DE REDACTIE PRIVAAT
RAMPEN IN HET RECHT. JURIDISCHE RAMPEN?

I.
1. Op 16 januari 2006 besliste de burgerlijke Rechtbank van Brugge(l)
dat het Vlaamse Gewest op grond van de wet van 30 juli 1979(2)
objectief aansprakelijk is voor de schade veroorzaakt door de ramp die
op 26 juni 1997 plaatsvond bij een luchtvaartshow op het vliegveld
van Oostende. Tijdens deze show stortte een Jordaanse stuntpiloot met
zijn vliegtuigje neer op de ,tarmac", vlak bij het publiek. Er vielen
10 doden en 58 gewonden. Voor de Rechtbank te Brugge stonden
een tachtigtal eisers tegenover de Belgische staat (het bestuur van de
Luchtvaart), Belgocontrol, het Vlaamse Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, de stad Oostende, het Aviation promotion team (de vzw die de
show organiseerde), de Royal Jordanian Falcons (het stuntteam waarvan een lid neerstortte) en hun respectieve verzekeraars.

2. De rechter ontwarde het ingewikkelde kluwen van vorderingen met
vaste hand en velde een vonnis dat in meerdere opzichten bijval, maar
ook commentaar verdient. Hier wens ik in te gaan op het feit dat het
bijna negen jaar duurde vooraleer in eerste aanleg uitspraak gedaan
werd over het recht op schadevergoeding van de slachtoffers(3). Wat
ondraaglijke traagheid van de schadevergoeding betreft, staat de ramp
te Oostende overigens niet aileen. Op 31 december 1994 maakte een
brand in hotel Switel in Antwerp en 13 do den en 174 gewonden.
Hoewel er hier geen twijfel kon zijn over de toepassing van de wet
van 30 juli 1979, ving de (buitengerechtelijke) vergoeding van de
schade pas aan drie en een half jaar na de ramp(4). De ontploffing van
(1) 99/956/A, rep. Nr. 06/662. Het vonnis wordt gepubliceerd in NJW2006, 126 met een noot
van LB.
(2) Wet betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte
verzekering van de burgerlijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen.
(3) Met dank aan Mevr. J. Baeck, assistente bij de Vakgroep Burgerlijk Recht van de
Universiteit Gent, voor de bijstand bij de opzoekingen voor deze bijdrage.
(4) Hier was de vertraging mede te wijten aan de discussies tussen de verzekeraar objectieve
aansprakelijkheid en de verzekeraar gemeenrechtelijke aansprakelijkheid over de vraag of
aileen de eerste dan wei beide verzekeraars moesten delddng verlenen en over de toepassing
van art. 45 Wet Landverzekeringsovereenkomst.
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de gasleiding te Gellingen op 31 juli 2004 (24 doden en 132 gewonden) ligt vers in het geheugen. Ook hier kan er nauwelijks enige
twijfel zijn over de aansprakelijkheid van de exploitant op grond
van art. 1384, lid 1 B.W. of van art. 13 van de Gasleidingenwet van
12 april 1965(5). Ook hier werd nog geen begin gemaakt met de
vergoeding van de schade(6)(7).
Wie onderzoek doet naar het aansprakelijkheidsrecht, staat voor existentiele vragen. Laat dit dan helemaal niet toe om bij emstige ongevallen binnen een redelijke termijn effectieve beslissingen te nemen
over de vergoeding van slachtoffers? Is de invoering van een risicoaansprakelijkheid voor emstige schadegevallen dan totaal irrelevant?
Moet men een ander systeem zoeken voor de schadevergoeding dan
het aansprakelijkheidsrecht?
3. De onredelijke vertraging in de vaststelling van aansprakelijkheid
bij rampen blijkt evenwel het gevolg, niet zozeer van de complexiteit
van het aansprakelijkheidsrecht of van een inherente traagheid van het
gerechtelijk apparaat, maar van de opschotiing van de uitspraak over
de burgerlijke vordering op grond van art. 4 V.T.Sv.(8), telkens de
feiten ook het voorwerp uitmaken van een strafvordering. Hiema
onderzoek ik het beginsel en doel van deze opschorting (II) en de
grenzen die eraan gesteld worden door het EVRM en door de Belgische rechtspraak (III). In het bijzonder bij vorderingen die gebaseerd
zijn op art. 1384, lid 1 B.W. of een andere risicoaansprakelijkheid,
lijkt deze opschorting meestal niet verantwoord, beleidsmatig noch
positiefrechtelijk (IV). De opschorting is echter minder gemakkelijk
te vermijden wanneer de benadeelden vorderen op basis van meerdere
(5) Art. 13 Wet betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van
leidingen.
(6) De benadeelden kunnen natuurlijk, naargelang het geval, temgvallen op hun ziekteverzekering, arbeidsongevallenverzekering en andere verzekeringen van eigen schade. De dringendste nood van bepaalde slachtoffers wordt verder wel eens gelenigd door humanitaire
hulp. Na de ramp in Oostende stelde de Vlaamse regering twintig miljoen frank ter beschikking
aan het Rode kmis om te verdelen onder de slachtoffers. In het vonnis van 16 januari 2006
beslist de Rechtbank van Bmgge dat met deze schenking geen rekening moet worden gehouden
bij de begroting van de schadevergoeding waarop de slachtoffers recht hebben. Na Gellingen
werd een solidariteitsfonds ,Stichting Gellingen" opgericht, gedeeltelijk gespijsd door Assuralia en gedeeltelijk door Fluxys, de exploitant van de gasleiding. Ook worden de slachtoffers
actief begeleid door de eel Gellingen van het parket van Bergen (zie de website http://
www .just. fgov. be/ghislenghien).
(7) Het blijft ook mogelijk een provisionele schadevergoeding te vorderen in het kader van een
voorlopige regeling van de toestand van de partijen (art. 19, lid 2 Ger.W.) of in kort geding,
indien geen redelijke twijfel kan bestaan over het aangevoerde recht.
(8) ,De burgerlijke rechtsvordering kan tezelfdertijd en voor dezelfde rechters vervolgd
worden; in dat geval is zij geschorst, zolang niet definitief is beslist over de strafvordering
die voor of gedurende de burgerlijke rechtsvordering is ingesteld."
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rechtsgronden waaronder een objectieve aansprakelijkheidsregel en
de foutaansprakelijkheid (V). Het ontwerp van nieuw W etboek van
Strafprocesrecht maakt de opschorting van de burgerlijke vordering
facultatief en zet dus een stap in de goede richting. Om zeker te zijn
dat vergoeding van de schade bij toepassing van een objectieve
aansprakelijkheid niet nodeloos vertraagd wordt, lijkt een wettelijke
uitzondering op de verplichte schorsing van de burgerlijke vordering
van art. 4 V.T.Sv. aangewezen. De wetgever gaf reeds zelf het voorbeeld, met art. 74 van de Arbeidsongevallenwet (VI).

4. Art. 4, lid 1 V.T.Sv. maakt het mogelijk om een burgerlijke vordering gebaseerd op feiten die een misdrijfuitmaken in te stellen voor de
strafrechter bij wie de strafvervolging aanhangig is. De burgerlijke
vordering kan ook voor de burgerlijke rechter gebracht worden. In
dat geval wordt de einduitspraak(9)(1 0) van de burgerlijke rechter
opgeschort zolang niet definitief is beslist over de strafvordering(ll)
die voor of tijdens de burgerlijke rechtsvordering wordt ingesteld(l2)(13). De omschrijving van de concrete draagwijdte van de
regel is niet eenvoudig. Zoals verder uitvoeriger wordt besproken,
besteedt de rechtspraak in wisselende mate aandacht aan twee ele(9) Het is enkel de einduitspraak die wordt opgeschort. Andere proceshandelingen zijn niet
verboden. Zo kunnen maatregelen alvorens recht te doen en onderzoeksmaatregelen getroffen
worden. Ook de rechter in kort geding blijft bevoegd, desgevallend ook om een provisionele
schadevergoeding toe te kennen.
