij de onrechtmatige daad of de straftoemeting, zou voorwerp van onderzoek kunnen zijn.
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schikking staat beperkt is, als op het niveau van de onderzoeker zelf,
omdat men niet in alle delen van het recht deskundig kan zijn.
Desondanks kan gezegd worden dat de leerstukken die worden geanalyseerd, centrale en belangrijke leerstukken uit het buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht zijn. Indien we eventueel tot de conclusie zouden komen dat het met de precedentwerking op het terrein
van deze centrale leerstukken mager gesteld is, is dit ons inziens een
voldoende reden om te kunnen stellen dat er verbetering dient te
komen. Vandaar dat we hebben gemeend toch voor deze optie te
kunnen kiezen(75). De twee leerstukken uit het buitencontractuele
aansprakelijkheidsrecht die hier worden onderzocht, zijn die van de
zogenaamde risicoaanvaarding en van de equivalentieleer.
5.2.

RrSICOAANVAARDING

5.2.1. Inleiding en theorie
In de rechtspraak over het buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht
wordt regelmatig gebruik gemaakt van het concept risicoaanvaarding.
Dit concept speelt met name een rol wanneer moet worden uitgemaakt
of een persoon die bewust en vrijwillig in een gevaarlijke situatie is
terechtgekomen, geacht moet worden stilzwijgend de risico's die aan
die gevaarlijke situatie zijn verbonden te hebben aanvaard(76). Het
(75) Onze conclusies worden overigens in be1angrijke mate gedee1d door een recente studie
van BouCKAERT, B., Hoe gemotiveerd is Cassatie? Pleidooi voor een waarachtig precedentenhof en een hernieuwde motiveringscu/tuur, Brusse1, Story-Scientia, 1997, 57 p.
(76) Over dit concept zie o.m. VANDENBERGHE, H., VAN QUICKEN BORNE, M. en HAMELINK, P.,
,Overzicht van rechtspraak. Aansprake1ijkheid uit onrechtmatige daad (1964-1978)", (hierna
verkort geciteerd: Overzicht (1964-1978)), T.P.R., 1980, 1186-1201; WILMS, W., ,Risicoaanvaarding", R.W., 1980-1981, 1498-1506; GEELHAND, N. en VERBEECK, PH., ,Risico-aanvaarding, een nieuwe uits1uitingsgrond van extra-contractue1e aansprake1ijkheid?", R.W,
1981-1982, 1921-1954; SoNCK, S., ,Voetba1sport: fouten, ge1e kaarten en burgerrechtelijke
aansprakelijkheid, of voetbalwangedrag in het Iicht van de attike1en 1382 e.v. B.W." (noot
onder Brussel, 30 juni 1986), R.W., 1612-1618; DALCQ, R.O., ,A propos de Ia faute de Ia
victime", R.G.A.R., 1987, nr. 11.181; VANDENBERGHE, H., VAN QUICKENBORNE, M., GEELEN,
K. en DECOSTER, K., ,Overzicht van rechtspraak. Aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad
(1979-1984)", (hierna verkort geciteerd: Overzicht (1979-1984)), T.P.R., 1987, 1334-1357;
VIAENE, J., ,Riskant en onrechtmatig gedrag", T.B.B.R., 1988, 508-524; CORNELIS, L., Beginse!en van het Belgische buiten-contractuele aansprakelijkheidsrecht, I, Antwerpen!Brussel,
Mak1u/CED.Samsom, 1989, 186-190; ADAMS, M. en VAN HoECKE, M., ,Enkele rechtstheoretische en civie1rechtelijke bedenkingen bij sport en aansprakelijkheid" (noot onder Gent,
6 februari 1992), R.W., 1992-93, 574-579; ADAMS, M., ,Is risico-aanvaarding een zelfstandig
juridisch concept?" (noot onder Antwerpen, 25 juni 1993), R.W., 1993-94, 304-305 en
VANDENBERGHE, H., VAN QUICKENBORNE, M. en WYNANT, L., ,Overzicht van rechtspraak.
Aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad (1985-1993)", (hiema verkort geciteerd: Overzicht
(1985-1993)), T.P.R., 1995, 1242-1264. Voor een rechtsvergelijkende b1ik zie ADAMS, M.,
,Volenti non fit injuria or contributory neglicence? A comparative review of three footballcases", European Review of Private Law, 1994, 329-334.
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antwoord op deze vraag is natuurlijle vooral relevant voor wat de
gevolgen hetreft: wie moet de uit de gevaarlijlee situatie voortvloeiende schade dragen? Het concept wordt in de praletijle vooral ingeroepen hij sport- en verleeerssituaties.
Het leerstule van de risicoaanvaarding is van een respectahele leeftijd.
In de juridisch-technische heteleenis die het vandaag heeft, werd het in
de loop van de 19de eeuw ontwikkeld in de Common Law. Daar wordt
risicoaanvaarding gelearaleteriseerd door frases als implied assumption
of risks of volenti non fit injuria(77). Via Frankrijle werd het oole hij
ons ge"introduceerd(78).
De terminologie van de risicoaanvaarding lean op verschillende manieren worden gehruilet. In de eerste plaats als een fictieve constructie
of zelfstandig juridisch concept, waarvan het effect wordt geacht te
liggen in het feit dat het de onrechtmatigheid van een gedraging, en
daarmee de aanspraleelijkheid, eventueel lean opheffen. Omdat de
schadelijder de risico's van een gevaarlijlee situatie heeft aanvaard,
zo gaat de redenering, moet hij zelf voor de eventuele gevolgen
daarvan instaan. Als dusdanig vervult het een rol als schuldhevrijdende of -uitsluitende factor, meer bepaald als een rechtvaardigingsgrond. Ben mooie illustratie van deze constructie wordt gehoden door
een zaale die in 1992 door het Hof van Beroep te Gent werd heslecht(79). Tijdens een voetbalwedstrijd in de competitie van de eerste
lelasse trapte speler D. over de hal heen met de hedoeling om L., speler
van de tegenpartij, van de hal te houden. De voet van D. kwam echter
neer op het steunheen van L., die daardoor een duhhele heenhreule
opliep. Om schadevergoeding te krijgen diende L. lelacht in met
hurgerlijlee partijstelling. De advocaten van D. heriepen zich onder
meer op (hun opvatting van) de theorie van de risicoaanvaarding: door
deel te nemen aan de voethalwedstrijd heeft L. het risico van schade
ten gevolge van de deelname aan het voethalspel aanvaard. D. zou
hijgevolg geen onrechtmatige daad hebhen leunnen plegen en daarom
diende L., nog volgens de advocaten, de schade zelf te dragen(80).
Risicoaanvaarding lean als concept pas worden ingeroepen nadat er in
de eerste plaats een onrechtmatige gedraging in hoofde van de schade(77) Zie RoGERS, W.V.H., Wil?field & Jolowiez on Tort, Sweet & Maxwell, 1989, 682-683.
Vgl. WILMS, W., I.e., 1498 en VIAENE, J., I.e., 509.
(78) HoNORAT, J., L 'idee d'aeeeptation des risques dans Ia responsabilite civile, Parijs,
L.G.D.J., 1969, 36. Vgl. WILMS, W., I.e., 1498 en VIAENE, J., I.e., 509.
(79) Gent, 6 februari 1992, R. W, 1992-93, 570-574 met noot ADAMs, M. en VAN BoECKE, M.
(80) Het Hof van Beroep kon zich evenwe1 niet vinden in deze redenering. Over het verdere
verloop van de procedure, zie ADAMS, M., ,Is risico-aanvaarding een ze1fstandig juridisch
concept?", I.e., 304-305.
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veroorzaker werd vastgesteld. Anders kan de onzorgvuldigheid immers niet worden opgeheven. Daaruit blijkt al dat het concept, tenminste in de betekenis zoals zojuist beschreven, behept is met wonderbaarlijke kwaliteiten. Als een deus ex machina kan het een bepaalde handeling van aard doen veranderen: van omechtmatig naar
rechtmatig. Risicoaanvaarding kan echter geen schulduitsluitende of
-bevrijdende factor zijn. Uiteindelijk betreft het immers een kwestie
van logica: 6f er is sprake van een overtreding van de zorgvuldigheidsnorm, 6f dit is niet het geval. Er zijn, zoals zal blijken, juridisch
meer zuivere oplossingen om aansprakelijkheidsvraagstukken omtrent feitelijk risicovolle gedragingen te benaderen. In Nederland
heeft de Hoge Raad in 1991 dan ook kort maar krachtig afgerekend
met het concept: ,Noch in het huidige recht [dat was ten tij de van deze
beslissing het tegenwoordige oude B.W., M.A.], noch in het NBW
[sinds 1 januari 1992 is dat het geldende recht,_M.A.] is er behoefte
aan een afzonderlijke rechtsfiguur ,risicoaanvaarding" in de zin van
een rechtvaardigingsgrond van eigen aard die de omechtmatigheid
van een gedraging en daarmee ook de aansprakelijkheid opheft"(81).
Zo begrepen heeft risicoaanvaarding slechts betekenis infeitelijke zin:
als conclusie nadat geconstateerd werd dat de schade (deels) te wijten
is aan de ,fout" van de schadelijder zelf. Los van deze overwegingen
schuilt er bovendien in de toepassing van het concept risicoaanvaarding als zelfstandigjuridisch concept, een fundamentele ongelijkheid.
Het slachtoffer wordt namelijk iedere vorm van actie ontnomen indien
de omechtmatigheid ten aanzien van hem niet meer bestaat. Iedere
vorm van aanspraak vervalt automatisch. Dezelfde redenering gaat
echter niet op voor degene die de schade veroorzaakt. Hij kan zich
immers nog beroepen op de eventuele ,eigen fout" van het slachtoffer, op basis waarvan de aansprakelijkheid kan worden gedeeld.
Risicoaanvaarding als zelfstandig juridisch concept kan met andere
woorden alleen maar worden toegepast ten voordele van de schade
veroorzakende partij(82). De rechtsleer is vrijwel eenduidig in haar
(81) Hoge Raad, 28 juni 1991, Rechtspraak van de week, 1991, 17 5. Zie over deze zaak
SCHOORDIJK, H.C.F., ,De nmmen van maatschappelijke betame1ijkheid in sport en spe1",
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 1991, 703-706 (I) en 723-726 (II);
DAN DAM, C.C., ,Risico-aanvaarding ,afgeschaft": onrechtmatigheid bij sportbeoefening",
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 1992, 110-113 en ADAMs, M. en VAN HoECKE,
M., I.e., 576. Vgl. tevens HARTLIEF, T. en TJITTES, R.P.J.L., ,Ret spel en de lmikkers. De
vestiging van de1ictue1e aansprake1ijkheid van deelnemers aan sport en spel", Verkeersrecht,
1992, 57-61.
(82) Zie hierover onder meer 1AFFEY: ,If a defendant who unreasonably takes a risk is being
treated as negligent, why should a plaintiff who unreasonably takes a risk suddenly be treated
as volenti so that he has no cause of action at all against the defendant". JAFFEY, J.E., ,Valenti
non fit injuria", The Cambridge Law Journal, 1985, 87.
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afwijzing van een dergelijke opvatting over risicoaanvaarding: slechts
de fout van het slachtoffer in de zin van de artikelen 1382-83 B.W.
kan eventueel wijzen op een juridisch relevante feitelijke aanvaarding
van een zeker feitelijk risico(83). Er zijn geen of nauwelijks verwijzingen te vinden die een andere visie expliciet of impliciet steunen(84).

5.2.2. Het standpunt van het Hofvan Cassatie
Het Hof van Cassatie is eveneens duidelijk in zijn opvatting over de
betekenis van het concept risicoaanvaarding. Theoretisch en praktisch
gezien kan de feitelijke aanvaarding van een zeker risico door een
schadelijder slechts als rechtsfeit met rechtsgevolgen in aanmerking
worden genomen, voor zover dat door een rechtsregel wordt erkend.
Wat de buitencontractuele vergoeding van schade betreft kunnen
alleen de artikelen 1382-1383 B.W. worden ingeroepen. Dit impliceert dat risicoaanvaarding als gedrag niet volstaat, maar dat er noodzakelijk een ,fout van het slachtoffer" in de zin van 1382-1383 B.W.
moet worden aangenomen alvorens dergelijk gedrag enige juridische
relevantie kan hebben. Er is erg veel rechtspraak van onze hoogste
rechter te vinden waarin deze mening expliciet of impliciet wordt

(83) Zie o.m. DALCQ, R.O., Traite de la responsabilite civile, I, Brussel, Larcier, 1967, 222223; DALCQ, R.O., ,Examen de jurisprudence (1963-67). La responsabilite de!ictuelle et quasidelictuelle", R.C.J.B., 1968, 193-251; DALCQ, R.O., ,Examen de jurisprudence (1968-70). La
responsabilite delictuelle et quasi-delictuelle", R. C.J.B., 1973, 627-680; FAGNART, J.L., , Chronique de jurisprudence. La responsabilte quasi-de!ictuelle (1969-1975)", J.T, 1976, 583;
,Overzicht (1964-1978)", TP.R., 1980, 1194-1195; GEELHAND, N. en VERBEECK, Ph., R.W.,
I.e., 1931-1932; FAGNART, J.L. en DENEVE, M., ,Chronique de jurisprudence. La responsabi1te
quasi-delictuelle 1976-1984", J.T, 1985, 469; ,Overzicht (1979-1984)", TP.R., 1987, 1338;
CORNELIS, L., o.e., 187-188 en ,Overzicht (1985-1993), TP.R., 1995, 1246-1247.
(84) ANDRE is de enige Belgische auteur die risicoaanvaarding ziet als een rechtvaardigingsgrond. Zie ANDRE, R., Fiehier, Fiches jaunes, Lien de causalite, nr. 411, verso. Teveris
aangehaald door GEELHAND, N. en VERBEECK, Ph., I.e. 1933. In de Nederlandse literatuur
werd door sommigen tot voor 1991 eveneens de visie die ook door Andre wordt gehanteerd
verdedigd. Zie bijv. STREEFKERK, C.A., ,Risico-aanvaarding", Weekblad voor Privaatreeht,
Notariaat en Registratie, 1980, 121-126 (I), 137-143 (II) en 169-172 (III); SCHUT, G.H.A.,
Onreehtmatige daad volgens BW en NBW, Zwolle, Tjeenk Willink, 1990, 72 en WASSENAER
VAN CATWIJCK, A.J.O., Eigen schuld en medeschuld volgens BW en NBW, Zwolle, Tjeenk
Willink, 1985, 95-114. Maar zie tevens anderszins BRUNNER, C.J.H., Bespreking van Eigen
Schuld, WASSENAER VAN CATWIJCK, A.J.O., Rechtsgeleerd Magazijn Themis, 1975, 351-352;
HARTKAMP, A.S., Verbintenissenrecht, I, in Mr. C.Asser's handleiding tot de beoefening van
het Nederlands burgerlijk recht, Zwolle, Tjeenk Willink, 1992, nr. 454-456a en HIJMA, J.,
,Geerts/Ten Dam" (noot onder Hoge Raad, 12 oktober 1990), Ars Aequi, 1991, 338-343.
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bevestigd(85). Uit het feit dat de schadelijder zich in een risicovolle
situatie heeft begeven, kan dus niet vanzelfsprekend worden afgeleid
dat de schadeveroorzaker werd ontslagen van aansprakelijkheid of
afstand deed van het recht daarop. Voor de rechtspraktijk heeft dit tot
gevolg dat steeds in conreto moet worden vastgesteld dat een normaal
voorzichtig en oplettend mens in dezelfde feitelijke omstandigheden
het litigieuze schaderisico niet zou hebben genomen, dat de schade als
gevolg daarvan voorzienbaar was en ten slotte dat er een causaal
verband tussen fout en schade bestaat. Aileen dan kan de afwijking
van de zorgvuldigheidsnorm als een ,fout" in de zin van de artikelen
1382-1383 B.W. in aanmerking worden genomen. Slechts indien aan
al deze voorwaarden wordt voldaan kan eventueel tot een verdeling
van de schadelast tussen schadeveroorzaker en schadelijder worden
overgegaan.
Overigens is het van belang om te constateren dat zelfs indien aan al
deze voorwaarden wordt voldaan, dit niet noodzakelijk tot een verdeling van aansprakelijkheid leidt. Het Hof van Cassatie bevestigde
zulks in zijn arrest van 16 september 1986 door te stellen dat ,de
omstandigheid plaats te nemen in een voertuig waarvan men weet dat
de bestuurder in staat van alcoholintoxicatie verkeert een fout kan
uitmaken"(86). Hieruit blijkt dat het Hofvan Cassatie, terecht, ervan
uitgaat dat het feitelijk nemen van bepaalde risico' s in het dagdagelijks bestaan noodzakelijk is. Een andere visie zou maatschappelijk
onaanvaardbare gevolgen hebben. Viaene hanteert in dit verband het
voorbeeld van degene die door het nemen van een zeker risico een
kind poogt te behoeden voor een aanrijding door een auto die het
voetpad oprijdt. Dergelijk gedrag kan bezwaarlijk als een ,fout"
worden bestempeld en bijgevolg als onrechtmatig worden beschouwd(87).