(10) Zie algemeen H.D. BosLY en D. VANDERMEERSCH, Droit de la procedure penale, Brugge,
die keure, 2003, 251 e.v., C. VAN DEN WYNGAERT, Strafrecht, strafProcesrecht en internationaal strafrecht, Antwerpen, Maklu, 2003, 713, R. DECLERCQ, Beginselen van rechtspleging,
Mechelen, Kluwer, 2003, 1014 e.v., R. VERSTRAETEN, Handboek strafoordering, Antwerpen,
Maklu, 2003, 158 e.v., H. VUYE, ,La maxime ,le criminel tient le civil en etat" et lajuridiction
du juge civil", noot onder Vred. Kortrijk 9 oktober 1990, T. Vred. 1994, 245-251 en verwijzingen en R. NELISSEN, ,Sociaalrechtelijke aspecten omtrent de adagia ,le criminal tient le civil en
etat" en ,le criminal emporte le civil", T. Strafr. 2004, 246.
(11) Een strafvordering moet ingesteld zijn. Het feit dat een klacht werd ingediend bij het
O.M. volstaat niet (zie bv. Vred. Kortrijk 9 oktober 1990, T. Vred. 1994, 245). Anderzijds geldt
de schorsing totdat de einduitspraak van de strafrechter kracht van gewijsde heeft bekomen
(Cass. 26 mei 1972, Arr. Cass. 1972, 907).
(12) De regel vindt toepassing, onverschillig of voor de burgerlijke rechter wordt ingeroepen
dat de strafvordering ongegrond dan wel vervallen zou zijn door verjaring (Cass. 19 oktober
1981, Arr. Cass. 1981-1982, 1753).
(13) Tegenspraak tussen de burgerlijke rechter en de strafrechter lijkt in een andere- eerder
theoretische- hypothese echter geen probleem. Als de burgerlijke rechter de eerste zou zijn
om uitspraak te doen over de burgerlijke vordering en dezelfde feiten nadien voor de strafrechter komen, dan is de strafrechter niet gebonden door de beslissing van de burgerlijke
rechter (R. VERSTRAETEN, Handboek Strafvordering, 158).
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menten: enerzijds het feit dat er vragen zijn, gemeenschappelijk aan
de burgerlijke en strafvordering; anderzij ds het gevaar op tegenspraak
tussen de uitspraak over de strafvordering en de burgerlijke vordering.
N aargelang de nadruk wordt gelegd op het ene of het andere element,
komt men tot verschillende resultaten. Bij de omschrijving van de
opschortingsplicht moet ook rekening gehouden worden met de huidige beperkende interpretatie van het gezag van gewij sde van de
strafrechtelijke uitspraak, waarvan de opschorting een uitvloeisel is.
Dit beginsel is overigens niet in de wet neergelegd, maar is een creatie
van de rechtspraak.
5. Art. 4, lid 1 V.T.Sv. is de wettelijke formulering van de regel ,Le
criminel tient le civil en etat" die door de Franse rechtspraak en
rechtsleer werd ontwikkeld in het midden van de negentiende eeuw
en nadien werd overgenomen door de Belgische. Deze regel geeft aan
de uitspraak van de strafrechter over de strafvordering een prejudicieel karakter voor de burgerlijke rechter(14)(15). Dat uitspraken van
een rechtscollege prejudicieel zijn voor andere rechtscolleges is niet
uitzonderlijk(l6). Meestal wordt dit prejudicieel karakter verantwoord
door grondwettelijke regelen, de noodzaak van eenvormige interpretatie van een rechtsregel of door het meer gespecialiseerde karakter
van de betrokken rechtbank om uitspraak te doen over een bepaalde
soort vorderingen. Dit is hier niet het geval. Het is wegens hun
karakter van openbare orde(l7) dat men wil vermijden dat uitspraken
over de strafvordering worden tegengesproken door uitspraken over
burgerlijke vorderingen. Het gezag van gewijsde van de uitspraak van
de strafrechter voor de burgerlijke rechter(l8) en de opschorting van
de burgerlijke vordering zijn typisch voor het Franse en Belgische

(14) H. VUYE, l.c., T. Vred. 1994, 245-251.
( 15) De be ide soorten uitspraken op niekaar afstemmen langs de regelen van het gezag van
gewijsde is niet mogelijk. Het voorwerp van de strafvermindering is niet hetzelfde als dat van
de burgerlijke vordering; ook de partijen zijn niet dezelfde.
(16) Voor een overzicht zie P. TAELMAN, Syllabus prejudiciele vragen. Residentieel seminarie
gerechtelijke stagiairs, niet gepubliceerd.
(17) De schorsing van de burgerlijke vordering moet ambtshalve worden uitgesproken
(R. VERSTRAETEN, Handboek strafvordering, 159). De uitspraak van de strafrechter is
evenwel niet van intemationale openbare orde (Cass. 14 juni 1985, Arr. Cass. 1984-1985,
1432).
(18) Zie hierover algemeen o.a. Ph. TRAEST, ,Bewijs en procesvoering betreffende de burgerlijke vordering voortspruitend uit een misdrijf' in M. STORME (ed.), Recht halen uit aansprakelijkheid, XIXe Postuniversitaire cyclus Willy Delva 1992-93, Gent, Mys & Breesch,
1993, C. VAN DEN WYNGAERT, Strafi'echt, strafprocesrecht en internationaal strafrecht,
727 e.v.; R. VERSTRAETEN, Handboek strafvordering, 770 e.v. en de verwijzingen bij deze
auteurs.
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procesrecht. Zij weerspiegelen het respect voor het staatsgezag(l9)
dat het Franse en dus ook Belgische juridische establishment in het
midden van de negentiende eeuw aan de dag legde en dat het o.a. ook
onmogelijk maakte te aanvaarden dat de burgerlijke rechter uitspraak
zou doen over de aansprakelijkheid van de staat.
6. De opschorting van de uitspraak van de burgerlijke rechter heeft
emstige nadelen voor de benadeelden. Het opsporingsonderzoek, het
gerechtelijk onderzoek en de behandeling ten gronde voor de strafrechter samen vergen gewoonlijk veel tijd. De afwikkeling van de
ramp te Oostende illustreert dit. Ongeveer twee jaar na het ongeval
werd de burgerlijke vordering opgeschort(20). De strafvervolging
werd afgesloten bijna zes jaar na het ongeval, met een arrest van
het Hof van Beroep van Gent van 7 mei 2003(21) waarbij de beklaagden werden vrijgesproken. De strafprocedure na de hotelbrand
van 31 december 1994 werd op 6 oktober 1999 afgesloten, eveneens
met een vrij spraak en dus meer dan vij f j aar na de brand. V oor
Gellingen wordt aangekondigd dat het gerechtelijk onderzoek zal
duren tot 2007. De benadeelden gaan een lijdensweg en begrijpen niet
(19) G. BELTJENS, Encyclopedie du droit criminel belge, Seconde Partie, T. Ier, Brussel en
Parijs, 1903, 50 schrijft hierover ,Des principes d'un ordre superieur commandaient d'accorder aux decisions penales sur les decisions civiles une influence qu 'elles n 'ant pas suivant les
regles ordinaires concernant la chose jugee". Zie ook J.J. HAus, Principes generaux du Droit
Penal Belge, t. II, Gent, 1874, 546: ,Lejugement criminel a sur !'action civile, nee du memefait
et non encore jugee, une influence necessaire et forcee, en ce qui concerne les questions
sou levees par l 'action publique et decidees par ce jugement. En effet, cette action est exercee
par le ministere public qui represente la Societe et qui poursuit, au nom de celle-ci, la
repression de !'offense. Ce que la Societe a fait juger, est done juge l'egard de taus ses
membres; la decision qu 'elle a provoquee par l 'action de ses mandata ires, do it etre consideree
comme la verite par taus les citoyens; car taus ant ete parties en cause. Ensuite, la justice
penale a besoin d'une autorite qui, seule, lui permet de realiser son but et sans laquelle la peine
sociale ne pourrait produire les effets preventifs et reparateurs, qui la rendent utile au maintien
de l 'ordre public. La foi que la Societe reclame pour les decisions des tribunaux repressifs, ne
serait-elle pas ebranlee, si ces decisions pouvaient etre combattues dans un interet prive, si
elles etaient exposees au controle et aux dementis des juridictions civiles?"
(20) Twee jaar na het ongeval te Oostende, trachtte een van de verzekeraars spoed achter de
zaak te zetten en vorderde hij op grond van art. 747 § 2 Ger.W. de vaststelling van conclusietermijnen en de bepaling van een rechtsdag. Op 29 juli 1999 beschikte de voorzitter van de
rechtbank dat de behandeling van de burgerlijke vordering moest worden geschorst tot de
strafzaak was afgehandeld. Na deze schorsing werd de procedure weliswaar niet stilgelegd,
maar werd het onderzoek van de burgerlijke vordering verdergezet, o.m. door de aanstelling
van deskundigen om de omvang van de schade vast te stellen. Na de uitspraak van het Hofvan
Beroep te Gent van 7 mei 2003 over de strafvordering, regelde de voorzitter op 30 september
2004 de termijnen om te concluderen ten gronde en werd de rechtsdag bepaald op 16 juni 2005.
Het vonnis werd geveld op 16 januari 2006. De eigenlijke burgerlijke procedure werd dus vrij
snel afgehandeld, rekening houdend met het grote aantal partijen.
(21) Er was een eerste beschild<:ing van de Raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Brugge op 12 april2000, een arrest van de Kamer van Inbeschuldigingstelling van het Hofvan
Beroep te Gent op 20 maart 2001, een arrest van het Hof van Cassatie van 4 september 2001,
een vrijspraak door de Rechtbank van Brugge op 2 mei 2002, bevestigd in beroep op 7 mei
2003 door het Hof van Beroep van Gent.
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waarom het zo lang moet duren(22). Zeker bij een vrijspraak van de
beklaagden is het voor hen een bijzonder magere troost te weten dat het
staatsgezag is veilig gesteld en dat elk gevaar vermeden werd dat de
strafrechter door de burgerlijke rechter zou kunnen tegengesproken zijn.
III.
7. Hetprejudicieel karakter van de uitspraak van de strafrechter over de
strafvordering voor de burgerlijke rechter werd in de negentiende eeuw
zeer breed opgevat. Het gold, zodra de feiten aanhangig voor de twee
rechtbanken dezelfde waren, ook al waren de parijen verschillend(23).
Het verloor sindsdien echter wel veel aan betekenis, ten gevolge van de
toepassing van het EVRM en ook door de restrictieve interpretatie van
het gezag van gewijsde van de uitspraak in strafzaken.

8. In zijn arrest van 13 oktober 2004(24) heeft het HofMensenrechten
beslist dat art. 6 EVRM(25) de mogelijkheid beperkt om een burgerlijke procedure op te schorten in afwachting van de afsluiting van de
strafprocedure over dezelfde feiten. Om uit te maken of de duur van
een burgerlijke procedure redelijk is in het licht van art. 6 EVRM,
moet de tijd meegeteld worden gedurende dewelke zij werd opgeschort. In casu vond het Hof dat acht jaar voor een burgerlijke vordering in eerste aanleg ,a priori" de redelijke termijn overschreed, nu
geen bijzondere elementen verband houdende met de complexiteit van
de zaak, het gedrag van de klager, de houding van de bevoegde
autoriteiten en het belang van de zaak(26)(27) werden aangehaald
om deze duur te rechtvaardigen. Een eerlijk proces binnen een rede(22) Zie uitvoerig De Standaard 14 en 15 augustus 2004.
(23) Zie o.m. G. BELTJENS, Encyclopedie du droit criminel belge, Seconde Partie, Tome Ier, 48,
76ter.
(24) Rezette/Luxembourg (n 739832-01), J.L.M.B. 2005, 1528.
(25) ,Bij het vaststellen van zijn burgerlijke rechten en verplichtingen of bij het bepalen van
de gegrondheid van een tegen hem ingestelde strafvervolging, heeft eenieder recht op een
eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak, binnen een redelijke termijn, door een
onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie welke bij de wet is ingesteld."
(26) Dit zijn de criteria op basis waarvan de redelijke termijn in concreto wordt bepaald. Voor
verdere verwijzingen zie o.m. J. VANDE LANOTTE en G. GOEDERTIER, Inleiding tot het Publiekrecht, deel2, Overzicht Publiekrecht, Brugge, die keure, 2003, 819.
(27) In het arrest S.A. Delbrassine/Belgie vond het HofMensenrechten dat een uitspraak van de
Raad van State, 5 jaar na het starten van de procedure te lang was (het grootste deel van deze lange
duur werd enkel verklaard door de tijd nodig voor de auditeur om zijn advies uit te brengen). In het
arrest Marien/Belgie van 3 november 2005 (46046/99) wordt een totale procesduur van 12 jaar
voor drie instanties, waarvan 7 jaar voor een procedure in beroep onredelijk bevonden. In zijn
arrest van 4 juli 2002 stelt het Hofvan Beroep te Brussel (J.L.MB. 2002, 1184) de Belgische staat
aansprakelijk op grond van de nalatigheid van de wetgever om de nodige maatregelen te treffen
om de naleving van de redelijke termijn van art. 6 EVRM mogelijk te maken.
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lijke termijn is dus belangrijker dan het beschermen van de uitspraak
van de strafrechter tegen tegenspraak door een andere rechter. Ook al
kan de opschorting van de burgerlijke vordering hangende de strafprocedure eventueel nut hebben, zij verantwoordt niet dat de redelijke
termijn om over burgerlijke geschillen uitspraak te doen wordt overschreden(28). De staat, aldus het Hof, moet zijn gerechtelijk systeem
zo organiseren dat deze termijn wordt nageleefd(29).
Voor de landen die ,Le criminel... " toepassen, lijken er dus twee
oplossingen. Ofwel wordt de strafprocedure zo georganiseerd dat zij
(alle incidenten en rechtsmiddelen inbegrepen) maar een beperkte
vertraging meebrengt voor de behandeling van de burgerlijke vordering zodat de redelijke termijn kan gerespecteerd worden, ofwel wordt
,Le criminel. .. " opgegeven(30). Men weet daarbij dat het EVRM
directe werking heeft en primeert op de nationale wet, wat de rechter
moet toelaten, ondanks art. 4 V.T.Sv., de uitslag van de strafprocedure
niet af te wachten, indien emstige vertraging te vrezen valt(31 ).
(28) ,Le fait de se prononcer sur la procedure civile avant que la procedure penale ne soil
achevee pouvait eventuellement ne pas etre compatible avec le principe d 'une bonne administration de lajustice. Neanmoins, l'ajournement de la procedure civile dans l'attente de la procedure
penale a eu pour consequence de faire durer la procedure civile plus de huit ans et la cour
rappelle qu 'il incombe aux autorites nationales d 'organiser leur systeme judicia ire de maniere a
assurer que la condition du de!ai raisonnable prevue a l 'article 6 so it garantie a chacun".
(29) In zijn arrest van 4 juli 2002 stelt het Hofvan Beroep te Brussel (JL.MB. 2002, 1184) de
Belgische staat aansprakelijk op grond van de nalatigheid van de wetgever om de nodige maatregelen te treffen om de naleving van de redelijke termijn van art. 6 EVRM mogelijk te maken.