(85) Zo bijv. Cass., 25 april 1963, R. W, 1963-64, 959; Cass., 11 februari 1964, Pas., 1964, I,
624; Cass., 20 november 1967, Pas., 1968, I, 375; Cass., 7 september 1970, R.W, 1970-71,
793; Cass., 22 oktober 1970, R. W, 1971-72, 1561; Cass., 9 maart 1976, Arr. Cass., 1976, 782;
Cass., 19 oktober 1976,Arr. Cass., 1977, 212; Cass., 8 maart 1977, R. W, 1977-78, 1129; Cass.,
10 febmari 1981, Arr. Cass., 1980-81, 643; Cass., 20 juni 1984, Arr. Cass., 1983-84, 1375;
Cass., 9 mei 1986, V.K.J, 1987, nr. 24; Cass., 16 september 1986, Arr. Cass., 1986-87, 56;
Cass., 23 december 1986, Arr. Cass., 1986-87, 554; Cass., 7 januari 1988, Arr. Cass., 1987-88,
574; Cass., 28 september 1989, Arr. Cass., 1989-90, 130; Cass., 27 mei 1993, Arr. Cass., 1993,
527.
(86) Cass., 16 september 1986, Arr. Cass., 1986-87, 56 (cursivering toegevoegd). Tevens
Cass., 23 december 1986, Arr. Cass., 1986-87, 554.
(87) VIAENE, J., I.e., 517. Vgl. ,Overzicht (1985-1993)", TP.R., 1995, 1243-1244 en CORNELIS, L., o.c., 189.
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Hoe dan ook, het loutere gebruik van de term risicoaanvaarding is
dubbelzinnig en overbodig. Het wekt de indruk dat het om een rechtvaardigingsgrond gaat met een zelfstandig belang. Het is evenwel niet
het nemen of aanvaarden van een zeker risico dat de aansprakelijkheid
eventueel uitsluit, maar wel het omechtmatige karakter daarvan(88).
De grote meerderheid van de tot nog toe aangehaalde auteurs stelt dan
ook voor om de term uit het juridisch vocabularium te schrappen. Het
Hof kapittelt de term echter niet als dusdanig, maar geeft er slechts
een bepaalde betekenis aan.
Resumerend kunnen we stellen dat de juridische autoriteit van de
betreffende uitspraken van het Hof van Cassatie erg groot is. We
hebben met andere woorden te maken met uitspraken die een sterke
rationaliteit in zich dragen. Het gaat dus om uitspraken waarvan de
zwaartekrachtwerking - de precedentwerking - ondubbelzinnig
zou moeten zijn.
5.2.3. De verschillende standpunten in de lagere rechtspraak
Hoewel echter zowel de rechtspraak van het Hof van Cassatie als de
rechtsleer al sinds jaar en dag het concept risicoaanvaarding weerhoudenals ,,fout vanhet slaehtoffer'' ·- als een toepassing dus van-de
artikelen 1382-1383 B.W. -,is er toch nog veel rechtspraak van lager
niveau te vinden waarin het concept verward wordt met andere
rechtsfiguren, of rechtspraak die op de een of andere wijze de feitelijke aanvaarding van een zeker risico niet hanteert als ,fout van het
slachtoffer". In wat volgt zullen we dit illustreren.
5.2.3 .1. Risicoaanvaarding en toestemrning
In de eerste plaats blijkt, zoals zojuist al werd aangestipt, dat het
onderscheid tussen het concept risicoaanvaarding en andere rechtsfiguren niet altijd even duidelijk is. In het geval van toestemrning
geeft een slachtoffer de bevoegdheid aan een dader om een schadeverwekk:ende daad te plegen. Het slachtoffer stemt met andere woorden met de schadeverweldcende daad van de dader in. Het gaat dus om
een rechtshandeling(89), en niet, zoals bij de feitelijke aanvaarding

(88) GEELHAND, N. en VERBEECK, Ph., /.c., 1931.
(89) Hetgeen zou betekenen dat aan de geldigheidsvoorwaarden van art. 1108 B.W. moet
worden voldaan.
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van een zeker risico, om een rechtsfeit. Deze toestemming bei"nvloedt
de omechtmatigheid van het schadeverwekkend gedrag - de aanspraak op schadevergoeding vervalt(90) -,maar heft ze niet op(91).
Net als de feitelijke aanvaarding van een zeker risico, is de toestemming dus geen rechtvaardigingsgrond. Dat de toestemming van het
slachtoffer de omechtmatigheid niet kan opheffen, volgt tevens uit het
feit dat niet individuen uitmaken wat al dan niet omechtmatig is, maar
de maatschappelijke overtuiging. Ook bij de toestemming komt het
daarom aan de rechter toe om uit te maken of een bepaalde handeling
al dan niet een ,fout" in de zin van de artikelen 1382-1383 B.W.
uitmaakt en wat daarvan de rechtsgevolgen dienen te zijn.
Het Hofvan Beroep te Luik deed een uitspraak waaruit impliciet blijkt
dat toestemming en de feitelijke aanvaarding van een zeker risico wel
eens worden verward. Het ging in casu om het slachtoffer van een
verkeersongeval dat het stuur van zijn auto had toevertrouwd aan een
zestienjarige die bovendien onder invloed van alcohol verkeerde. Het
Hof overwoog: ,qu'il a, en connaissance de cause, couru un grand
risque et s' est volontairement expose a un grave peril; que ce peril
s'etant realise, en l'espece, aucune indemnisation ne doit lui etre
accordee, que, des lors, B. doit etre decharge des condamnations
civiles prononcees contre lui"(92). Maar wat met de onrechtmatigheid van de schadeverwekkende handeling van B., zo zou men zich
naar aanleiding van deze redenering kunnen afvragen?
5.2.3.2. Risicoaanvaarding zonder ,fout" van het slachtoffer
In de tweede plaats wordt door een substantieel deel van de rechtspraak aangenomen dat de risicoaanvaarding door de schadelijder een
verdeling van de aansprakelijkheid kan rechtvaardigen zonder expliciet te moeten vaststellen dat deze risicoaanvaarding in feite een

(90) CORNELIS, L., o.e., 191.
(91) Zie DALCQ, R.O., Traite de Ia responsabilite civile, II, Brusse1, Larcier, 1962, 217-218;
GEELHAND, N. en VERBEECK, PH., I.e., 1934; ,Overzicht (1979-1984)", TP.R., 1987, 1336;
CoRNELIS, L., o.e., 190-194 en ,Overzicht (1985-1993)", T.P.R., 1995, 1224. Zie nog contra:
,Overzicht (1964-1978)", T.P.R., 1980, 1190-1191. Vgl. VIANE, J., I.e., 521-522.
(92) Luik, 6 december 1979, R.G.A.R., 1981, m. 10.360.
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,fout" van het slachtoffer inhield(93). Soms lijkt deze rechtspraak er
zelfs van uit te gaan dat het concept risicoaanvaarding een zelfstandige rechtsfiguur uitmaakt, waama men desondanks tot een verdeling
van de aansprakelijkheid komt. Indien risicoaanvaarding echter een
zelfstandige rechtsfiguur zou zijn, wordt de onrechtmatigheid van de
schadeverweldcende handeling opgeheven. Dat maakt een verdeling
van de schade nu juist principieel onmogelijk. Zoals we zagen worden
beide tot nog toe behandelde visies door de rechtspraak van het Hof
van Cassatie en door de rechtsleer vrijwel unaniem en ondubbelzinnig
verworpen. Het feitelijk aanvaarden van een schaderisico leidt niet
noodzakelijk tot aansprakelijkheid. Daarvoor is een ,fout" in de zin
van de artikelen 1382-1383 B.W. vereist.
5.2.3.3. Risicoaanvaarding, causaliteit en de afwezigheid van een
,fout" van de gedaagde
Er is heel wat rechtspraak die de term risicoaanvaarding hanteert
nadat werd geconstateerd dat er geen causaliteit bestaat tussen de
geleden schade en de beweerde fout van de gedaagde, of nadat
expliciet werd geconstateerd dat de schadeverwekker geen fout in
de zin van de artikelen 1382-1383 B.W. heeft begaan(94)(95). Derge(93) Zo bijv. Bmssel, 18 maart 1969, R. W, 1969-70, 426; Gent, 18 maart 1969,JT., 1969, 552;
Gent, 24 januari 1973, R.G.A.R., 1973, nr. 9027; Carr. Bmsse1, 12 febmari 1974,JT., 1974, 447;
Gent, 21 febmari 1974, R.G.A.R., 1974, nr. 9304; Luik, 18 december 1975, R.G.A.R., 1975,
nr. 9734; Brusse1, 22 december 1976, R.G.A.R., 1979, nr. 10.010; Pol. Charleroi, 10 juni 1977,
R.G.A.R., 1979, nr. 10.042; Rb. Namen, 14 februari 1979, Rev. Reg. Dr., 1979, 925; Gent,
25 apri11979, R.W, 1979-80, 2672; Mil. Ger., 26 maart 1981, R.G.A.R., 1982, nr. 10.534; Rb.
Turnbout, 25 mei 1981, Turnh. Rechtsl., 1983, 54; Rb. Turnbout, 14 september 1981, Turnh.
Rechtsl., 1982, 16; Luik, 31 maart 1982, Jur. Li?c!ge, 398; Vred. Ve1viers, 24 september 1982, Jur.
Liege, 1983, 225; Gent, 24 december 1982, R. W, 1986-87, 1094; Kh. Antwerpen, 14 oktober
1983, De Verz., 1984, 419; Corr. Gent, 10 februari 1984, De Verz., 1986, 441; Corr. Bergen,
22 maart 1984, De Verz., 1984, 549; Bmssel, 10 oktober 1984, R.G.A.R., 1985, nr. 10961; Luik,
7 febmari 1985, Jur. Liege 1985, 245; Rb. Leuven, 20 maart 1985, R. W, 1984-85, 2923; Rb.
Turnhout, 13 november 1985, R. W, 1986-87, 1280; Corr. Antwerpen, 30 januari 1986, R.G.A.R.,
1987, nr. 11.183; ColT. Dinant, 11 febmari 1986, De Verz., 1987, 504; Antwerpen, 31 juni 1986,
R.G.A.R., 1988, nr. 11320; Corr. Antwerpen, 21 november 1986, De Verz., 1988, 182; Rb.
Neufchiiteau, 27 november 1986, De Verz., 1988, 702; Luik, 10 november 1987, De Verz., 1988,
702; Corr. Verviers, 16 febmari 1988, JL.M.B., 1988, 558; Brusse1, 6 december 1989, R.G.A.R.,
1991, nr. 11.825; Rb. Verviers, De Verz., 1991, 156; Luik, 9 oktober 1990, De Verz., 1991, 156;
Brussel, 17 oktober 1990, De Verz., 1991, 172; Antwerpen, 26 oktober 1990, De Verz., 1991,
177; Brussel, 6 mei 1992, De Verz., 44.
(94) Zo bijv. Bmssel, 30 maart 1982, R.G.A.R., 1983, 10.702; Rb. Turnbout, 12 oktober 1982,
Turnh. Rechtsl., 1983, 92; Rb. Turnhout, 27 januari 1983, Turnh. Rechtsl., 1983, 90; Rb. Leuven,
20 maart 1985, R. W, 1984-85, 2923; Rb. Turnbout, 13 november 1985, R. W, 1986-87, 1280;
Corr. Verviers, 16 februari 1988, 558; Brussel, 20 febmari 1989, R.G.A.R., 1990, 11.782; Vred.
Neerpelt, 16 januari 1986 en Rb. Hasselt, 14 maart 1988, Limb. Rechtsl., 1988, 193.
(95) Zie o.m. ,Overzicht (1979-1984)", T.P.R., 1987, 1336; FAGNART, J.L. en DENEVE, M.,
,Chronique de jurisprudence. La responsabilte quasi-delictuelle 1976-1984", JT., 1985, 469
en ,Overzicht (1985-1993)", T.P.R., 1995, 1244-1245.

1368

lijke rechtspraak houdt eveneens een misvatting in van het concept
risicoaanvaarding zoals opgevat door het Hof van Cassatie en de
rechtsleer. Indien er geen sprake is van causaliteit tussen schade en
de daad van de gedaagde, is het inroepen van het concept risicoaanvaarding immers volledig overbodig. Zo is een persoon die deelneemt
aan een wilde dans, volgens de rechtbank van eerste aanleg te Leuven,
op grond van risicoaanvaarding aansprakelijk voor de eigen schade
veroorzaakt door een toevallige elleboogstoot van een ander. Gelijktijdig stelt deze rechtbank echter dat de stoot van de elleboog geen
onrechtmatige daad uitmaakt(96).
5.2.3.4. Risicoaanvaarding en ,abnormaal" risico
Het feitelijk aanvaarden van een zeker risico, wil het enige juridische
relevantie hebben, impliceert bijna noodzakelijk dat het door de
schadelijder genomen risico groter is dan de gewone dagdagelijkse
risico' s die eenieder neemt. Dat volgt uit het feit dat steeds in conreto
moet worden vastgesteld of een normaal voorzichtig en oplettend
mens in dezelfde feitelijke omstandigheden het litigieuze schaderisico
niet zou hebben genomen. Anders gesteld: voor zover het feitelijk
nemen van een zeker risico een ,fout" uitmaakt in de zin van de
artikelen 1382-1383 B.W., is er noodzakelijk sprake van een groter
dan normaal, een ,abnormaal", risico. De term risicoaanvaarding
koppelen aan een ,abnormaal" risico is daarom gebruik maken van
een pleonasme. Desondanks bestaat er rechtspraak die stelt dat de
schadelijder slechts dan aansprakelijk kan worden gesteld wanneer hij
zich aan een ,abnormaal", ,uitzonderlijk", ,groter dan normaal" of
,zwaar risico" blootstelde(97). Voor zover deze rechtspraak het bij
deze constatering laat, wordt er in zekere zin een bijkomend en
overbodig criterium ten aanzien van de loutere risicoaanvaarding
gesteld. Waar het echter om gaat, is niet zozeer dat er sprake is van

(96) Rb. Leuven, 20 maart 1985, R. W, 1984-85, 2923.
(97) Brussel, 18 maart 1969, R. W, 1969-70, 426; Gent, 18 maart 1969, JT., 1969, 552; Gent,
24 januari 1973, R.G.A.R., 1973, nr. 9027; Corr. Brussel, 12 februari 1974, JT., 1974, 447;
Gent, 21 februari 1974, R.G.A.R., 1974, nr. 9304; Luik, 18 december 1975, R.G.A.R., 1975,
nr. 9734; Pol. Charleroi, 10 juni 1977, R.G.A.R., 1979, nr. 10.042; Mil. Ger., 26 maart 1981,
R.G.A.R., 1982, nr. 10.534; Corr. Dinant, 11 februari 1986, De Verz., 1987, 504; Corr.
Antwerpen, 21 november 1986, De Verz., 1988, 182.
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een grater dan normaal risico, maar vooral dat er sprake is van een
,fout" in hoofde van de schadelijder(98).
Tevens bestaat er rechtspraak die stelt dat aangezien het betreffende
ongeval uitsluitend behoort tot de normale risico's van een bepaalde
activiteit (in casu ging het steeds om een sportactiviteit), het slachtoffer, bij gebreke aan een fout van de dader, ,het risico draagt"(99).
Ook hier is een beroep op de risicoterminologie overbodig omdat er
geen sprake is van een ,fout".
5.2.3.5. Risicoaanvaarding in geval van een inbreuk op een concrete
wettelijke norm
Indien er sprake is van een inbreuk op een concrete wettelijke norm, is
een beroep op het concept risico-aanvaarding volkomen overbodig.
De ,fout" bestaat dan immers ipso facto uit de inbreuk op de norm
zelf, en niet in het foutief feitelijk aanvaarden van een zeker risico.
Desondanks bestaan er rechterlijke uitspraken die handelen over de
inbreuk op een bepaalde norm en waarin de risico-aanvaarding wordt
ingeroepen om een fout van het slachtoffer aan te nemen. Zo kwalificeerde bijvoorbeeld de rechtbank van eerste aanleg te Leuven het
niet-dragen van een-veiligheidsgonlel in- termen--van -Fisicoaanvaarding, hoewel het om inbreuk op een wettelijk gebod gaat(l00)(101).

5.2.4. Evaluatie: risicoaanvaarding en precedentwerking
Hoewel het Hof van Cassatie en de overgrote meerderheid van de
rechtsleer duidelijk zijn over de juridische betekenis van het concept
risicoaanvaarding, en over de vraag onder welke omstandigheden de
schade in het geval van samenlopende fouten eventueel gedeeld lean
(98) ,Overzicht (1964-1978)", T.P.R., 1980, 1187; MEULDERS-KLEIN, M.T. en MAINGA!N, B.,
,Le droit de disposer de soi-meme", in Liceite en droit positif et references legales aux
valeurs, Brussel, Bruylant, 1982, 245; ,Overzicht (1979-1984)", T.P.R., 1987, 1337-1338;
VrAENE, J., l.c., 517 en ,Overzicht (1985-1993)", T.P.R., 1995, 1245-1246.
(99) Brussel, 6 december 1989, R.G.A.R., 1991, nr. 11.825; Rb. Neufchateau, 27 november
1986, De Verz., 1988, 702; Luik, 10 november 1987, De Verz., 1988, 702; Corr. Verviers,
16 februari 1988, J.L.MB., 1988, 558; Rb. Verviers, De Verz., 1991, 156 en Luik, 9 oktober
1990, De Verz., 1991, 156.
(100) Rb. Leuven, 26 mei 1986, R.G.A.R., 1987, nr. 11.182. Zie tevens in gelijkaardige zin
bijv. Luik, 14 februari 1974, Jur. Liege, 1973-74; Con·. Luik, 19 maaer 1975, Pas., 1975, III,
62; Gent, 25 april 1979, R. W., 1979-80, 2672; Rb. Namen, 14 februari 1979, Rev. Reg. Dr.,
1979, 925; Rb. Charleroi, 22 oktober 1986, VK.J., 1987, 111 en Antwerpen, 20 oktober 1986,
VK.J., 1987, 112.
(101) Zie o.m. ,Overzicht (1964-1978)", T.P.R., 1980, 1190; ,Overzicht (1985-1993)",
T.P.R., 1995, 1339 en ,Overzicht (1979-1984)", T.P.R., 1987, 1247-1248.
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worden, is de lagere rechtspraak nog altijd verwarrend en niet eenduidig. Allerlei begrippen en concepten worden door elkaar gehaald
en gebruikt, en het blijkt vaak nog steeds niet duidelijk welke redenering nu eigenlijk dient te worden gevolgd om tot gedeelde aansprakelijkheid te komen(l 02). Weliswaar bestaan er aanwijzingen dat
er in de meest recente periode iets meer eenduidigheid bestaat ten
aanzien van het leerstuk(103), maar toch zijn er nog altijd goede
redenen om te stellen dat ,[d]e leer van de risicoaanvaarding ( ...)
aanleiding [blijft] geven tot heel wat onzekerheid en dubbelzinnigheid
in de rechtspraak"(104). Het is dan ook verantwoord te concluderen
dat het met de precedentwerking van de rechterlijke uitspraken van
het Hof van Cassatie over deze aangelegenheid mager gesteld is.
De vraag is uiteraard hoe dit komt. Het probleem ligt ons inziens mede
besloten in de motivering van de uitspraken van het Hofvan Cassatie.
Het bleek namelijk dat de term risicoaanvaarding drie betekenissen
kan hebben. Die verschillende betekenissen kunnen tot misverstanden
leiden(l05). Enerzijds heeft de term risicoaanvaarding een specifiek
juridische betekenis, waarbij hij dan samenvalt met het concept ,fout
van het slachtoffer", of hij heeft een betekenis in het dagelijks taalgebruik, waarmee men doelt op het feit dat het zich feitelijk blootstellen aan risico's een gerede kans op schade kan inhouden. Anderzijds heeft volgens sommigen de term eveneens een betekenis als
zelfstandig juridisch concept. Risicoaanvaarding kan in deze opvatting de initiele onrechtmatigheid van een bepaalde gedraging opheffen. Risicogedrag kan echter aileen maar juridische gevolgen hebben
in de zin dat de schade die uit dat risicogedrag voortvloeit eventueel
deels te wijten is aan de ,fout" van het slachtoffer zelf. Een slachtoffer kan dus, juridisch gezien, door zich aan risicogedrag bloot te
steilen aileen maar een ,fout" begaan. De constatering dater sprake is
van een gekende risicovoile situatie, kan niet meer zijn dan een van de
(feitelijke) omstandigheden van het geval. De vermelde betekenissen
kunnen bovendien tot identieke resultaten leiden, wat de verwarring
nog kan versterken. Hoe dan ook, doordat de verschillende beteke(102) Vgl. SONCK, S., ,Voetbalspmt: fouten, gele kaarten en burgerrechtelijke aansprakelijkheid, ofvoetbalwangedrag in het Iicht van de artikelen 1382 e.v. B.W." (noot onder Brussel,
30 juni 1986), R. W, 1613.
(103) Er 1ijken immers iets minder afwijkingen te kunnen worden geconstateerd ten aanzien
van de heersende leer.
(104) ,Overzicht (1985-1993)", T.P.R., 1995, 1242.
(105) In 1949 werd hier trouwens a! op gewezen door DEWEER, J., ,De verantwoordelijkheid
in de sport", R.W, 1949, 475. Zie recent tevens CUYPERS, D. en DE DoNCKER, A., ,Sportovereenkomsten en beschildcing over het lichaam", in Over zichzelf beschikken? Juridische en
ethische b!jdragen over het leven, het lichaam en de dood, Antwerpen, Maklu, 1996, 465.
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nissen vaale door elleaar worden gebruilet is de consistentie in de
rechtspraale ver te zoeleen. CORNELIS stelt dan oole terecht dat de
beslissingen ,waarin weliswaar de theorie van de risicoaanvaarding
[als zelfstandig juridisch concept] wordt verworpen, maar toch wordt
aangenomen dat zij o.m. bij wedstrijden of bij geweldsporten zou
leunnen gelden of waarin tot risicoaanvaarding door het slachtoffer
werd besloten nadat werd vastgesteld dat geen der aangesproleenen
zich aan een fout schuldig maalete, [aantonen] dat de basisprincipes
van het aanspraleelijleheidsrecht door de theorie van de risicoaanvaarding -ten onrechte- worden misleend"(106). Oole het Hof van
Cassatie heeft aan die verwarring bijgedragen. Een mooi voorbeeld
vormt een arrest van 16 juni 1969, waarin het Hof in eerste instantie
stelt dat geduw en contact tot de normale risico' s van het spel behoren,
om vervolgens het lewestieus gedrag te toetsen aan het gedrag van een
normaal en voorzichtig iemand in dezelfde sportomstandigheden(107). Op de leeper beschouwd is dit een juridisch correcte gang
van zaleen. Er wordt uiteindelijle immers slechts getoetst of de schadeveroorzaleer een ,fout" in de zin van de artileelen 1382-1383 B.W.
heeft begaan. Voor de helderheid van de discussie is een dergelijlee
benadering ons inziens echter niet bevorderlijk. Sommigen zouden er
immers uit leunnen afleid(m dat risico-gedrag een zelfstandige juridi..
sche relevantie heeft.
Al de situaties die in dit onderdeel werden besproleen zijn standaardvoorbeelden van de verwarring waartoe de terminologie van de risicoaanvaarding lean leiden. Het Hof van Cassatie heeft tot nog toe
echter jammer genoeg geweigerd, ondanks herhaalde voorstellen vanuit de rechtsleer, om deze dubbelzinnigheid als dusdanig expliciet te
leapittelen en de term uit het juridisch taalgebruile te verbannen.
Daarmee houdt het de dubbelzinnigheid minstens mede in stand.
Het Hof van Cassatie zou in zijn motivering duidelijleer leunnen zijn
door eveneens uitdruleleelijle een standpunt ten aanzien van het taalgebruile in te nemen. De Hoge Raad in Nederland heeft die leeuze wel
willen maleen, juist om tenninologische misleiding te vermijden. En
sindsdien is er van enige problemen met betrelek:ing tot dit aspect in
Nederland geen spralee meeL

(106) CORNELIS, L., ,Sport en aansprakelijkheid", in Sport en recht,
Antwerpen, Kluwer, 1986, 50.
(107) Cass., 16 juni 1969, Arr. Cass., 1969, 1026.
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5.3.

HET OORZAKELIJK VERBAND EN DE EQUIVALENTIELEER

5.3.1. Inleiding en theorie
In Belgie wordt in het geval van toepassing van de artikelen 13821383 B.W. het causaal verband tussen oorzaak en gevolg bij schade
geconcretiseerd aan de hand van de zogenaamde equivalentieleer.
Volgens deze leer zijn alle voor de schade noodzakelijke voorwaarden
aan elkaar gelijk; elke gebeurtenis zonder dewelke de schade, zoals
die zich in concreto heeft voorgedaan, niet zou hebben plaatsgevonden, wordt als mogelijke oorzaak weerhouden, ongeacht de zwaarte
ervan of het relatieve belang in het totstandkomen van de schade(108). Om een persoon buitencontractueel aansprakelijk te kunnen
stellen volstaat het dus aan te tonen dat de schade zou zijn uitgebleven
indien een fout, in de zin van elke mogelijke fout die zich daadwerkelijk he eft voorgedaan, niet werd gepleegd. Vanuit deze optiek wordt
in beginsel geen enkele eis gesteld aan het oorzakelijk verband tussen
de onrechtmatige gedraging en de schade. De equivalentieleer is een
formule die in principe, behoudens correcties langs andere wegen, kan
leiden tot een ruimere aansprakelijkheidszetting dan in de ons omringende landen het geval is( I 09).
5.3.2. Het standpunt van het Hofvan Cassatie
Het Hofvan Cassatie is reeds jaren, althans in theorie, ondubbelzinnig
over deze kwestie: in een ruim aantal arresten wordt nadruldcelijk
trouw beleden aan de equivalentieleer, en bovendien gesteld dat een
buitencontractuele schadevordering alleen wettig kan worden afgewezen door vast te stellen dat de schade ook zonder de betreffende

(108) Zie hierover recent nog BocKEN, H. ,Actuele problemen inzake het oorzakelijk verband", in Recht Hafen uit Aansprakelijkheid, Gent, Mys & Breesch, 1993, 84 en ,Overzicht
(1985-1993)", TP.R., 1995, 1452-1453. Zie tevens DALCQ, R.O., Traite de Ia responsabilite
civile, II, Brussel, Larcier, 1962, nr. 2426; VAN QUICKENBORNE, M., De oorzake/ijkheid in het
recht van de burgerlijke aansprakelijkheid, Brussel, Elsevier, 1972, 198-249 en STORME, M.E.,
,Kausaliteit in het Belgisch aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht", Verkeersrecht, 1990,
225.
(109) CoRNELIS, L. en VAN 0MMESLAGHE, P., ,Les ,faitsjustificatifs" dans le droit beige de Ia
responsabilite aquilienne", inln memoriam Jean Limpens, Antwerpen, Kluwer, 1987,275 en
BOCKEN, H., /.c., 82-84.
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fout zou zijn ontstaan(llO). Dus het feit dat de schade een nietnoodzakelijk gevolg van de fout was, kan het causaal verband niet
afwijzen. Al in 1947 heeft het Hof van Cassatie zich daar duidelijk
over uitgesproken(lll). Evenmin het feit dat de schade bijvoorbeeld
voorzienbaar was of kon worden vermeden(112), of een omechtstreeks ofmiddelijk gevolg van de fout was(113), kan buitencontractuele schadevergoeding doen afwijzen. Hetzelfde geldt voor het feit
dat een fout slechts de aanleiding, maar niet de oorzaak van de schade
was. Het onderscheid tussen aanleiding en oorzaak is immers irrelevant(114). Ten slotte kan oak het feit dat een andere bij het schadegebeuren betrokkene een fout heeft begaan, de schade niet doen
afwijzen(115).
5.3.3. De verschillende standpunten in de lagere rechtspraak
Ondanks deze doctrinaire duidelijkheid van het Hof van Cassatie,
blijkt er bij de feitemechters sinds jaren een gebrek aan eenduidigheid
over de toepassing van deze equivalentieleer. Sommige feitemechters
nemen zelfs expliciet afstand van de leer, zonder al te zeer te moti-