(30) Van belang is dat de loskoppeling van de burgerlijke vordering van de strafvordering in
elk geval niet strijdig zou zijn met het EVRM. C. VAN DEN WYNGAERT, Strafrecht, strafProcesrecht en internationaal strafrecht, 728, met verwijzing naar Hof Mensenrechten 11 februari
2003, Ringold/Noorwegen.
(31) Het zou theoretisch interessant zijn de vraag of het opschorten van de burgerlijke vordering
hangende de strafvordering in overeenstemming is met het gelijkheidsbeginsel, gecombineerd met
art. 6 EVRM, voor te leggen aan het Arbitragehof. Meer bepaald zou de vraag kunnen gesteld
worden of de motieven die ten grondslag liggen aan de opschorting van de burgerlijke vordering
het verschil in behandeling verantwoorden tussen de benadeelde wiens vordering tot schadevergoeding wordt afgehandeld voor het instellen van de strafvervolging en deze bij wie dit niet het
geval is. In het eerste geval heeft een tegenstrijdigheid tussen beide uitspraken geen verdere
gevolgen. De strafrechter is niet gebonden door de uitspraak van de burgerlijke rechter (zie
R. VERSTRAETEN, Handboek van Strafoordering, 158). In het tweede geval daarentegen, lijdt de
benadeelde ernstig nadeel omdat de vergoeding van de schade jaren lang wordt uitgesteld en er een
structurele kans bestaat dat de redelijke termijn niet kan nageleefd worden. Het Arbitragehof deed
overigens reeds uitspraak over een andere wettelijke regel die bedoeld was om de primauteit van de
strafProcedure te verzekeren, met name het vroegere art. 26 V.T.Sv., volgens hetwelk de vordeting
tot schadevergoeding uit een misdrijfverjaarde na vijfjaar. In zijn mrest 25/95 van 21 maart 1995
zegt het Arbitragehof hierover: ,Door de burgerlijke vordering samen met de strafvordering te
doen verjaren beoogde de wetgever te beletten dat feiten die de strafuret als misdrijf heeft
aangemerkt, in het belang van een particulier gerechtelijk konden worden vastgesteld na het
verstrijken van de terrnijn gedurende dewelke de vervolging in het maatschappelijk belang is
toegestaan" (overweging B.4.2). Het Arbitragehofbes1uit dat de bijzondere vetjaringsregelen een
ernstige beperking van de rechten van het slachtoffer meebrengen ,die niet opweegt tegen de
belangen die de wetgever van 1878 en die van 1961 met de maatregel beoogden te beschermen,
met name het recht op vergetelheid van de dader van een misdrijfwaarborgen, de rechtszekerheid
waarborgen en voorkomen dat de inmiddels herstelde openbare vrede andermaal wordt verstoord".
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9. Neemt men bij hypothese aan dat voldaan is aan de eisen van het
EVRM, dan is het nodig de grenzen van de opschortingsplicht voor de
burgerlijke rechter verder te definieren naar intern recht.
Dikwijls neemt de rechtspraak hier een erg breed standpunt in en
wordt het voldoende geacht om tot opschorting te besluiten dat de
burgerlijke rechter gehouden is zich uit te spreken over punten die aan
de burgerlijke vordering en de strafvordering gemeen zijn(32), dat de
burgerlijke vordering op dezelfde feiten berust als de strafvordering of
dat een geschilpunt waarover de burgerlijke rechter uitspraak moet
doen een element kan opleveren voor de beslissing over de strafvordering en er kan gevreesd worden voor een tegenstrijdigheid(33). Ook
vele auteurs huldigen dit standpunt(34). In deze visie komt men zeer
snel tot schorsing van de burgerlijke vordering. Het is theoretisch
immers steeds denkbaar dat de burgerlijke rechter met betrekking tot
een of ander feitelijk gegeven andere vaststellingen zou doen dan de
strafrechter en bv. zou beslissen dat de benadeelde een andere identiteit heeft of dat hij niet overleed of gekwetst werd of dat er in het
ongeval geen auto betrokken was, maar enkel een fiets. Door dit
uitgangspunt krijgen in feite aile uitspraken van de strafrechter die
gebaseerd zijn op feiten die ook aan de orde zijn in de burgerlijke
vordering gezag van gewijsde voor de burgerlijke rechter.
Men komt daarentegen tot een veel redelijkere en voor de eiser in een
burgerlijke vordering minder hinderlijke omschrijving van de opschortingsplicht indien men de nadruk legt op het vereiste dat de kans
bestaat dat de burgerlijke rechter de uitspraak van de strafrechter zou
tegenspreken op punten die voor hem gezag van gewijsde hebben(35).
Volgens deze zienswijze is voor de opschorting eigenlijk vereist dat
de uitspraak van de strafrechter door haar gezag van gewij sde een
(32) Cass.22mei 1975,Pas.1975,1,908,Cass.19oktober1981,R.W 1981-82, 1753enCass.
23 maart 1992, Arr. Cass. 1991-92,710. Zie ook de talrijke uitspraken waarin gezegd wordt dat
de regel van de opschorting gesteld wordt omdat het strafvonnis gezag van gewijsde heeft ten
aanzien van de punten die aan de strafvordering en de burgerlijke vordering gemeen zijn.
(33) Cass. 13 mei 1983, Pas. 1983, I, 1035 en Cass. 23 maart 1992, Arr. Cass. 1991-92, 710.
(34) Zie H. VUYE, !.c., T. Vred. 1994, 248.
(35) Het Hof van Cassatie gebruikt de beide elementen tegelijkertijd: ,dat de burgerlijke
vordering waarover de burgerlijke rechter krachtens art. 4 van de wet van 17 april 1878 zijn
uitspraak moet opschorten tot de definitieve beslissing over de strafvordering, die is welke
betrekking heeft op de punten die gemeenschappelijk zijn met genoemde strafvordering en
waarover derhalve niet in tegenspraak met de over deze laatste rechtsvordering gewezen
beslissing mag worden gevonnist" (Cass. 22 mei 1975, Arr. Cass. 1975, 1006, herhaaldelijk
bevestigd, zie noot 33). Volgens het arrest van 23 maart 1992 (Arr. Cass. 1991-92, 710) ,moet
de burgerlijke vordering geschorst worden als een geschilpunt een element kan opleveren voor
de beslissing van de strafrechter en er kan gevreesd worden voor een tegenstrijdigheid tussen
de beslissing op de burgerlijke rechtsvordering enerzijds en de beslissing op de strafvordering
anderzij ds".
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invloed zou kunnen hebben op de uitkomst van de burgerlijke vordering indien deze na de strafvordering zou worden beslecht(36). Dit
uitgangspunt verdient de voorkeur omdat de opschorting van de uitspraak van de burgerlijke rechter immers verantwoord wordt door het
bijzondere gezag van gewijsde van de uitspraak van de strafrechter
over de strafvordering(3 7). De opschortingsplicht volgt dan ook uit de
grenzen van het gezag van gewijsde van de uitspraak over de strafvordering(3 8) en niet uit het enkele feit dat er gemeenschappelijke
punten zijn. Kan een uitspraak van de strafrechter over de strafvordering in concreto geen gezag van gewijsde hebben met betrekking tot
de burgerlijke vordering, dan moet deze laatste ook niet opgeschort
worden. Dit standpunt wordt ingenomen in een aantal, meestal oudere,
arresten van het Hof van Cassatie. Zo werd beslist dat de opschorting
niet nodig is wanneer de uitspraak van de strafrechter de burgerlijke
vordering niet zou kunnen be1nvloeden(39). Dit is met name het geval
wanneer de vordering voor de burgerlijke rechter enkel gebaseerd is
op contractuele wanprestatie en niet op onrechtmatige daad(40). De
burgerlijke vordering moet niet opgeschort worden wanneer zij gebaseerd is op meerdere feiten waarvan slechts een aanleiding geeft tot
een strafvervolging en de burgerlijke rechter zijn uitspraak over de
burgerlijke vordering voldoende kan motiveren op grond van andere
feiten dan datgene dat het voorwerp uitmaakt van de strafvordering( 41 ). Onvoldoende is het enkele feit dat de burgerlijke rechter
feiten die een overtreding van de strafwet kunnen opleveren, bewezen
verklaart(42). Op deze manier komt men tot een veel beperktere
toepassing van ,Le criminel ... ".