(110) Cass., 22 december 1947, Pas., I, 1847, 555; Cass., 4 december 1950, Pas., I, 1951, 201;
Cass., 11 mei 1956, Pas., I, 962; Cass., 11 juni 1956, Pas., I, 1094; Cass., 28 maar! 1966, Pas.,
I, 1966, 976; Cass., 4 maart 1968, Arr. Cass., 1968, 884; Cass., 12 februari 1971, Pas., I, 1971,
537; Cass., 9 juni 1972, Pas., 1972, 934; Cass., 30 oktober 1973, Arr. Cass., 1974, 250; Cass.,
14 oktober 1975, Arr. Cass., 1976, 198; Cass., 6 januari 1976, Arr. Cass., 1976, 523; Cass.,
23 apil 1980, Pas., I, 1046; Cass., 30 mei 1980, Pas., I, 1980, 1204; Cass., 17 juni 1980, R. W.,
1980-81, 524; Cass., 26 februari 1981, Arr. Cass., 1980-81, 727; Cass., 24 april 1981, Arr.
Cass., 1980-81, 969; Cass., 2 februari 1982, R. W., 1982-83, 2635; Cass., 21 september 1983,
Arr. Cass., 1983-84, 61; Cass., 26 juni 1984, Arr. Cass., 1983-84, 1401; Cass., 10 oktober
1984, R.W., 1985-86, 589; Cass., 31 oktober 1984, Arr. Cass., 1984-85, 330; Cass., 5 maar!
1985, R. W., 1985-86, 1238; Cass., 11 juni 1986, Arr. Cass., 1985-86, 1392; Cass., 2 september
1986, Arr. Cass, 1986-87, 9; Cass., 16 oktober 1986, Arr. Cass., 1986-87, 212; Cass.,
23 oktober 1986, JT., 1987, 211; Cass. 24 september 1987, Arr. Cass., 1986-87, 109; Cass.,
13 februari 1987, Arr. Cass., 1986-87, 796; Cass., 15 december 1993, Bull. Cass., nr. 526.
(111) Cass., 24 december 1947, Pas., 1947, I, 555; Cass., 17 december 1979, De Verz., 1980,
523.
(112) Cass., 7 november 1979, Pas., I, 1980, 297; Cass., 10 oktober 1984, Arr. Cass., 1984-85,
229; Cass., 5 maart 1985, Arr. Cass., 1984-85, 931; Cass., 2 september l986,Arr. Cass., 198687, 9; Cass., 16 oktober 1986, Arr. Cass., 1986-87, 212.
(113) Cass., 5 maart 1953, Pas., 1953, I, 516; Cass., 26 februari 1981, Arr. Cass., 1980-81,
727; Cass., 3 februari 1987, R. W., 1987-88, 220; Cass., 2 juni 1987, Verkeersrecht, 1987, 277;
Cass., 28 mei 1991, Bull. Cass., 1991, 843.
(114) Cass., 27 maar! 1980, Pas., I, 1980, 931; Cass., 26 februari 1981, Arr. Cass., 1980-81,
727.
(115) Cass., 3 april 1984, Arr. Cass., 1983-84, 1022; Cass., 28 november 1984, Arr. Cass.,
1984-85, 436; Cass., 17 mei 1985, Arr. Cass., 1984-85, 1276; Cass., 13 februari 1987, Arr.
Cass., 1986-87, 796; Cass., 21 juni 1989, De Verz., 1990, 608; Cass., 23 mei 1990, Arr. Cass.,
1989-90, 1208.
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veren waarom ze dat doen(116). Zo stelde een deskundige voor het
Hof van Beroep te Brussel vast dat een bepaalde fout weliswaar niet
de enige, maar wel een zeer belangrijke oorzaak voor het ontstaan van
schade was; een fout met andere woorden zonder dewelke de schade
niet zou zijn ontstaan. Desondanks werd het oorzakelijk verband door
het Hof van Beroep te Brussel niet aanvaard. De fout zou, aldus het
Hof, namelijk niet het noodzakelijke gevolg van de fout zijn(117).
Daarmee kan men echter niet aantonen dat, zoals het Hof van Cassatie
stelt, de schade zou zijn uitgebleven indien de ,fout", ongeacht de
zwaarte ervan of het relatieve belang in het totstandkomen van de
schade, niet zou zijn gepleegd. Hetzelfde Hof van Beroep stelde in een
andere zaak dat de vergoedbare schade niet verder reikt dan de
normale gevolgen van de fout. ,[A]ttendu que le dommage reparable
en fonction causale necessaire avec une faute se limite a ses repercussions normales en fonction de sa nature."(l18) BocKEN stelt terecht
dat hier de leer van de adequate oorzaak doorklinkt, waarbij men
uitgaat van de normale gevolgen van een fout, eerder dan de equivalentieleer, waarin ook de atypische gevolgen van een fout worden
verdisconteerd.(ll9) Ook in deze zaak wordt door het Hofvan Beroep
te Brussel dus niet bewezen dat de schade eveneens zou zijn opgetreden indien de fout niet zou hebben plaatsgevonden. Ten slotte
vermelden we een vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Luik
die een schadevordering afwees omdat een bepaalde fout weliswaar
de activering van de schade tot gevolg had, maar overigens geen
determinerende of beslissende invloed op het schadegebeuren
had(120). Maar opnieuw geldt hier dat de rechtbank daarmee niet
kan aantonen dat de schade zonder de fout evengoed zou hebben
plaatsgevonden(121 ).
Standaardillustraties van lagere rechtspraak waarin van een onjuiste
opvatting over het oorzakelijk verband sprake is, vormen de zogenaamde ,contactsleutelgevallen": de situatie waarin een auto onbeheerd, geopend en met de sleutel in het contactslot wordt achtergelaten, waama een dief met deze auto er vandoor gaat en schade
veroorzaakt. Indien de dief onbekend blijft, richten de schadelijders
(116) Zie ,Overzicht (1964-1978)", T.P.R., 1980, 1352 en ,Overzicht (1985-1993)", T.P.R.,
1995, 1453.
(117) Brussel, 19 februari 1987, Pas., 1987, II, 104.
(118) Brusse1, 24 februari 1989, R.G.A.R., 1991, 11.618.
(119) BocKEN, H., l.c., 84 en 89.
(120) Rb. Luik, 5 januari 1987, JL.M.B., 1987, 426.
(121) Zie verder tevens Luik, 21 december 1966, Bull. Ass., 1967, 1130; Luik, 22 december
1966, Bull. Ass., 1968, 392.
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zich vaak tot degene die de auto onzorgvuldig achterliet. Consequente
toepassing van de equivalentieleer zou in deze gevallen zonder twijfel
tot aansprakelijkheid van de nalatige automobilist moeten leiden.
Toch blijkt dit vaak niet het geval. In de meerderheid van dergelijke
gevallen stelt men immers dat het oorzakelijk verband werd doorbroken door een dubbele oorzaak van de dief (met name de diefstal en
de verkeersfout), waardoor het oorzakelijk verband tussen de schade
en de fout van de nalatige bestuurder te ver van elkaar verwijderd zijn
om aansprakelijkheid te kunnen aannemen(122). Soms ook wordt
ontkend dat de schade het noodzakelijk gevolg is van de fout(123),
of de fout de noodzakelijke voorwaarde voor de schade(124). Een
andere maal wordt de oorzakelijkheid ontkend doordat de door de dief
gepleegde fout de zelfstandige(125) of efficiente oorzaak(126) van de
schade is. Alle zijn echter onjuiste toepassingen van de equivalentieleer.
5.3.4. De theorie van de onderbreking van het oorzakelijk verband
door een wettelijke of contractuele verplichting
Rechtspraak en rechtsleer hebben op verschillende wijzen getracht de
gevolgen van de equivalentieleer te mildereno:Veruit-de belangrijkste
daarvan is de theorie van de doorbreking door een wettelijke of
contractuele verplichting(127). Deze leer stelt dater geen oorzakelijk
verband bestaat tussen de fout van de veroorzaker en bepaalde uitgaven waartoe een ander persoon gehouden is op grond van een
wettelijke, reglementaire of contractuele verplichting. Dergelijke uitgaves hebben immers een zelfstandige rechtsgrond. Deze theorie die
sinds het einde van de jaren '70 geldt, is ook nu nog, zij het met