(36) Cass. 26 februari 1914, Pas. 1914, I, 122, Cass. 15 december 1966, Pas. 1967, I, 483 en
H. VUYE, I.e., T. Vred. 1994, 249.
(37) ,De regel krachtens welke de burgerlijke rechtsvordering die niet terzelfder tijd en voor
dezelfde rechters als de strafvordering wordt vervolgd, geschorst is zolang niet definitiefbeslist
is over de strafvordering, wordt gesteld omdat het strafvonnis, ten opzichte van de afzonderlijke ingestelde burgerlijke rechtsvordering, gezag van gewijsde heeft aangaande de punten die
aan de strafvordering en aan de burgerlijke rechtsvordering gemeen zijn" (Cass. 22 mei 1975;
Arr. Cass. 1975, 1006, Cass. 13 februari 1978, Arr. Cass. 1978, 701, Cass. 13 mei 1983, Arr.
Cass. 1982-83, 1136, Cass. 21 januari 1991, Arr. Cass. 1990-91, 527, Cass. 23 maart 1992, Arr.
Cass. 1991-92, 202, Cass. 19 maart 2001, www.cass.be, Cass. 16 mei 2003, www.cass.be.
(38) Zie algemeen C. VAN DEN WYNGAERT, Strafrecht, strafprocesrecht en internationaal
strafrecht, 727 en verwijzingen, R. VERSTRAETEN, Handboek strafoordering, 770 e.v. en
Ph. TRAEST, I.e. in M. STORME (ed.), Recht halen uit aansprakelijkheid.
(39) Cass. 26 februari 1914, Pas. 1914, I, 122, Cass. 15 december 1966, Pas. 1967, I, 484 en
H. VuYE, I.e., T. Vred. 1994, 249.
(40) Cass. 15 december 1966, Pas. 1967, I, 483 en H. VUYE, I.e., T. Vred. 1994, 249.
(41) Cass. 21 april 1932, Pas. 1932, I, 133 en H. VUYE, I.e., T. Vred. 1994, 249.
(42) Cass. 20 januari 1984, Arr. Cass. 1983-84, 593.
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Gaat men bij het omschrijven van de verplichting tot opschorting uit
van de mogelijkheid tot tegenspraak met een uitspraak over de strafvordering die gezag van gewijsde heeft voor de burgerlijke rechter,
dan moet bovendien rekening gehouden worden met de huidige beperkingen van het gezag van gewij sde van de strafrechtelijke uitspraak. Deze beperkingen zijn de volgende:
a) Het gezag van gewij sde geldt enkel voor de eindbeslissingen van
de strafrechter over de strafvordering zelf. Beslissingen van de strafrechter over burgerlijke belangen hebben slechts een relatief gezag
van gewijsde, binnen de grenzen van art. 23 Ger.W.(43); het gaat hier
immers niet over aangelegenheden van openbare orde.
b) Het gezag van gewij sde van de strafrechter moet onderdoen voor
de eisen van een eerlijke procesvoering. Met name wordt uit art. 6
EVRM afgeleid dat de uitspraak van de strafrechter niet geldt erga
omnes, maar enkel voor wie partij was in het strafgeding en er vrij zijn
belangen kon verdedigen(44). Voor wie niet betrokken was in de
strafprocedure, geldt zij als een feitelijk vermoeden waarvan de
appreciatie aan het oordeel van de burgerlijke rechter is overgelaten.
De conclusie moet zijn dat de burgerlijke rechter de vordering niet
moet opschorten die ingesteld werd door iemand die zich niet burgerlijke partij heeft gesteld in de strafvordering. De uitspraak van de
strafrechter heeft immers geen gezag van gewijsde voor deze laatste.
c) Vooral van be lang is dat het gezag van gewijsde volgens de recente
rechtspraak beperkt is tot hetgeen ,zeker en noodzakelijk door de
strafrechter is beslist met betreldcing tot de aan de beklaagde ten
laste gelegde feiten en rekening houdend met de motieven die de
noodzakelijke grondslag van de strafrechtelijke beslissing uitmaken"(45)(46). Het strekt zich aldus uit tot alles wat in rechte nodig
is om de beslissing van de strafrechter te motiveren. Het omvat de
feiten en hun strafrechtelijke kwalificatie(47). Evenwel hebben uitspraken die niet met zekerheid de bedoeling van de strafrechter op het
(43) R. VERSTRAETEN, Handboek strafoordering, 779, met verwijzing naar Cass. 10 mei 1985
en 17 november 1989.
(44) Cass. 20 januari 1984, Arr. Cass. 1983-84, 593, Cass. 15 februari 1991, Arr. Cass. 199091, 641, Cass. 2 oktober 1997, Arr. Cass. 1997,381 en Cass. 24 juni 2002, NJW, 2002, 553. Zie
hierover o.m. F. RIGAUX, ,L'erosion de l'autorite erga omnes de la chose jugee au penal par la
primaute du proces equitable", R. C.J.B. 1992, 10; I. BoONE, ,Gezag van strafrechtelijk
gewijsde en de burgerlijke rechter", NJW 2002, 336 en R. VERSTRAETEN, Handboek straf
vordering, 777.
(45) Cass. 12 februari 2004, RABG 2004, 738. In ongeveer dezelfde bewoordingen: Cass.
18 december 2003, www.cass.be en Cass. 23 september 2004, www.cass.be.
(46) In het verleden zijn ook andere criteria gehanteerd.
(47) C. VAN DEN WYNGAERT, Strafi'echt, strafprocesrecht en internationaal strafrecht, 728.
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vlale van de strafvordering verwoorden, geen gezag van gewijsde. Het
gezag van gewij sde geldt verder enkel voor die elementen waarover
de strafrechter noodzaleelijle uitspraale moet doen in het leader van de
strafvordering. Overwegingen die verband houden met de gedragingen van andere partijen dan de beklaagde(48) of die de strafrechter
incidenteel doet over vragen van burgerlijle recht zijn niet bindend.
IV. Gezag van gewijsde en onsctwrtml1!
vergoeding wegens IetsetsctmoLe
10. Bij een emstig ongeval met letselschade is de kans groot dat
een strafvordering wordt ingesteld wegens onopzettelijke slagen en
verwondingen of doodslag (art. 418-420 bis S.W.) of wegens de
overtreding van een of andere bijzondere wetgeving betreffende bv.
leefmilieu of veiligheid. Een vordering voor de burgerlijke rechter
ingesteld en gebaseerd op artikel 1382 B.W., roept zonder twijfel
vragen op die ook beantwoord moeten worden in het kader van artikel
418-420 bis S.W.(49). Deze laatste vereisen immers de vaststelling
van een fout van de beklaagde die de oorzaak was van lichamelijk
letsel opgelopen door de benadeelde. Het lijkt onvermijdelijle dat bij
toepassing van art. 4 V.T.Sv. de opschorting van de uitspraak over de
burgerlijke vordering bevolen wordt.
11. De situatie verschilt wat betreft de samenloop van burgerlijke
vorderingen op basis van art. 1384, lid 1 B.W. en strafvervolging op
basis van 418-420 bis S.W. Hier zijn er in de regel geen vraagpunten
die noodzakelijk moeten behandeld worden door de strafrechter in het
leader van art. 418-420 bis S.W. waarover ook de burgerlijke rechter
zich moet uitspreken om schadevergoeding toe te kennen op grond
van art. 1384, lid 1 B.W. Met name moet de burgerlijke rechter niet
vaststellen dat verweerder door gebrele aan voorzorg lichamelijk letsel
heeft veroorzaakt. De strafrechter die uitspraak doet over het misdrijf
onvrijwillige slagen en verwondingen, spreekt zich niet noodzakelijkerwijs uit over het bestaan van een gebrek in een zaak waarvan
verweerder bewaleer is en moet ook de schade niet begroten die
de benadeelde leed. Men ziet niet hoe de burgerlijke rechter door
zijn beslissing het gezag van gewijsde zou kunnen schenden van de
(48) Zie bv. Bergen 17 juni 2003, JL.MB. 2004, 1370.