(122) Kh. Brusse1, 11 ju1i 1963, R.G.A.R., 1964, 7253; Brusse1, 6 oktober 1965, Pas., II, 1966,
229; Brusse1, 15 maart 1968, R. W., 1968-69, 650; Rb. Brussel, 7 januari 1974, J.T., 1974, 195;
Rb. Antwerpen, 26 juni 1974, R.G.A.R., 1975, 9437; Bergen, 20 juni 1985, R.G.A.R., 1987,
11.202; Rb. Luik, 5 januari 1987, JL.MB., 1987, 427; Bergen, 26 juni 1987, JL.MB., 1987,
1288; Vred. Hoei, 26 januari 1990, Pas., III, 1990, 81; Vred. Etalle, 1 oktober 1990, Verkeersrecht, 1991, 36:
(123) Gent, 21 april 1966, Bull. Ass., 1966, 481; Luik, 21 december 1966, R.G.A.R., 1967,
7819; Luik, 29 oktober 1976, R.G.A.R., 1978, 9829.
(124) Antwerpen, 27 maart 1975, R. W., 1975-76, 1528.
(125) Gent, 21 apri11966, Bull. Ass., 1966, 481.
(126) Vred. Kontich, 15 juni 1972, R. W., 1972-73, 822.
(127) Zie Cass., 28 april1978, R. W., 1978-79, 1695 en Cass., 26 september 1979, A.C., 197980, 106. Zie over deze theorie het mooie overzichtsartike1 van FAES, K., ,De theorie van het
verbreken van het oorzakelijk verband door de tussenkomst van een wettelijke of contractuele
verplichting", T.P.R., 1993, 429-472.
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onderbrekingen en onder engere voorwaarden, van kracht(128). Deze
,oplossing" heeft echter niet gezorgd voor meer rechtszekerheid.
Voor toepassing van deze leer is het bestaan van een oorzakelijk
verband volgens de equivalentieleer namelijk nog altijd noodzakelijk.
Indien immers vaststaat dat een uitgave eveneens zou zijn gedaan
zonder de fout, is er geen behoefte aan de doorbreking van het
oorzakelijk verband. De onderbrekingsleer als dusdanig is echter in
strijd met de equivalentieleer zelf, en heeft zelfs een controverse
veroorzaakt in de rechtspraak van het Hof van Cassatie. Zeker nu
het nauwelijks mogelijk is gebleken te voorspellen wanneer men de
equivalentieleer zal toepassen en wanneer de onderbrekingsleer. We
gaan er hier niet verder op in, omdat uit de rechtspraak blijkt dat de
theorie als dusdanig in de praktijk slechts zelden tot een doorbreking
van het oorzakelijk verband moet leiden(129). De problemen die de
theorie oproept, worden bovendien vaak door de wetgever zelf opgelost, door middel van bijzondere wetten die de draagwijdte van de
onderbrekingsleer beperken.
5.3.5. Evaluatie: de equivalentieleer en precedentwerking
Voor zover de uitspraken van de feitenrechter die tot nog toe werden
aangehaald ter beoordeling aan het Hof van Cassatie werden voorgelegd, blijken ze in de meerderheid van de gevallen uiteindelijk bevestigingen van de sinds lang heersende leer van het Hofvan Cassatie
over het oorzakelijk verband: alle oorzaken zijn aan elkaar gelijk en
enkel en alleen de vaststelling dat de schade ook zonder de betreffende fout zou zijn ontstaan, kan het oorzakelijk verband doorbreken.
Toch blijkt er een gebrek aan eenduidigheid in de rechtspraak van de
lagere rechters. Bocken stelt dat hoewel er zich tegenwoordig een
verscherpte controle door het Hof van Cassatie voordoet, de feitenrechter desondanks, de facto, nog altijd ruime mogelijkheden behoudt
om het bestaan van het causaal verband vast te stellen of af te wij zen.
De lagere rechter heeft dus de ruimte om tot op zekere hoogte een
beleid te voeren dat niet wordt weergegeven in de rechtsregels, en
deze maakt daar ook effectief gebruik van. Volgens Bocken is dit de
belangrijkste reden voor het gebrek aan eenduidigheid in de lagere
rechtspraak(130).
(128) Zie over de geschiedenis van het !eerstuk onder meer BOCKEN, H., l.c., 106-119; FAES,
K., l.c., 429-472 en ,Overzicht (1985-1993)", T.P.R., 1995, 1500-1514.
(129) Aldus ook BocKEN, H., I.e., 116.
(130) BocKEN, H., l.c., 92. Zo ook ,Overzicht (1985-1993)", T.P.R., 1995, 1469.
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De stelling van BocKEN is ongetwijfeld juist. Toch is zijn verklaring
niet helemaal compleet. Want het gebrek aan precedentwerking van
de nochtans ondubbelzinnige uitspraken van het Hofvan Cassatie kan
er niet ten gronde mee worden verklaard. De vraag is uiteindelijk dan
ook de volgende: waarom zou de feitenrechter zich niet aan de
instructies van het Hof van Cassatie houden? Hoe komt het dat de
feitenrechter een beleid voert dat niet in de rechtsregels, zoals door het
Hof zelf opgesteld, tot uiting komt?
Ons inziens is een diepere reden voor het gebrek aan precedentwerking te vinden in de dubbelzinnige houding die het Hof van Cassatie
zelf inneemt. Er bestaan een aantal gevallen waarin het Hof van
Cassatie een beslissing die feitelijk strijdig is met de equivalentietheorie door de vingers ziet(l31 ). Sornrnige factoren blijken in staat
het causaal verband zoals dat op grond van de equivalentieleer zou
moeten worden vastgesteld, geheel of gedeeltelijk te doorbreken. In
ieder geval is ook het Hof zelf, de meestal glasheldere formulering
van de equivalentietheorie, niet altijd even duidelijk Het Hof van
Cassatie betoont soms slechts lippendienst aan de theorie. Of sterker
nog, het Hof neemt er soms zelfs afstand van. Zo leest men bijvoorbeeld in een uitspraak uit 1988: ,De omstandigheid dat een verkeersongeval niet gebeurd-zou zijn- zonder een- door-een menselijke fout
ontstane onregelmatige toestand brengt niet noodzakelijk mee dat die
fout in oorzakelijk verband staat met de totstandkoming van het
verkeersongeval"(132). Dat is een regelrechte afwijzing van de equivalentieleer, een afwijzing evenwel die slechts bij wege van uitzondering plaatsvindt want de traditionele leer werd in 1993 nog maar eens
bevestigd( 13 3). Voor een voorbeeld van een welwillende interpretatie
door het Hof van Cassatie van beslissingen van feitenrechters, verwijzen we naar een beslissing van 3 oktober 1984 waarin het Hofvan
Cassatie evenals de feitenrechter stelt dat een overdreven snelheid als
niet oorzakelijk voor de schade moet worden beschouwd, omdat de
andere bij het ongeval betrokken bestuurder rekening had moeten
houden met de eveneens overdreven snelheid van de voorrangsgerechtigde bestuurder(l34). Weliswaar kan een dergelijke constatering
tot verdeling van de schade leiden, maar zeker niet, althans volgens de
theorie, tot het doorbreken van het oorzakelijk verband. Ook beves(131) Zie hierover ,Overzicht (1985-1993)", T.P.R., 1995, 1455.
(132) Cass., 6 september 1988, Arr. Cass., 1988-89, 12. Een identieke conc1usie trok het Hof
in zijn arrest van 26 juni 1990, Arr. Cass., 1990-90, 1382. Zie hierover tevens BOCKEN, H., I.e.,
104-105 en ,Overzicht (1985-1993)", T.P.R., 1995, 1457-1458.
(133) Cass., 15 december 1993, Bull. Cass., nr. 526.
(134) Cass., 9 oktober 1984, Arr. Cass., 1984-85, 194.
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tigde het Hof een beslissing van een feitenrechter die vaststelde dat er
geen oorzakelijk verband aanwezig was omdat de schade niet het
,normale" gevolg van een aanrijding was. De feitenrechter had
daardoor, aldus het Hof van Cassatie, immers willen zeggen dat de
schade zoals ze zich in feite voordeed, zich ook zou hebben voorgedaan zonder de betreffende fout(l35)(136). Dat is een wel zeer welwillende interpretatie van de beslissing van de feitenrechter.
De aanvaarding door het Hof van Cassatie van de equivalentieleer is
in theorie ondubbelzinnig. Daarover mag geen twijfel bestaan. Jammer genoeg blijken de consequenties van de leer niet altijd even goed
doordacht of even wenselijk, hetgeen tot dubbelzinnige instructies aan
de lagere rechter leidt. In ieder geval krijgt door dubbelzinnige
motiveringen de lagere rechter de indruk dat het Hof van Cassatie
het zelf met de equivalentieleer niet zo nauw neemt, of althans bereidt
is om (op verhulde wijze) aanpassingen te introduceren. Het Hof van
Cassatie ervaart blijkbaar regelmatig de behoefte om de consequenties
van de equivalentieleer te milderen. Tussen de theorie en de wenselijke praktijk bestaat discrepantie. Een voorbeeld mag dit illustreren:
een bestuurder rijdt tegen twee geparkeerde auto's aan. De eigenaar
van een van de auto's schrikt wakker. Zijn vrouw brengt hem op de
hoogte van de aanrijding. Nog dezelfde nacht overlijdt de eigenaar
aan de gevolgen van een hartaanval. De feitenrechter overweegt dat er
tussen de fout en de schade een noodzakelijk oorzakelijk verband
moet bestaan, en stelt vervolgens dat de aansprakelijkheid beperkt is
tot de normale gevolgen van de fout. Het overlijden van de eigenaar
valt echter volgens de feitenrechter niet onder deze normale gevolgen.
Het Hof van Cassatie oordeelt dat de feitenrechter daarmee heeft
beslist dat de schade zich ook zou hebben voorgedaan zonder de fout
van de bestuurder(137). Het resultaat is in deze procedure volledig
aanvaardbaar. Het zou maatschappelijk gezien buitengewoon bitter
zijn mocht de bestuurder voor het overlijden van het slachtoffer
aansprakelijk worden gehouden. De constructie die het Hof van
Cassatie gebruikt om deze beslissing te legitimeren is desondanks
nogal welwillend ten aanzien van de feitenrechter en zelfs in strijd met
de equivalentieleer. Het is immers zeer onwaarschijnlijk dat het
(135) Cass., 11 oktober 1989, R.G.A.R., 1992, nr. 12.007.
(136) Zie voor beslissingen van een gelijkaardige strekking: Cass., 12 juli 1951, Pas., I, 1951,
785; Cass., 2 november 1960, Pas., I, 2; Cass., 18 november 1963, Pas., I, 1964, 288 (in een
arrest met een vrijwel identieke casuspositie kwam de equivalentieleer daarentegen niet in het
gedrang: Cass., 28 maart 1966, Pas., I, 976); Cass., 19 juni 1967, R.G.A.R., 8203; Cass., 10
februari 1978, Pas., I, 1978, 674; Cass., 8 december 1983, Arr. Cass., 1983-84, 419.
(137) Cass., II oktober 1989, R.G.A.R., nr. 12.007.
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slachtoffer eveneens zou zijn overleden zonder de fout van de bestuurder.
Dat dergelijke toegevingen aan de equivalentieleer tot dubbelzinnige
instructies aan de feitemechter leiden is tot op zekere hoogte logisch.
Zodra men namelijk aan de absoluutheid van deze theorie gaat tomen,
moet men namelijk compromissen aanvaarden die rechtsreeks met de
grondslagen ervan strijdig zijn. Men slaagt er daardoor niet in deze
compromissen theoretisch te funderen(138). Desondanks kunnen ze
ons inziens zo geformuleerd worden dat de practicus er een houvast
aan heeft. Het Hof weigert dat tot nog toe echter ook te do en. Dat is
uitdrukkelijk een probleem van motivering. Al in 1972 schreef VAN
QurCKENBORNE dat ,het Hof van Cassatie een principiele voorkeur
heeft voor de theorie van de gelijkwaardigheid der oorzaken, maar dat
het niet bereid is deze theorie tot in haar uiterste consequenties te
volgen. Indien het Hof zich genoopt voelt een beslissing te vellen, die
afivijkt van de equivalentietheorie, zal het bovendien zijn best doen
om deze ontrouw te verbergen"(139). Deze stelling, waar we ons bij
aansluiten, betreft uiteindelijk een probleem van motivering.
Deze kritiek is ook nu nog uiterst actueel, en lijkt de belangrijkste
reden te zijn waarom de hoogste rechter in de motivering soms zulke
dubbelzinnige-instnicties aah-defeitenreclitet geeft. Missclrien zou-het
Hof van Cassatie beter overgaan tot de theorie van de adequate of
efficiente oorzaak, op basis waarvan men de oorzaken die redelijkerwijze of voorzienbaar tot schade leiden, of die op beslissende of
doorslaggevende wijze een oorzaak zijn, tot uitgangspunt neemt. Of
wellicht zou het Hof van cassatie zich expliciet moeten uitspreken
over de principiele reikwijdte van de equivalentieleer; expliciet toegeven met andere woorden dat men onder bepaalde omstandigheden
uitzonderingen op de equivalentieleer wenst te gedogen. De draagwijdte van deze uitzonderingen zou men echter dan wel principieel
moeten omschrijven. De keuze voor een van deze opties zou ons
inziens de precedentwerking van de uitspraken van het Hof van
Cassatie inzake het oorzakelijk verband alleszins ten goede komen.

(138) VAN QUICKENBORNE, M., o.c., 249.
(139) Ibid., 236 (cursivering toegevoegd).
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5.4.

CONCLUSIE

Vaak treft men in een rechterlijke uitspraak een opsomming aan van
een aantal relevant geachte feiten, gekoppeld aan een beslissing
zonder motivering. Een dergelijke beslissing is niet meer dan een
,machtswoord"(l40). VAN WELKENHUYZEN heeft er met betrekking
tot de motiveringswijze van het Hof van Cassatie op gewezen dat het
Hof van een rechtsprobleem zelden een grondige analyse maakt, en
dat argumenten slechts zelden tegen elkaar worden afgewogen. Ook
vermij dt het Hof met de rechtsleer of rechtspraak expliciet in discussie
te treden(141). Deze situatie verleidde F. OsT recent tot de verzuchting dat de motiveringspraktijk van het Hof van Cassatie is geevolueerd naar ,( ... ) des oracles de la pythie, plongeant meme les specialistes dans les abimes de perplexite"(l42). Daar valt nog aan toe te
voegen dat het Hof zich meestal beperkt tot het beantwoorden van
slechts een van de ingeroepen middelen. Daardoor gaat er een kans
verloren om een controversieel punt in de rechtspraak in de ene of
andere zin te beslechten(143). Dit zijn uitdrukkelijk problemen die
zich op het niveau van de motivering situeren. Een echte discussie
over de principiele gronden van een beslissing treft men in ieder geval
nauwelijks ook aan.
De apologie voor deze situatie van een voormalig eerste voorzitter van
het Hof van Cassatie kan ons niet overtuigen. Het feit immers dat de
cassatierechter een beperkte bevoegdheid heeft- beperkt tot toezicht
op procedures en controle op de wettigheid van eindbeslissingen- en
bovendien wordt belemmerd door artikel6 van het Ger.W.(144), kan
in ieder geval geen geldig excuus zijn voor de huidige situatie. Beide
elementen sluiten immers niet noodzakelijk uit dat er omstandiger
wordt gemotiveerd. Zo is het feit dat de motiveringsplicht slechts naar
de vorm wordt getoetst uiteindelijk vooral een uitdrukkelijke, maar
niet noodzakelijke keuze van het Hof zelf. En artikel 6 van het
(140) BARENDRECHT, J.M., Recht als model van rechtvaardigheid. Beschouwingen over vage
en scherpe normen, over binding aan het recht en over rechtsvorming, Deventer, Kluwer,
1992, 184.
(141) VAN WELKENHUYZEN, A., ,La motivation des revirements de jurisprudence", in La
motivation des decisions de justice, PERELMAN, C. en FoRIERS, P. (eds.), Brussel, Bruylant,
1978, 275.
(142) Cass., 2 december 1992, J.T, 1993, 400 met noot OsT, F.
(143) VAN HoECKE, M., De interpretatievrijheid van de rechter, Antwerpen, Kluwer, 1979,
378.
(144) Zo meent SOETAERT bijvoorbeeld dat uit art. 6 Ger.W. het volgende moet voortvloeien:
,Het Hofbeslist (... ) slechts een geval en het zal dan ook in zijn arresten nimmernaar een ander
arrest met name verwijzen". SoETAERT, R., ,Is een cassatiearrest leesbaar?", R.W., 1978-79,
2611.
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Gerechtelijk W etboek impliceert niet noodzakelijk dat het Hof van
Cassatie niet eveneens de verdere principiele dimensie van een uitspraak kan bespreken in een obiter dictum(145). Dat geldt trouwens
ook voor de rechtspraak van feitemechters. Wanneer men een willekeurig tijdschrift met rechtspraak openslaat, wordt al gauw duidelijk
dat een gebrekkige ofbeperkte motivering (nog altijd) een veel voorkomend euvel is. Uit dergelijke rechtspraak valt uiteraard maar weinig
informatie te halen. Dit leidt tot de situatie dat slechts in het geval een
nieuwe casus heel uitdrukkelijk relevante feiten met een eerdere
uitspraak deelt, er van een eventuele invloed van de eerdere uitspraak
sprake zou kunnen zijn. Naar de verdere draagwijdte, de veralgemeenbaarheid, van een niet grondig gemotiveerd precedent blijft het evenwei gissen. Er is zelfs sprake van een vicieuze cirkel. Door de
inherente vaagheid van veel rechterlijke beslissingen, ontstaat voor
de rechter de mogelijkheid zijn beslissing te steunen op een eigen
oordeel over het behoren. Daardoor kan er een heel gamma van
uitspraken met onderling grote verschillen ontstaan. En hoe meer
van dergelijke uitspraken er zijn, hoe meer diversiteit het gevolg zal
zijn(146).
Desondanks moeten we voorzichtig zijn met het trekken van al te
snelle of te algemene conclusies. In de eerste plaats omdaLin dit
artikel slechts een beperkt aantal, zij het centrale, vraagstukken uit het
aansprakelijkheidsrecht werden onderzocht. Het extrapoleren van
conclusies is daardoor niet zomaar mogelijk. Toch kunnen we stellen
dat indien het met de precedentwerking van uitspraken met betrekking
tot de hier behandelde leerstukken magertjes gesteld is, er iets moet
gebeuren. In de tweede plaats is het fenomeen van een gebrekkige
precedentwerking vaak niet alleen aan de motivering te wijten. Het is
als met het verhaal van de kip en het ei. Wat was er eerst, de
gebrekkige motivering of de uitspraak die een gebrekkige rationaliteit
heeft? De beslissingen die handelen over de equivalentieleer laten
zien dat de uiteindelijke reden voor de dubbelzinnige motivering
minstens mede te danken is aan de zwakke rationaliteit van de
equivalentieleer zelf, althans van de praktische consequenties daarvan. Het leerstuk vormt een bewijs voor het feit dat de rationaliteit van
de uitspraak in belangrijke mate de precedentwerking van rechterlijke
uitspraken uitmaakt. Desondanks zou het hof van Cassatie het probleem voor een belangrijk deel kunnen verhelpen door in de motivering meer duidelijkheid te scheppen over de principiele dimensie van
(145) Zie hierover verder infra paragraaf 6.2.
(146) BARENDRECHT, J.M., o.c., 185.
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de uitspraken die met deze kwesties samenhangen. BoucKAERT heeft
er trouwens in een recente studie eveneens op gewezen dat het hier om
een meer structureel probleem gaat(147).
Voor wat betreft de problematiek van de risicoaanvaarding, ligt de
oorzaak voor het gebrek aan eenduidigheid in de lagere rechtspraak
ons inziens zelfs alleen maar in de motivering van het Hof van
Cassatie besloten. Het leerstuk is als dusdanig immers volledig rationee!: de interpretatie ervan door het Hof van Cassatie wordt door de
rechtsleer vrijwel zonder uitzondering gesteund. Deze interpretatie
wordt door de lagere rechtspraak, door de verschillende betekenissen
die aan de term risicoaanvaarding kunnen worden gegeven, echter niet
volledig begrepen. Ons inziens zou het belangrijkste deel van de
problemen worden opgelost door over dit aspect duidelijkheid te
verschaffen. Bijvoorbeeld via het taboe verldaren van de term risicoaanvaarding.
Hoewel er dus een verschil bestaat voor wat betreft de oorzaak van
een gebrekkige precedentwerking tussen het leerstuk van de risicoaanvaarding en dat van de equivalentieleer, lijkt het waarschijnlijk dat
de problemen ten aanzien van de equivalentieleer door het Hof van
Cassatie eveneens zelf opgelost kunnen worden. Met name door over
een aantal aspecten nadrukkelijker te motiveren. Het Hofvan Cassatie
zou minstens expliciet moeten erkennen dat het onder bepaalde omstandigheden bereid is toegevingen aan de consequenties van de
equivalentieleer te doen.