(49) Dit ligt ook voor de hand wanneer de bijzondere aard van de schade deel uitmaakt van de
omschrijving van een misdrijf (art. 399 en 400 S.W. e.v. Zie Cass. 12 oktober 1992, Arr. Cass.
1991-1992, 1192).
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uitspraken die de strafrechter noodzakelijk moet doen in het kader van
het vaststellen van het misdrijf. Het Hof van Cassatie bevestigt dit in
zijn arrest van 12 februari 2004(50). In dit geval had de strafrechter, na
een verkeersongeval dat veroorzaakt was door een klapband, verweerder, bestuurder van het voertuig, vrijgesproken van onopzettelijke doding en onopzettelijke slagen en verwondingen. De strafrechter had ook vastgesteld dat de geklapte band niet gebrekkig was. De
burgerlijke Rechtbank van Hasselt leidde hieruit af dat het gezag van
gewijsde eraan in de weg stond dat het slachtoffer voor de burgerlijke
rechtbank zou aanvoeren dat dit laatste wel het geval was. Het Hof
van Cassatie verbreekt: ,Overwegende dat de strafrechter die oordeelt
dat een beklaagde zich niet schuldig heeft gemaakt aan een inbreuk op
de artikelen 418, 419 en 420 van het strafwetboek daardoor noodzakelijk oordeelt dat deze geen fout heeft begaan in oorzakelijk verband met de doding en toegebracht slagen en verwondingen; dat het
oordeel dat een gebrek aan de banden van het door de beklaagde
bestuurde voertuig niet is bewezen, niet een noodzakelijke grondslag
van de strafrechtelijke vrijspraak uitmaakt; dat die vrijspraak niet
noodzakelijk impliceert dat de beklaagde als bewaarder van de zaak
niet in een later geding aansprakelijk kan worden gesteld op grond van
het vermoeden van art. 13 84 eerste lid van het Burgerlijk W etboek.
Dat voormelde oordeel mitsdien geen gezag van gewijsde heeft ten
aanzien van de rechter die in een later geding moet oordelen over het
bestaan van een gebrek van de banden van het voertuig." Het Hof van
Beroep van Luik sprak zich in dezelfde zin uit(51)(52)(53).
(50) C.01.0013.N., www.cass.be. Cass. 13 maart 1997, Arr. Cass. 1997, 142: ,Dat de omstandigheid dat de strafrechter heeft beslist dat verweerster geen enkele nalatigheid had begaan
de burgerlijke rechter niet belet die partij op grond van art. 1384 eerste lid B.W. te veroordelen
tot vergoeding van de schade veroorzaakt door de zaak die ze onder haar bewaring had."
(51) Luik 3 januari 2000, R.G.A.R. 2001, nr. 13.395. In tegenstelde zin Rb. Antwerpen
29 februari 1980, R. W. 1980-1981, 2486.
(52) Een en ander belet uiteraard niet dat de strafrechter die in het kader van een burgerlijke
partijstelling uitspraak doet over de burgerlijke vordering, net zoals de burgerlijke rechter, geroepen
wordt om de schade te begroten en de wijze van schadeherstel te bepalen. Dit is echter geen uitspraak
over de strafvordering. Er is dus ook geen sprake van openbare orde of gezag van gewijsde. Er kan
ook geen sprake zijn van opschorting van de burgerlijke vordering. Het gevaar op tegenstrijdige
beslissingen wordt opgelost langs de gewone regelen in verband met het gezag van gewijsde.
(53) Het Hof van Cassatie zegt dat de vrijspraak op grond van 418 S.W. ,niet noodzakelijk"
impliceert dat de bewaker niet later op grond van art. 1384, lid 1 B.W. kan aansprakelijk gesteld
worden. Zijn er gevallen waarin dit wel zou uitgesloten zijn? Verstraeten (Handboek strafoordering, 774, met verwijzing naar een arrest van 8 september 1967) vermeldt de hypothese dat uit de
beslissing op strafgebied noodzakelijk blijkt dat de betreffende zaak geen rol heeft gespeeld in de
totstandkorning van de schade. Men ziet echter niet in hoe een vaststelling als deze noodzakelijk
kan zijn om uitspraak te doen over het gebrek aan voorzorg van een beklaagde. Zijn er uitzonderlijke omstandigheden waardoor de uitspraak van de strafrechter wel een invloed kan hebben op de
uitspraak over art. 1384, lid 1 B. W., dan moet de burgerlijke rechter hier wel rekening mee houden.
Het gaat hier om een in concreto beoordeling en niet een algemene regel.
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Eenzelfde redenering kan gevolgd worden voor vorderingen tot schadevergoeding gebaseerd op een objectieve aansprakelijkheidsregel.
De burgerlijke rechter die vaststelt dat de voorwaarden vervuld zijn
voor de toepassing van art. 8 van de wet van 30 juli 1979 op de brand
in voor het publiek toegankelijke inrichtingen (en welke deze voorwaarden precies zijn) of van de Gasleidingenwet van 12 april 1965
kan de strafrechter niet tegenspreken met betrekking tot de elementen
die noodzakelijk zijn voor het vaststellen van het misdrijf. Hij moet
immers niet vaststellen dat er een fout was die lichamelijk letsel
heeft veroorzaakt. Er is hier geen reden om gezag van gewij sde en
opschorting te aanvaarden.
12. Bij de toepassing van art. 4 V.T.Sv., moet men dus de beperkingen in acht nemen die het EVRM en de rechtspraak opleggen, niet
aileen aan de opschortingsregel zelf, maar ook aan het gezag van
gewijsde van de uitspraak van de strafrechter waarop deze regel
gebaseerd is. Men heeft de indruk dat de lagere rechtscolleges deze
beperkingen wel eens over het hoofd zien en dat zij aan ,Le criminel ... " een betekenis geven die het niet verdient(54). Zo wordt dit
beginsel zelfs wel eens ingeroepen om een uitspraak op grond van
art. 29 bis W.A.M. op te schorten wanneer een strafvordering hangende is naar aanleiding van het ongeval omdat het gevaar zou bestaan
dat de andere rechter de schade op een andere wijze zou begroten(55).
De burgerlijke vordering tegen de verzekeraar heeft nochtans weinig
te maken met de strafvervolging tegen degene die het ongeval veroorzaakte. Dat er feiten gemeen zijn aan beide vorderingen volstaat
niet om de uitspraak van de burgerlijk rechter op te schorten(56). De
neiging dit laatste wel te doen sluit wellicht aan op een natuurlijke
tendens tot werkverdeling. Indien een eerste rechter een zaak in al
haar aspecten behandelt, waarom zou een tweede rechter dan tezelfdertijd een onderdeel van het probleem afzonderlijk gaan behandelen?
Het is zeker gemakkelijker te wachten tot de strafrechter zijn werk
heeft gedaan en dan hierop verder te bouwen. Dit is evenwel geen
voldoende reden om de behandeling van de vordering tot schadevergoeding jaren uit te stellen.

(54) Zie ook H. VUYE, l.c., T. Vred. 1994.
(55) H. ULRICHTS, ,Bevoegdheidsconflicten en procedurele knelpunten als hinderpaal voor
een snelle vergoeding van de zwakke weggebruiker", Verkeersrecht 2001, 128 e.v. De hypothese dat de uitslag van een vordering op grond van art. 29 bis W.A.M. wei zou bei:nvloed
worden door de strafvordering zal uitzonderlijk zijn.