6. Naar een oplossing voor het probleem
Nu is gebleken dat precedenten bij ons niet noodzakelijk hun ,natuurlijke" rol vervullen, impliceert dit minstens dat er maatregelen worden getroffen waardoor dat eventueel wel het geval kan zijn. Verschillende opties staan open.
·
6.1. DE MOTIVERINGSVEREISTEN
Er zou gepleit kunnen worden voor een stelsel zoals dat in Engeland
fungeert. ·Stare decisis dus. Dit lijkt echter niet wenselijk, vooral
(147) BOUCKAERT, B., Hoe gemotiveerd is Cassatie? Pleidooi voor een waarachtig precedentenhof en een hernieuwde motiveringscultuur, Brussel, Story-Scientia, 1997, 57 p.
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omdat zo'n systeem niet de garantie biedt dat precedenten wel gevolgd zullen worden(148). In zeleere zin is dat oole logisch, want
hoewel het Engelse systeem van stare decisis in de literatuur meestal
wordt voorgesteld als een formeel systeem van precedentenbinding,
dat is een systeem waarin de juridische plicht bestaat om bepaalde
precedenten te volgen, is dat in de praletijle evenmin als bij ons het
geval. Oole in Engeland bestaat er namelijle, zoals bij ons, geen
expliciete sanctie voor het niet volgen van precedenten. Het feitelijle
sanctioneren van het niet volgen van precedenten, is namelijle niet
meer dan een lewestie van feitelijke macht. Deze macht volgt, zoals bij
ons, eerder uit de hierarchische structuur van de rechterlijlee organisatie dan uit een expliciete bevoegdheid om het niet volgen van
precedenten als dusdanig te kunnen sanctioneren. Een aankondiging
als het Practice Statement is daarom slechts een aanwijzing voor wat
de House ofLords feitelijle zal doen wanneer hij met beslissingen van
de Court ofAppeal wordt geconfronteerd waarmee hij het niet eens is.
De uitspraleen waarmee hij het niet eens is, zal hij namelijle ontkrachten(149). Maar uitspraleen waarmee hij het wel eens is, zal hij, hoewel
dat ze bindende precedenten eventueel niet volgen, bevestigen. De
House ofLords heeft als beslisser in laatste instantie dus de macht om
een beslissing van de Court ofAppeal opzij te zetten, wanneer hij van
mening is dat deze beslissing ten aanzien van de (lewaliteit van de)
substantieve rechtsregels die in een beslissing aan de orde zijn geleomen niet juist is. Dat beteleent dat rechterlijlee uitspraleen van de
Court of Appeal, door de House of Lords alleen zullen en leunnen
worden getoetst ten aanzien van de rechtsvragen die erin aan de orde
leomen.
De House ofLords heeft als gevolg hiervan dus de feitelijke bevoegdheid om over de werleing van en omgang met precedenten te oordelen.
De Court of Appeal lean zich ten aanzien van precedenten bijgevolg
gedragen zoals hij dat goed acht, maar hij zal steeds op de vingers
worden getilet indien de House of Lords zich niet in een dergelijlee
beslissing lean vinden. De enige mogelijkheid die de Court of Appeal
rest, is een beslissing van de House ofLords (of zichzelt) te overrulen,
indien hij er zeleer van is dat de House ofLords dat eveneens zal doen.
(148) Zie hierover bijvoorbeeld de geschiedenis van de rechtspraak op het terrein van de
buitencontractuele vergoeding van zogenaamde zuivere vermogensschade: STAPLETON, J.,
,Duty of Care and Economic Loss: a Wider Agenda", The Law Quarterly Review, 1991,
248-297; STAPLETON, J., ,In Restraint of Tort", in The Frontiers of Liability, BIRKS, P. (ed.),
Oxford, Oxford University Press, 1994, 83-102 en STAPLETON, J., ,Duty of care: Peripheral
Parties and Altemative Opportunities for Deterrence", The Law Quarterly Review, 1995, 301345.
(149) Onder voorbehoud van hetgeen in supra paragraaf 4 werd gezegd.
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Zoals Lord Salmon het in de House of Lords reeds zei: ,If( ... ) the
Court of Appeal decides an appeal contrary to one of its previous
decisions, this House, much as it may deprecate the Court of Appeal's
departure from the rule [of stare decisis], will nevertheless dismiss the
appeal if it comes to the conclusion that the decision appealed against
was right in law"(l50). Dit gebeurde inderdaad in de Miliangos-zaale,
waarin de House of Lords het oordeel door de Court of Appeal dat
beslissingen niet noodzaleelijle in pond sterling dienden plaats te
vinden slechts leon bevestigen omdat hij het inhoudelijle met de Court
ofAppeal eens was, oole al ging dit in tegen een eerdere beslissing van
de House of Lords zelf(151).
Omdat een systeem van stare decisis dus geen oplossing lean zijn, lijlet
het beter om aan te sluiten bij een belangrijlee reden voor gebrekkige
precedentwerleing zelf. Als immers een gebrekkige motivering een
belangrijlee reden is voor het feit dat sommige precedenten hun rol als
precedent niet naar behoren leunnen vervullen, dan lijlet het oole
logisch om aan die motivering zelf nadere eisen te stellen. Ben op
alle onderdelen goed gemotiveerde rechterlijlee uitspraale lean de
precedentwerleing zonder twijfel ten goede leomen. De rechterlijlee
uitspraale zal dan oole meer duidelijleheid moeten verschaffen over hoe
en waarom de rechter tot zijn beslissing is geleomen, op basis van
wellee ~gezichtspunten en afwegingen. De motivering zou eveneens
een meer expliciete discussie mogelijle moeten maleen over de rol die
precedenten in een te beslechten geschil spelen, nu en naar de toeleomst toe. De rechter dient met andere woorden in de context van het
geval de rationaliteit van zijn uitspraale zo goed mogelijle te garanderen. Daarbij is het overigens een misverstand te stellen dat iedere
rechterlijlee uitspraale aan dezelfde motiveringsvereisten dient te voldoen. Er zijn, afhankelijle van de feitelijlee omstandigheden en de aard
van het rechtsgebied en de beslissing, wel degelijle verschillen mogelijle(152). Zo lijlet er in rechtsgebieden waarin de rechten en plichten
van de justitiabelen wat straleker gereglementeerd zijn, rechtsgebieden
die althans niet aileen afhankelijle zijn van maatschappelijlee overwegingen, wat minder uitvoerig gemotiveerd te leunnen worden. Oole zal
een beslissing die handelt over primaire levensbehoeften uitvoeriger
(150) Davis v. Johnson, [1979] AC 323. Zie tevens reeds supra, p.l85.
(151) [1976] AC 459.
(152) VRANKEN, J.B.M., Algemeen Dee!, in Mr. C. Asser 's Handleiding tot de Beoefening van
het Nederlands Burgerlijk Recht, Zwolle, Tjeenk Willink, 1995, 141-142 en 148-156. Dat was
ook de conclusie van het E.H.R.M. in de zaken ,Hadjianastassiou", 16 december 1992, Pub/.
Cour, Serie A, vol. 252, en ,Ruiz Torija/Hiro Balani", 9 december 1994, Pub/. Cour, Serie A,
vol. 303 A en B.
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moeten worden gemotiveerd dan een geschil over bijvoorbeeld zekerheidsrechten. En zo mag van het Hof van Cas satie ook meer verwacht
worden dan van een vrederechter, omdat het Hofvan Cassatie immers
meer dan welke rechter ook zal bijdragen aan de rechtsvorming(153).
Hoe kan een inhoudelijk betere motivering worden bereikt? Op dit
moment wordt door het Hof van Cassatie de motiveringsplicht nogal
restrictief ~ als een formele vereiste ~ opgevat. Een wetgevend
initiatief omtrent de kwalitatieve omvang van de motivering kan
echter niet de oplossing zijn. Kwalitatieve begrippen als overtuigingskracht, begrijpelijkheid en aanvaardbaarheid, kunnen niet door de
wetgever worden afgedwongen aan de hand van een aantal op voorhand vastgelegde abstracte of theoretische vereisten. Dergelijke kwalificaties kunnen niet in een uniforme regeling worden gevat of
juridisch worden afgedwongen. De wetgever is ons inziens maar in
zeer beperkte mate in staat om de kwaliteit van de omgang van de
rechter met het positieve recht te structureren(154). Juristen moeten
zich wat dat betreft goed bewust zijn van de beperkingen van het
recht. Vooruitgang in deze aangelegenheid is vooral een kwestie van
cultuur en inzicht. Zeker nu het Hof van Cassatie autonoom, door
middel van rechtspraak, de interpretatie van een nieuwe motiveringsbepaling gezaghebbend zou definieren, kan-vooruitgang aileen worden verwacht indien het Hof daar ook zelf voor te vinden is. De
inhoudelijke eisen die het Hof van Cassatie zelf stelt aan de omvang
van de motivering, zullen uiteindelijk bepalend zijn voor de wijze
waarop de motivering in Belgie gestalte krijgt. We beperken ons
daarom tot een oproep aan het Hofvan Cassatie om ook daadwerkelijk
~ feitelijk ~ hogere eisen te stellen aan de motivering. Zowel in zijn
algemeenheid als ten aanzien van precedenten. Ons inziens zou dit
trouwens een logisch uitvloeisel moeten zijn van de eis die ook het
Europees Hof voor de Rechten van de Mens stelt, namelijk dat
,justice not only must be done, but also seen to be done"(l55).
6.2.

ARTIKEL

6

VAN RET GERECHTELIJK WETBOEK

Is de oproep aan met name het Hof van Cassatie om ook daadwerkelijk meer aandacht te besteden aan een deugdelijke motivering, alge(153) Zie tevens VRANKEN, J.B.M., ,Keuzevrijheid en verantwoordingsplicht van de rechter in
civiele zaken", in Gemotiveerd gehuldigd, Zwolle, Tjeenk Willink, 1993,231-232.
(154) Aldus ook VRANKEN, J.B.M., Algemeen Dee!, in o.c., 50 en 142.
(155) Zie bijv. E.H.R.M., ,Affaire Delcomi", 17 januari 1970, Pub!. Cour, Serie A, vol. 31 en
E.H.R.M., ,Affaire Piersack", 1 oktober 1982, Publ.Cour, Serie A, vol. 53.
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meen zowel als ten aanzien van precedenten, niet in strijd met artikel6
van het Gerechtelijk W etboek? Deze bepaling leert ons dat rechters
geen uitspraak mogen doen bij wege van algemene en als regel
geldende beschikking. Artikel 6 van het Gerechtelijk W etboek gaat
terug op artikel 5 van de Code Civil, die een reactie was op de onder
het Ancien Regime ontwikkelde bevoegdheid van de parlementen om
als hoogste rechtbanken zogenaamde arrets de reglement te veilen.
Deze arrets waren niet aileen van toepassing op het concrete geschil
dat erdoor werd beslecht, maar waren, zoals een wet, tevens gericht op
de toekomst en hadden een werking erga omnes. Ze kwamen in het
algemeen tot stand naar aanleiding van een kwestie die een nieuw
juridisch probleem opriep(156). De hedendaagse interpretatie van
artikel6 Ger.W. heeft vooral indirecte betekenis: de rechter mag zich
formeel-juridisch niet gebonden achten door vroegere rechtspraak,
aangezien hij dan aan de rechtspraak een algemene en als regel
geldende draagwijdte toekent. Voorzover de rechter zich echter de
zienswijze van een precedent gemotiveerd eigen maakt, dat wil zeggen zolang hij tevens de reden geeft waarom hij een precedent wenst
te volgen, is er geen probleem(157). Deze reden mag dus niet inhouden dat hij nu zo besluit omdat, en aileen omdat, een eerdere
rechter op dezelfde wijze heeft besloten(158). Een rechter mag wel
degelijk verwijzen naar precedenten, maar hij moet desondanks het
nog te beslissen geval gemotiveerd beslechten. Bovendien mag hij
slechts in casu een uitspraak doen.

(156) Zie hierover VAN CAENEGHEM, R.C., Geschiedkundige lnleiding tot het Recht, Antwerpen, Kluwer, 1989, 104-105; Pand. B., IX, V0 ,Arret de reglement", en VIII, V0 ,Application
de Ia loi", nrs.7-22 en OLIVIER-MARTIN, F., Histoire du droit francais: des origines Ia
Revolution, Parijs, Domat Montchrestien, 1948, 538. Vanuit een !outer historisch standpunt
zou men kunnen stellen dat het huidige art. 6 Ger.W. overbodig is aangezien het probleem
waarvoor het een oplossing beoogde te zijn bij ons nooit heeft bestaan. Dat zou echter onjuist
zijn omdat art. 6 bij ons langzaam geevolueerd is naar een bepaling met een zelfstandige
hedendaagse juridische draagwijdte en dynamiek, en daardoor, zoals we aanstonds zullen zien,
wei degelijk een nuttige functie kan vervullen.
(157) MAES, B., De motiveringsverplichting van de rechter, Antwerpen, Kluwer, 1990, 11.
Een rechter mag in zijn beslissing overigens wei verwijzen naar de motivering van een andere
rechterlijke beslissing, gewezen in dezelfde zaak. Met name wanneer de rechter in hoger
beroep steunt op of verwijst naar de motivering van de eerste zaak, omdat deze motieven
immers wei betrekking hebben op de concrete omstandigheden van de te beoordelen zaak. Zie
over artikel6 van het Gerechtelijk Wetboek VAN OVERBEKE, S., ,Verwijzing naar rechtspraak
in de rechterlijke beslissing" (noot onder Cass., 12 april 1994), R. W., 1994-95, 500-502.
(158) Zie bijv. Cass., 4 november 1974, Arr. Cass., 1975, 296; Cass., 27 mei 1975, Arr. Cass,
1975, 1020; Cass., 2 maart 1977, Arr. Cass., 714; Cass., 13 februari 1984, Arr. Cass, 1983-84,
716; Cass., 12 december 1985,Arr. Cass, 1985-86, 537; Cass., 27 januari 1992, R.W., 1991-92,
1265 met noot, en Cass., 12 april 1994, onuitgegeven.
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Artikel 6 sluit daarmee een systeem van precedentwerking niet
uit(159), maar slechts een systeem van bindende of onvoorwaardelijke precedentwerking, dat is een systeem waarin precedenten moeten
worden opgevolgd omdat het precedenten zijn(160). Artikel 6 van het
Gerechtelijk Wetboek is geevolueerd van een toepassing van de idee
van de scheiding tussen recht en politiek naar een verkapte motiveringsverplichting. Het heeft in zijn huidige toepassing dan oak een
nauwe band met artike1149 van de Grondwet. Vanuit deze optiek kan
de bepaling oak vandaag nag een zinvolle taak vervullen, zeker in het
licht van wat eerder werd geconstateerd, namelijk dat een gebrekkige
motivering een belangrijke reden is voor de beperkte precedentwerking van sommige rechterlijke uitspraken. Bovendien is de rechter nu
eenmaal beperkter democratisch gelegitimeerd dan de wetgever. Zo
begrepen kan het al te enthousiaste rechters afremmen(161), en zou
het kunnen worden gezien als een procesrechtelijke begrenzing van de
beslissingsruimte van de rechter.