(56) Zie ook Arbitragehof, 109/2002, B.3.3.
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Ook al is de opschorting van de vordering tot schadevergoeding
ingesteld voor de burgerlijke rechter en gebaseerd op een objectieve
aansprakelijkheidsregel niet nodig op grond van art. 4 V.T.Sv., toch
rijzen er hier dikwijls andere problemen die ,Le criminel ... " opnieuw
in beeld brengen.
Bij een ramp wensen de benadeelden niet enkel vergoed te worden; zij
dringen ook aan op een antwoord op de schuldvraag. Een advocaat
kan het zich overigens ook om andere redenen niet veroorloven enkel
een objectieve aansprakelijkheidsregel in te roepen. Een voorzichtige
strategie leidt er immers toe zoveel mogelijk potentiele aansprakelijken te dagvaarden op alle verschillende relevante rechtsgronden,
waaronder, onvermijdelijk, ook de foutaansprakelijkheid.
Aldus koppelt de benadeelde zelf zijn vordering op grond van een
objectieve aansprakelijkheid aan een vordering gebaseerd op de foutaansprakelijkheid. Dit brengt hem opnieuw in de greep van ,Le
criminel. .. ".
Gezien het hier om samenhangende vorderingen gaat, worden zij
samen berecht. Volgens artikel 30 Ger.W. kunnen rechtsvorderingen
immers als samenhangende zaken( 57) worden behandeld wanneer zij
onderling zo nauw verbonden zijn dat het wenselijk is ze samen te
behandelen en te berechten, ten einde oplossingen te vermijden die
onverenigbaar kunnen zijn wanneer de zaken afzonderlijk worden
berecht. In tegenstelling met wat het geval is bij de aanhangigheid,
is de gelijkheid tussen voorwerp, oorzaak en partijen niet vereist. De
samenvoeging van vorderingen ingesteld voor verschillende rechtbanken wordt geregeld door art. 566 Ger.W. en wordt gevraagd bij
wege van een exceptie die krachtens art. 854 Ger.W. in limine litis
moet worden opgeworpen(58). Indien de samenhangende zaken voor
eenzelfde rechter aanhangig zijn, kunnen zij op grond van art. 856
Ger.W. echter zelfs ambtshalve worden samengevoegd. Een en ander
beantwoordt uiteraard aan een goede proceseconomie.

(57) Vo1gens Laenens is er sprake van samenhang wanneer vorderingen van eenze1fde eiser,
gesteund op deze1fde feiten, tegen onderscheiden verweerders worden ingeste1d, J. LAENENS,
,De bevoegdheid. Overzicht van rechtspraak (1993-2000)", T.P.R. 2002, (1497) 1565, met
verwijzing naar Rb. Kortrijk 3 maart 1992, T.MR. 1993, 46.
(58) Ibidem, 1564.
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Of er samenhang is of niet, wordt aan de vrije beoordeling van de
rechter overgelaten(59). In essentie komt het erop neer dat de vorderingen zullen worden samengevoegd wanneer zij uit eenzelfde,
minstens een nauw verwant geheel van feiten voortvloeien, wanneer
zij dus eenzelfde oorzaak hebben, tenzij deze samenvoeging een
behoorlijke procesvoering in de weg staat of de wederpartij in haar
rechtmatige belangen schaadt(60).
Wegens samenhang zal de vordering die de benadeelden bij een ramp
eventueel kunnen instellen op basis van een objectieve aansprakelijkheidsregel, dus normalerwijze behandeld worden samen zowel met hun
eigen vordering op basis van foutaansprakelijkheid tegen dezelfde
verweerder als met hun vorderingen tot schadevergoeding tegen andere
verweerders dan de schuldenaar van de objectieve aansprakelijkheid en
de regresvorderingen van verweerders tegen derden( 61 ). Behoudens de
onwaarschijnlijke toestemming van de verweerders is aan deze samenhang niet te ontkomen door een vordering aileen gebaseerd op een
objectieve aansprakelijkheidsregel in te stellen voor een andere rechtbank.
Indien de vordering op grond van art. 1382 B.W. voor lange
tijd wordt opgeschort, rijst de vraag of het mogelijk is een van de
samenhangende vorderingen waarover bij veronderstelling geen
verder onderzoek meer nodig is, afzonderlijk af te handelen. De
benadeelde zou(62) een afzonderlijke rechtsdag kunnen vragen om
afzonderlijk uitspraak te doen bv. over de vergoeding van de slachtoffers op grond van een objectieve aansprakelijkheidsregel, ook al zijn
de op andere rechtsgronden gebaseerde vorderingen nog niet in staat.
Mits de partij en te horen over de vraag tot dagstelling, beslist de
rechter hierover discretionair. Het gaat om een maatregel van inwendige orde, waartegen geen rechtsmiddel open staat(63).

(59) Zie bijvoorbeeld Cass. 25 januari 1991, Arr. Cass. 1990-91, 568: ,Overwegende dat het
samenhangen van zaken, als bedoeld bij artikel 30 van het Gerechtelijk Wetboek, ter vrije
beoordeling staat van de feitenrechter; dat het verzoek van een procespartij aan de rechter om
verschillende zaken wegens samenhang te voegen, geen vordering, verweer of exceptie is
waaromtrent de rechter zijn beslissing nader moet motiveren."
(60) Zie P. TAELMAN en P. TRION, ,Bundeling van vorderingen", T.P.R. 2003, (1489) 15001502, zie voor een toepassing Gent 13 november 2002, RABG 2003, 532.
(61) Wat de regresvorderingen betreft, bepaalt art. 814 Ger.W. dat de behandeling van een
vordering tot tussenkomst de behandeling van de hoofdzaak niet mag vertragen. De praktijk
leert echter dat zelfs regresvorderingen zelden afzonderlijk worden behandeld (zie Ph. TRION,
,De tegenvordering en de vordering tot tussenkomst" in Goed procesrecht, goed procederen,
XVX Postuniversitaire cyclus Willy Delva 2002-2003, Mechelen, Kluwer, 2004, 284).
(62) Op grond van artikel 747 § 2 Ger.W., hetzij op grond van artikel 750 § 2 Ger.W.
(63) E. BREWAEYS, ,Commentaar bij artikel 747 Ger.W.", in X (ed.), Artikelsgewijze Commentaar Gerechtelijk Recht, Antwerpen, Kluwer, losbl., nr. 18.
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Indien dit een behoorlijke procesvoering niet in de weg staat en het de
andere partijen niet in hun rechtmatige belangen schaadt, is het dus
theoretisch mogelijk dat een rechter een rechtsdag bepaalt voor de
afhandeling van een vordering gebaseerd op een bepaalde rechtsgrond
alleen. In de huidige praktijk is het echter weinig waarschijnlijk dat
het verzoek zal ingewilligd worden. Rechters en verweerders willen
meestal aile aspecten van de zaak in een keer behandelen. Het is voor
eisers evenwel de moeite het te proberen en de nadruk te leggen op het
belang van de vergoeding van de slachtoffers binnen een redelijke
termijn.
VI. Een wettelijke uitzondering

art.

2 V.T.Sv. is nodig

16. De opschorting van de burgerlijke vordering hangende het strafproces is veel minder evident voor de huidige jurist dan voor zijn
negentiende-eeuwse collega. De regel is ook geenszins universeel.
Net zoals het gezag van gewijsde van de strafrechter voor de burgerlijke rechter, is de opschorting van de burgerlijke vordering o.m.
onbekend in(64) de landen van de common law, Duitsland en Nederland. In Nederland meer bepaald, geldt de uitspraak van de strafrechter voor de burgerlijke rechter tot tegenbewijs(65). De burgerlijke
rechter is ook geenszins verplicht zijn uitspraak op te schorten omdat
de zaak behandeld wordt voor de strafrechter. Opmerkelijk is dat
momenteel ook in Frankrijk, de bakermat van de opschortingsregel"
op hoog niveau voorgesteld wordt het beginsel af te schaffen(66).