(159) De opvatting van JESSURUN D'OLIVEIRA dat ,[h]et Belgische verbod betekent (... ), dat
men we! de overwegingen uit de vroegere uitspraak mag overnemen, maar niet mag zeggen dat
men dit doet", is dus ongenuanceerd. Men mag immers we! degelijk zeggen dat men- de
overwegingen uit de vroegere rechtspraak ovemeemt, zolang dit maar gemotiveerd wordt
gedaan. JESSURUN D'OLIVEIRA, H.U., De meerwaarde van rechterlijke uitspraken (Arrets de
reglement en precedenten), Deventer, Kluwer, 1973, 13-14. In dit verband noopt de huidige
interpretatie van art. 6 Ger.W. overigens we! tot zorgvuldige lezing. Zo imp!iceert de overweging ,dat de rechtbank van oordeel is dat zij zich bij deze (gevestigde rechtspraak) moet
aansluiten", niet noodzakelijk dat de rechter zich door deze gevestigde rechtspraak gebonden
acht. VAN OVERBEKE stelt terecht dat een zeer aandachtige lectuur van de betreffende rechterlijke uitspraken nodig is. Zie VAN OVERBEKE, S., I.e., 501-502 en ADAMS, M., ,Een rechtstheoretische glosse bij artikel 6 van het Gerechtelijk Wetboek" (noot onder Rb. Hasselt,
10 november 1994), R. W, 1994-95, randnummer 6, 1089. Voor een ,Frans" perspectief op
deze aangelegenheid, zie BELLET, P., ,Servitudes et libertes de juge: les articles 4 et 5 du Code
Civil Fran<;:ais", in Arguments d'autorite et arguments de raison en droit, VASSART, P. e.a.
(ed.); Brussel, Nemesis, 1988, 145-158.
(160) V gl. de curieuze situatie die ontstond naar aanleiding van het cassatiearrest van 9 oktober
1980 waarin het Hofvan Cassatie besliste dat rechters verplicht zijn het vreemde recht (i.e. het
Franse) waamaar het Belgische IPR ve1wijst ambtshalve toe te passen zoals het door de rechter
in het land van herkomst is toegepast, en dat het Hof toezicht houdt op de correcte toepassing
hiervan. Interessant detail van deze zaak betrofhet feit dat het om een wetsbepaling ging die
zowel in het Belgische als het Franse recht bestaat, maar die in beide Ianden een andere
interpretatie kent. Door een zo expliciete erkenning van de feitelijke precedentwerking van
buitenlandse rechterlijke uitspraken, lijken deze een nog sterker precedentstatuut te ve1werven
dan binnenlandse rechterlijke uitspraken. De zienswijze die tot uiting komt in deze uitspraak
!evert minstens een spanning op met artikel 6 Ger.W. Zie over deze uitspraak verder RrGAUX,
F., ,La scission du fait et du droit et Ia distinction entre le droit interne et le droit etranger"
(noot onder Cass., 9 oktober 1980), R.C.J.B., 1982, 38-57; ERAUW, J., ,De ambtshalve
toepassing van vreemd recht en van cassatiecontrole op die toepassing", R.W, 1981-82,
1457-1470. Zie tevens RIGAUX, F., ,L'interpretation judiciaire d'une norme empruntee aun
autre ordre juridique. A propos des arrets du 21 janvier 1982", Liber amicorum F.Dumon,
Antwerpen, Kluwer, 1983, 1203-1206.
(161) Vgl. JESSURUN D'OLIVEIRA, H.U., o.c., 10.
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6.3. W ANNEER IS EEN AFWIJKING VAN HET PRECEDENT TOEGESTAAN?
Hoewel we niet willen pleiten voor een formele binding aan precedenten, blijft de vraag relevant wanneer van een precedent mag
worden afgeweken. Want ook indien het niet wenselijk is de gebondenheid aan het precedent juridisch af te dwingen, blijft deze gebondenheid tot op zekere hoogte een normatiefbehoren. De stabiliteit van
de rechtsorde vereist immers dat niet van ieder precedent dat als niet
meer rationeel wordt ervaren, mag worden afgeweken; dat dus wordt
verdisconteerd dat het precedent tevens een temporeel paradigma
vormt. De kwalitatieve beoordeling ervan zal dus meer moeten inhouden dan een loutere rationaliteits- of kwaliteitstoetsing. Met de
rationaliteit zelf van een rechterlijke uitspraak zal echter eveneens
rekening moeten worden gehouden. Het kan immers niet de bedoeling
zijn dat de vereiste van stabiliteit, institutionele fouten in het systeem
voor eens en voor altijd vastlegt. Hoe deze twee belangen met elkaar
te verzoenen?
De methode van de marginale toetsing zou een belangrijk hulpmiddel
kunnen zijn bij de kwalitatieve beoordeling van precedenten. De
rechter onderzoekt door middel van een dergelijke toetsing slechts
of de betreffende beslissing in redelijkheid en met afweging van alle
betrokken belangen tot een bepaald resultaat had kunnen komen.
Slechts indien op basis daarvan het precedent kennelijk onredelijk
lijkt te zijn, zou een inhoudelijk onderzoek naar de kwaliteit, de
rationaliteit, van een rechterlijke uitspraak ten gronde moeten volgen.
,Der Richter, auch der unteren Instanz, darf sich, wenn ihm Zweifel
an der Richtigkeit eines Prajudizes kommen, nicht einfach damit
begniigen, das oberste Gericht habe nun einrnal so entschieden. Er
ist verpflichtet, solchen Zweifel nachzugehen und sich ein eigenes
Urteil zu bilden"(162). Een marginale toetsing houdt in dat de rationaliteit van een rechterlijke uitspraak wordt voorondersteld, zolang
de onredelijkheid of onbillijkheid ervan er niet al te dik bovenop ligt.
Het vermoeden van juistheid en een marginale toetsing impliceren

(162) LARENZ, K., ,Uber die Bindungswirkung von Prajudizien", in Festschrift fiir Hans
Schima zum 75. Geburtstag, FASCHING, H.W. en KRALIK, W. (eds.), Wien, Manzsche Verlagsund Universitatsbuchhandlung, 1969, 262. Larenz trekt hieruit overigens niet de volgens ons
noodzakelijke conclusie. Hij stelt namelijk dat indien een precedent in de ogen van een
individuele rechter onjuist is, deze van het precedent mag afwijken. Het precedent is volgens
hem immers slechts bindend, ,als sie auf einer ,zutreffenden" Auslegung oder Erganzung der
Normen beruht oder ein Rechtsprinzip in beispielgebender Weise konkretisiett". LARENZ, K.,
Methodenlehre der Rechtswissenschafl, Berlijn, Springer, 1983, 415. Hieruit blijkt echter een
verkeerd besef over de essentieel temporele werking van precedenten.
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daarmee een ,benefit ofthe doubt"(163). Erwordt slechts onderzocht
of bepaalde grenzen, die in iedere rationaliteitsopvatting besloten
liggen, niet overschreden worden. Een dergelijke toets levert uiteindelijk geen indeplaatsstelling op van de concrete opvatting van de
individuele rechter die nu oordeelt ten opzichte van de rechter die het
precedent uitsprak. Een marginaal onderzoek houdt er immers rekening mee dat er verschillende opvattingen (,conceptions") over een
bepaalde rechtspropositie of precedent kunnen bestaan, die alle onder
eenzelfde begrip (,concept") kunnen worden geplaatst(l64). Concreet impliceert dit dat het feit dat een specifieke rechter de mening
van een andere rechter niet deelt, daarom geen bewijs van de ,kennelijke onredelijkheid" van een rechterlijke uitspraak kan zijn. In de
rationaliteitstoetsing dient uitdrukk:elijk: het zelfbegrip van de
(rechts)gemeenschap te worden betrokk:en. Door dit alles wordt uiteindelijk: niet zozeer het individu van de rechter, maar de gemeenschap waarbinnen hij functioneert, de auteur van het rechtsverhaal.
Kennelijk: onredelijk: is in deze optiek: die rationaliteitsopvatting die
vanuit iedere andere opvatting niet meer als dusdanig herkend k:an
worden. Hieruit volgt dat het criterium van rationaliteit dan wel geen
eenduidige bran is van goed of juist recht, maar dat het desondank:s
wel degelijk: als toetsingsnorm k:an fungel"en. Het rati<maliteitsbegrip
is met andere woorden een begrip waarover weliswaar verschillende
inhoudelijk:e opvattingen k:unnen bestaan, maar het is niet omdat er
geen uniek:e rationaliteitsopvatting bestaat dat sprek:en over de kwaliteit van een rechterlijk:e uitspraak: zinloos is. Opvattingen over wat
,goed recht" is, zullen op grand van de hier voorgestelde methode
immers wel degelijk: impact hebben op de ontwikk:eling van het recht.
Wat de rationaliteitsvereiste in deze opvatting uiteindelijk: bewerk:stelligt, is niet meer dan een zekere relativering van de juridische
(163) Vgl. over de techniek van de margina1e toetsing o.m. WIARDA, G.J., Drie typen van
rechtsvinding, Zwolle, Tjeenk Willink, 1980, 88 en 94-95.
(164) WINTGENS, L.J., Rechtspositivisme en wetspositivisme. Een rechtstheoretische en
rechtsfilosofische analyse, Brussel, Story Scientia, 1991, 265-266. Zie voor dit onderscheid
RAWLS, J., A Theory of Justice, Oxford, Oxford University Press, 1976, 5-6. Rawls voegt hier
overigens aan toe dat dit ,concept-conceptions"-onderscheid op zichzelf geen belangrijke
vragen kan beslechten, maar dat het enkel van hulp is bij het onderkennen van de rol die
beginselen van rechtvaardigheid spelen in onze samenleving. MAcCORMICK legt hetzelfde als
volgt uit: ,The difference is that the concept of justice is abstract and formal; the requirement
of formal justice is that we treat like cases alike, and different cases differently, and give to
everyone his due; what various conceptions of justice supply is different sets of principles
and/or rules in the light of which to determine when cases are materially similar and when they
are materially different, and what is each person's due.( ... ) Whether or not that conception of
justice is a good or a sound one is a question involving general principles of normative legal or
moral philosophy in relation to which an interesting debate could be held." MAcCORMICK, N.,
Legal Reasoning and Legal Theory, Oxford, Oxford University Press, 1978, 73.
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autonomie van de bestaande rechtsorde(165). Belangrijke inspiratiebronnen voor kennelijke (on)redelijkheid, of voor het zelfbegrip van
een (rechts)gemeenschap, kunnen de opvattingen in de rechtsleer of
maatschappelijke opvattingen zijn. Indien bijvoorbeeld de rechtsleer
unaniem is in haar veroordeling van een bepaalde conceptie van recht
zoals die tot uiting komt in een precedent, is dat een belangrijke
aanwijzing, maar uitdrukkelijk niet meer dan dat, voor het feit dat
dat precedent niet langer rationeel is. In de hier voorgestelde procedure moet uiteraard tevens een toetsing van de postulaten die de
stabiliteit van ons rechtssysteem beogen te bewerkstelligen worden
betrokken. Slechts indien ook daar rekening mee wordt gehouden, kan
eventueel tot de conclusie worden gekomen dat tot overruling van een
precedent moet worden overgaan.

(165) Vgl.

WJNTGENS,

L.J., o.c., 260.
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SOMMAIRE
,LAW IS AS I'VE TOLD YOU BEFORE"
A PROPOS DE LA FORCE ATTRACTIVE DES DECISIONS JUDICIAIRES
Depuis la propagation de l'ideal de la codification dans nos regions, le droit s'y
identifie avec le droit ecrit, plus concretement avec la legislation. L'evolution ayant
engendre cette situation a trouve son point culminant dans les idees de la Revolution
fran~aise. Cette revolution a proclame 1'identite du droit et de la loi; a cette fin, appel
a principalement ete fait a la philosophie politique de RouSSEAU et pas tellement,
contrairement ace que supposent souvent les juristes, a celle de MONTESQUIEU. Dans
cette situation, il est impensable qu 'un pouvoir non democratiquement elu, comme le
juge, puisse exercer une influence sur le contenu du droit. De meme, 1' expression
juridique formelle choisie par l'Etat beige et la doctrine du droit prive du 19ieme
siecle ont subi, dans une importante mesure, !'influence des idees revolutionnaires.
Les deux partaient, et partent parfois encore, de la conception selon laquelle le droit,
en l'espece la loi, se presente comme la concretisation de la normativite. En theorie
du droit, ce point de depart peut difficilement etre maintenu car, en principe, dans
chaque decision judiciaire, une interpretation do it etre donnee aux normes du droit,
meme si ces normes ont apparemment une signification claire. En outre, par une
interaction permanente entre le fait et la nonne, le juge est egalement createur de
droit. Des lors, dans cette optique, chaque decision est une source possible de droit.
De la sorte, le droit des precedents pourrait constituer la consequence de la tache du
juge de rendre ou dire le droit.
Pourquoi les decisions de justice devraient-elles avoir de facto un effet d'attraction?
En premier lieu, les principes (fo1mels) de consistance, de securite juridique,
d'economie de procedure et de confiance sont d'importance pour expliquer pourquoi
ces decisions devraient avoir un effet d'attraction (ou effet de precedent). En
deuxieme lieu, le concept de rationalite explique pourquoi les decisions judiciaires
ont effectivement un tel effet. Ce concept de rationalite peut, dans une premiere
traduction, etre synonyme de qualite. En troisieme lieu, le concept de coherence
explique et requiert que des decisions judiciaires possedent un effet allant au-dela de
causes semblables dans leur constellation de faits. Une caracteristique essentielle de
l'effet de precedent est que, jusqu'a un celiain niveau, les decisions trouvent a
s'appliquer egalement en l'absence d'un contenu tout a fait optimal. La stabilite
de l'ordre juridique exige, en effet, que chaque decision judiciaire ne puisse se
trouver ecartee sans plus, !'appreciation qualitative d'un precedent depassant les
limites d'une simple verification de l'equite et de la rationalite. Dans !'appreciation
d'un precedent, il convient des lors de mettre en balance les principes formels et les
arguments materiels axes sur le contenu concret (la rationalite) d'un seul precedent.
Dans le Rechtskreis anglo-americain, la doctrine des precedents a pris une forme
particuliere. Cette doctrine y est connue sous la phrase stare decisis et quieta non
movere. En traduction libre: perseverer dans la decision prise et ne plus remettre en
mouvement ce qui a trouve le repos. Cette doctrine exige qu'en certaines circonstances, la ratio decidendi - et pas plus que cela - contenue dans une decision
judiciaire, so it suivie dans tous les autres cas semblables avec leurs aspects pertinents
tout simplement parce que la decision precedente a ete prise. La situation anglaise
semble pouvoir proposer uncertain nombre d'enseignements interessants apportant
une reponse a la question de savoir quand il est permis de s'ecmier d'un precedent.
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Qu' en est-il chez nous de 1'effet de precedent de decisions judiciaires 7 La recherche
menee apropos de l'effet pratique de precedents dans le droit belge de la responsabilite hors-contrat apprend que les decisions judiciaires ne jouent pas necessairement
un role de precedent. En un certain sens, la chose est logique puisque la rationalite (la
qualite) du jugement rendu par la justice determine egalement dans quelle mesure des
decisions de justice possedent effectivement un effet d'attraction. Or, il est un fait
avere que toutes les decisions ne presentent pas une qualite pareillement elevee. Ceci
ne constitue cependant pas le demier mot. La cause du problt~me de 1'inefficience de
l'effet de precedent se situe, pour une part importante, dans le mode de motivation.
Le probleme pourrait trouver atout le moins pour partie une solution si la motivation
apportait plus de clarte sur la dimension de principe d'une decision judiciaire. En
Belgique, la situation ne semble pas toujours ideale sur ce point. Le probleme de
l'inefficience de l'effet de precedent pourrait etre resolu pour partie par une revalorisation de la motivation des decisions. De fait, si la motivation insuffisante
constitue une cause importante du probleme ici releve, il semble egalement logique
de se montrer plus exigeant sur cette motivation.

ZUSAMMENFASSUNG
lJBER DIE SCHWERGEWICHTIGE WIRKUNG DER RICHTERLICHEN URTEILE
,LAW IS AS I'VE TOLD YOU BEFORE"

Seit sich das Ideal der Kodifizierung in unseren Regionen durchgesetzt hat, wird das
Recht mit geschriebenem Recht identifiziert, genauer gesagt mit der Gesetzgebung.
Die zu dieser Situation fiihrende Entwicklung fand ganz konkret im Ideenbereich der
Franzosischen Revolution ihren Hohepunkt. Die Franzosische Revolution verkundigte die Identitat von Recht und Gesetz, und berief sich dazu vor allem auf die
politische Philosophie von RoussEAU, und nicht sosehr, wie manche Juristen oft zu
mutmal3en scheinen, auf jene von MoNTESQUIEU. In dieser Situation ist es undenkbar,
daB eine nicht auf demokratische Weise gewahlte Gewalt wie die des Richters den
Inhalt des Rechtes beeinflussen dfufte. Auch die formlich-juristische Gestaltung des
belgischen Staates und der privatrechtlichen Rechtslehre aus dem 19. Jahrhundert
unterliegt in bedeutendem Mal3e der Einwirkung der revolutionaren Ideen. Beide
batten, und haben manchmal noch, als Ausgangspunkt die Ansicht, daB sich das
Recht, in casu das Gesetz, als die Verwirklichung der Normativitiit darstellt.
Rechtstheoretisch ist dieser Ausgangspunkt allerdings schwer anzunehmen, denn im
Prinzip mu/3 bei jedem richterlichen Urteil den Rechtsnormen grol3e Bedeutung
zugefiigt werden, sogar wenn diese Normen eine offenbar klare Bedeutung haben.
Datiiber hinaus schafft der Richter durch die standige Wechselbeziehung zwischen
Tatsache und Norm ebenfalls das Recht. In dieser Hinsicht ist jedes richterliche
Urteil ebenfalls eine mogliche Rechtsquelle. Prajudizienrecht durfte so die Konsequenz der rechtschaffenden Aufgabe des Richters darstellen.
Warum sollten richterliche Urteile de facto wohl eine schwergewichtige Wirkung
haben? Zunachst sind besonders die (fonnlichen) Grundsatze der Konsistenz, der
Rechtssicherheit der Prozel36konomie und des Vertrauens von Bedeutung um zu
erkliiren warum richterliche Urteile eine schwergewichtige Wirkung (oder Prajudizienwirkung) haben sollten. An zweiter Stelle erklatt das Konzept Rationalitat,
warum richterliche Urteile tatsiichlich eine schwergewichtige Wirkung ausuben.
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Der Begriff RationalWit konnte etwa mit Qualitiit iibersetzt werden. An dritter Stelle
erkliirt und erfordert das Konzept Kohiirenz, daB richterliche Urteile mehr als andere
hinsichtlich der Tatsachenkonstellation entsprechende Mittel eine Breitewirkung
haben. Eine wesentliche Eigenschaft der Wirkung von Priijudizien ist ja daB sie in
gewissem Sinne auch gelten, wenn sie inhaltlich nicht so ganz optimal sind. Die
Stabilitiit der Rechtsordnung erfordert ja, daB nicht egal welches richterliche Urteil
zur Seite geschoben. werden kann; daB die qualitative Beurteilung einer Priijudiz
mehr umfaBt als eine reine Billigkeits- oder Rationalitiitsiiberpriifung. Darum sollten
bei der Beurteilung einer Priijudiz formliche Grundsiitze und materielle Argumente
die sich auf den konla'eten Inhalt (Rationalitiit) eines priijudiziiiren Einzelfalls
richten, gegeneinander abgewogen werden.
In dem anglo-amerikanischen Rechtsla'eis hat die Priijudizienlehre eine Sonderform
bekommen. Diese Lehre ist unter dem Ausdruck stare decisis et quieta non movere
bekannt. Ubersetzt heiBt das: durchsetzen was entschieden wurde und das Beruhigte
nicht mehr bewegen. Diese Lehre erfordert, daB unter gewissen Umstiinden die ratio
decidendi - und nichts anders als sie - die in einem richterlichen Urteil enthalten
ist, in allen weiteren entsprechenden Fallen als nachvollziehbares Beispiel gilt weil
sie als erste geurteilt hat. Die englische Situation bietet offenbar eine Reihe von
interessanten Antworten auf die Frage, warm von einem Priijudizfall abgewichen
werden darf.
Wie steht es bei uns urn die tatsiichliche Priijudizwirkung der richterlichen Urteile?
Aus der Untersuchung der praktischen Wirkung von Priijudizfallen im belgischen
Deliktsrecht ergibt sich, daB richterliche Urteile nicht unbedingt eine Rolle als
Priijudizfall erfiHlen. In gewissem Sinne ist dies logisch, weil die Rationalitiit (=
die Qualitiit) des richterlichen Urteils mitbestimmt inwieweit richterliche Urteile
tatsiichlich eine schwergewichtige Wirlmng haben. Tatsache ist auch, daB nicht alle
Urteile derselben Qualitiit entsprechen. Dennoch ist damit nicht alles gesagt. Die
Ursache des Problems der unzureichenden Priijudizwirkung liegt niimlich groBenteils
in der Ali und Weise der Motivation. Das Problem der unzureichenden Priijudizwirkung konnte durch eine gr6Bere Deutlichkeit in der prinzipiellen Dimension des
richterlichen Urteils wenigstens teilweise gelost werden. In Belgien ist die Situation
in dieser Hinsicht noch immer nicht ideal.
·
Das problem der unzureichenden Priijudizwirkung konnte durch die Aufwertung der
Begriindung von richterlichen Urteilen ebenfalls teilweise gelost werden. Wenn ja
eine unzureichende Begriindung fur das angedeutete Problem ein wichtiger Grund
ist, so scheint es logisch mit Bezug auf die Begriindung an sich hohere Anspriiche zu
erheben.

SUMMARY
,LAW IS AS I'VE TOLD YOU BEFORE"
THE GRAVITATIONAL PULL OF COURT DECISIONS

Ever since the principle of codification came to dominate the law of this part of
Europe, the law has invariably been identified with the written law - more
particularly legislation. The developments which prompted this situation culminated
in the ideology of the French revolution. The latter laid down the principle of the
identity between the law and legislation, and here, it was particularly the political
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philosophy of Rousseau which was pressed into service, rather than that of Montesquieu, as so many legal authors tend to believe. In the light of this principle, it is
unthinkable that an authority without any democratic mandate, such as the courts,
could influence the substance of the law. The legal institutions created by the Belgian
State and the writings of the leading authors of the 19th Century have also to a
considerable extent undergone the influence of the revolutionary thought processes.
Both assumed, and at times continue to assume, that the law, and more particularly
legislation, represents rule-making in its most practical form.
However, this viewpoint is difficult to maintain in terms of legal theory, since some
meaning must, in principle, be attributed to the relevant legal rules in every court
decision, even if these rules appear to have a clear meaning. In addition, the courts
also create law as a result of the permanent interaction between facts and rules.
Viewed in this light, every court decision also constitues a source of law. Thus the
law of precedents could be the outcome of the creative role of the courts.
It is legitimate to ask the question as to why court decisions need to have a de facto

gravitational effect. In the first place, it is mainly the formal requirements of
consistency, legal certainty, procedural economy and legitimate expectation which
explain why court decisions have a gravitational effect - or count as precedents.
Secondly, the notion of rationality explains why court decisions in reality have a
gravitational effect. The notion of rationality can, roughly speaking, be used as a
synonym for quality. Thirdly, the notion of coherence requires court decisions to
have an effect which extends beyond cases which are based on similar sets of facts. It
is a basic characteristic of the manner in which precedents operate that, up to a
certain point, they also apply even where their content is not of the highest order. The
stability of the judicial system requires that it should not be as easy as all that to set
aside any court decision, and that an assessment ofthe quality of a precedent amounts
to more than assessing its equitable or rational nature. This is why, whenever a
precedent is being assessed, formal principles must be eighed up against substantive
arguments which concern the actual contents (i.e. rationality) of individual precedents.
In Anglo-American legal circles, the doctrine of precedents has assumed a particular
form. This doctrine is known under the maxim stare decisis et quieta non movere,
which, translated loosely, means to maintain that which has been decided and to
refrain from moving that which has come to rest. This doctrine requires that, under
certain conditions, the ration decidendi - and it alone -which is embodied in the
court decision be applied in all other cases which are similar in their essential aspects,
precisely because the earlier decision had been made. The position in England
appears to yield a number of interesting conclusions as regards the question as to
when a precedent may be distinguished.
What is the position in this country as regards the effect of court decisions as de facto
precedents? The analysis made of the practical effect of precedents in the Belgian
law of torts indicates that court decisions do not necessarily have the effect of acting
as precedents. To a certain extent this is a logical conclusion, since the rationality
(i.e. quality) of the court decision determines the extent to which court decisions
actually have a gravitational effect. In addition, it is a fact that not all court decisions
are of the same quality. However, this does not tell the entire story. The reason for the
defective effect of court decisions as precedents lies to a considerable extent in the
manner in which court decisions are justified. The problems posed by the deficiencies of comt decisions as precedents could be solved, at least in part, by ensuring that
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the grounds of judgment provide greater clarity as to the principles contained in the
decision. In Belgium, the position continues sometimes to be far from satisfactory in
this respect.
The problem of the deficiency of court decisions as precedents could be solved, at
least in part, by improving the quality of the grounds of judgment of the court
decision. If it is indeed the case that inadequate grounds of judgment constitute a
major reason for the problem in question, it would appear logical to subject them to
stricter demands.

RESUMEN
,LAW IS AS I'VE TOLD YOU BEFORE"
ACERCA DE LA FUERZA DE GRAVEDAD DE RESOLUCIONES JUDICIALES
Desde que el ideal de la codificaci6n esta en auge en nuestro pais, se identifica el
derecho con derecho escrito, mas concretamente con legislaci6n. La evoluci6n que
condujo a esta situaci6n culmin6 mas patiicularmente en las ideas de la Revoluci6n
francesa. La Revoluci6n francesa proclam6 la identidad del derecho y de la ley, y a
tal efecto, se apelaba sobre todo ala filosofia politica de RoussEAU y no tanto ala de
MONTESQUIEU, como los juristas parecen suponer tan frecuentemente. En esta
situaci6n, es impensable que un poder no elegido por via democratica como el juez
pueda ejercer una influencia sobre el contenido del derecho. El diseiio fonnaljuridico -del Estado- helga y la doctrina del-derecho privado del-siglo :XI:X tambien
sufrieron una gran influencia de las ideas revolucionarias. Ambos partian, y a veces
al'm parten de la opinion de que el derecho, en este caso la ley, se presenta como la
realizaci6n de la normatividad.
Pero, segun la teoria del derecho, es dificil sostener este punto de partida, puesto que,
en principia, hay que conferir un significado a las normas juridicas en cada
resoluci6n judicial, aunque estas normas tengan un significado aparentemente claro.
Ademas, por una interacci6n permanente entre hecho y norma, el juez tambien
genera derecho. Por consiguiente, desde esta 6ptica, cada resoluci6n judicial es
una posible fuente de derecho. Asi, el derecho de precedentes podria ser la consecuencia de una misi6n de formar derecho del juez.
i., Por que tendrian que tener las resoluciones judiciales una fuerza de gravedad de
facto? En primer lugar, sobre todo son importantes los principios (formales) de
consistencia, de seguridad en el tn'tfico juridico, de economia procesal y de confianza
para explicar por que las resoluciones judiciales tendrian que tener una fuerza de
gravedad (o una fuerza de precedente). En segundo lugar, el concepto de racionalidad
explica por que las resoluciones judiciales tienen efectivamente una fuerza de
gravedad. En traducci6n aproximativa, el concepto de racionalidad puede ser sin6nimo de calidad. Y en tercer lugar, el concepto de coherencia explica y exige que las
resoluciones judiciales tengan un efecto mas prolongado que en asuntos semejantes
en su coyuntura factual. Ahora bien, una caracteristica esencial del funcionamiento
de los precedentes es que, hasta cierto punto, tambien son validos cuando su
contenido no sea realmente 6ptimo. La estabilidad del ordenjuridico exige en efecto
que no se pueda hacer caso omiso de cualquier resoluci6n judicial; o sea que la
apreciaci6n cualitativa de un precedente contiene mas que una mera verificaci6n de
la equidad o de la racionalidad. Por eso, en la apreciaci6n de un precedente, hay que
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sopesar los principios fonnales y los argumentos materiales que se dirigen al
contenido concreto (racionalidad) de un solo precedente.
En el ambito del derecho angloamericano, la teoria de los precedentes ha adquirido
una forma particular. Esta teoria se conoce bajo la frase stare decisis et quieta non
movere. En traducci6n libre: perseverar en lo que esta decidido, y ya no mover lo que
se ha calmado. Esta teoria exige que, bajo ciertas circunstancias, la ratio decidendiy nada mas que eso - que radica en una resoluci6n judicial tiene que seguirse en
todos los otros casos semejantes en aspectos pertinentes porque ha sido dictada la
sentencia anterior. El hecho es que la situaci6n inglesa parece poder ofrecer unas
lecciones interesantes para contestar a la pregunta cuando se puede derogar a un
precedente.
i.., Cual es la situaci6n en nuestro pais respecto a la fuerza factual de precedentes de
resoluciones judiciales? La investigaci6n realizada acerca de la fuerza practica de
precedentes en el derecho de responsabilidad extracontractual helga enseii.a que las
resoluciones judiciales no desempeii.an necesariamente un papel de precedente. En
cierto sentido, esto tambien es 16gico, puesto que la racionalidad (la calidad) del
juicio del juez codetermina en que medida las resoluciones judiciales tienen efectivamente una fuerza de gravedad. Y es un hecho que todas las resoluciones no son de
la misma alta calidad. Pero esto no es todo, ya que la causa del problema de la fuerza
de precedente defectuosa radica en gran medida en la manera de motivaci6n. El
problema de una fuerza de precedente defectuosa podria resolverse, por lo menos en
parte, si, en la motivaci6n, se diera mas claridad sobre la dimension fundamental de
una resoluci6njudicial. En lo que respecta a esta apreciaci6n, la situaci6n todavia no
parece ser ideal en Belgica.
El problema de una fuerza de precedente defectuosa podria resolverse en parte por la
revaloraci6n de la motivaci6n de las resoluciones judiciales. En efecto, si una
motivaci6n defectuosa es una causa importante del problema seii.alado, tambien
parece 16gico imponer unas condiciones mas detalladas a esa motivaci6n.
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