(64) Zie het rapport ,Ceh~rite et qualite de la Justice. La gestion du temps dans le proces",
rapport in 2004 opgesteld ten behoeve van de Franse minister van Justitie door J.C. Magendie,
president du Tribunal de Grande Instance de Paris, http://www.justice.gouvfr!publicat!rapportmagendie.pdf, p. 118.
(65) Art. 161 Rv. (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) bepaalt: ,Een in kracht van
gewijsde gegaan op tegenspraak gewezen vonnis waarbij de Nederlandse strafrechter bewezen
heeft verklaard dat iemand een feit heeft begaan, levert dwingend bewijs op van dat feit". Dit
belet echter niet dat van het aldus vastgestelde feit het tegenbewijs kan worden geleverd. Dit
volgt uit art. 151 Rv.:,l. Dwingend bewijs houdt in dat de rechter verplicht is de inhoud van
bepaalde bewijsmiddelen als waar aan te nemen dan wel verplicht is de bewijskracht te
erkennen die de wet aan bepaalde gegevens verbindt. 2. Tegenbewijs, ook tegen dwingend
bewijs, staat vrij, tenzij de wet het uitsluit.".
Voor een toepassing, zie Gerechtshof Arnhem 26 april 2005, 2003/795, http://www.rechtspraak.nl.
(66) Dit is een van de uitdrukkelijke aanbevelingen in het Rapport Magendie (noot 64), 116 e.v.
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Ongetwijfe1d kan ook ons rechtssysteem best functioneren zonder ,Le
criminel ... "(67). In ve1e gevallen kan de rechter het beginse1 reeds
uitschake1en door een beroep op art. 6 EVRM. Ook het antwerp van
wetboek van Strafprocesrecht(68) zet een grote stap in de goede
richting. Art. 11 van het antwerp heft het bijzondere gezag van gewijsde in strafzaken op. Het geldt voortaan a1s vermoeden van waarheid en is vatbaar voor tegenbewijs. Wat betreft de schorsing van
de burgerlijke vordering is het antwerp minder radicaal. Art. 46
bepaalt immers dat de burgerlijke vordering die afzonder1ijk vervo1gd
wordt, kan geschorst worden, zo1ang niet definitief is beslist over de
strafvordering die voor of gedurende de burgerlijke rechtsvordering is
ingeste1d. Er is dus geen automatisme meer, maar de kans b1ijft
bestaan dat de rechter naar oude gewoonte en om redenen in verband
met de organisatie van het werk van de rechtbank of de bewijsvoering,
de afhande1ing van de burgerlijke vordering uitste1t.
17. Wi1 de wetgever zeker stellen dat de s1achtoffers van een ongeva1
binnen rede1ijke termijn vergoed worden, dan moet hij, zeker in de
huidige stand van het strafprocesrecht en ook na de invoering van het
W etboek van Strafprocesrecht, een wettelijke uitzondering invoeren
op art. 4, lid 1 V.T.Sv. Er zijn precedenten(69). Art. 106 van de
Hande1spraktijkenwet 1991 en art. 3 van de Wet van 12 januari
1993 betreffende het vorderingsrecht inzake de bescherming van het
1eefmilieu bv. keren de rege1 om en bepa1en dat de uitspraak in
strafzaken wordt uitgeste1d tot wanneer een eindbes1issing is getroffen
door de handelsrechtbank of de burgerlijke rechtbank. Zo ver moet
men niet gaan. Het enige wat nodig is bij schadegevallen, is dat de
(67) De Hoge Raad voor de Justitie bracht kort geleden een advies uit naar aanleiding van de
klacht van een benadeelde die vond dat de uitspraak over zijn vordering tot schadevergoeding
onaanvaardbaar lang uitbleef. Met verwijzing naar de rechtspraak van het HofMensenrechten,
diende de verenigde Advies- en onderzoekscommissie van de Hoge Raad de klacht wel
gegrond te verklaren. ,nu gebleken is dat acht jaar zijn verlopen tussen de inonderzoekstelling
en de vorderingen van het parket". Verder stelt de Commissie het principe ,Le Criminel... "
niet in vraag en wil het de leiding van het burgerlijke proces in handen van de partijen laten.
Met dit doel wordt aanbevolen dat de burgerlijke rechter, indien de partijen het eens zijn dat het
onderzoek van het burgerlijke proces wordt verdergezet, nota neemt van dit akkoord. V oor het
geval dat de partijen het hiermee niet eens zijn, wordt aanbevolen dat de rechter over de
opschorting beslist na het advies van het O.M. te hebben gevraagd over de stand van de
stra:fprocedure. Deze aanbeveling roept vragen op. Hoe kan men immers de regel van ,Le
Criminel... ", die van openbare orde is, zelf respecteren en tevens het advies van het 0 .M. ofhet
akkoord van de partijen volgen om de procedure verder te zetten? Indien het enkel gaat over de
mogelijkheid het onderzoek van de burgerlijke vordering verder te zetten tijdens de duur van de
opschorting, verandert er natuurlijk niets.
(68) Goedgekeurd door de Senaat in oktober 2005 en nu in behandeling voor de Kamer: wetsontwerp houdende het Wetboek van Strafprocesrecht, Parl. St. Kamer 2005-2006, nr. 2138/001.
(69) H. VUYE, l.c., T. Vred. 1994, 250, P. TAELMAN, Syllabus prejudiciele vragen. Residentieel
seminarie gerechtelijke stagiairs, niet gepubliceerd.
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vergoeding van de s1achtoffers binnen rede1ijke tennijn geschiedt.
Hier moet voora1 verwezen worden naar het voorbee1d van art. 74
van de Arbeidsongevallenwet van 10 apri11971(70): ,De rechtsvordering tot betaling of tot herziening van de arbeidsongevallenvergoeding
kan in geen geva1 voor de strafrechter worden gebracht; het instellen
van die rechtsvordering is onafhankelijk van het instellen van de
pub1ieke rechtsvordering waartoe het ongeva1 aan1eiding kan geven.
Prejudicie1e geschillen die zich stellen voor de strafrechter in verband
met de arbeidsongevallenwet, worden bes1echt door het arbeidsgerecht". Deze bepa1ing neemt de tekst over van art. 31 van de wet van
24 december 1903 op de vergoeding der schade voortspruitende uit
arbeidsongevallen. Dit artike1 was, a1dus de parlementaire voorbereiding van de wet, bedoe1d a1s uitzondering op ,Le criminel...". De
schade veroorzaakt door een arbeidsongeva1 moet vergoed worden,
zonder dat het gevaar bestaat dat de vordering opgeschort wordt in
afwachting van de uitspraak voor de strafrechter over een strafvervo1ging ingeste1d naar aanleiding van het arbeidsongeval. Het Hof van
Cassatie bevestigde deze oplossing in zijn arrest van 12 oktober
1992(71). De wet van 24 december 1903 was zonder de minste twijfel
een van de eerste belangrijke objectieve aansprakelijkheidsregelen.
De wetgever kan dit voorbeeld volgen bij andere objectieve aansprake1ijkheden, zonder het gevaar te lopen dat de rechtsstaat wordt in het
gedrang gebracht.

(70) R. NELISSEN, ,Sociaalrechtelijke aspecten omtrent de adagia ,le criminal tient le civil en
etat" en ,le criminal emporte le civil", T Strafr. 2004, 246.
(71) Arr. Cass. 1991-92, 1192. Een werknemer was op zijn werk het slachtoffer geworden van
opzettelijke slagen en verwondingen met tijdelijke arbeidsongeschiktheid als gevolg. De dader was
op grond van art. 400 S.W. veroordeeld voor het toebrengen van opzettelijke slagen en verwondingen met blijvende arbeidsongeschiktheid als gevolg. Het Arbeidshof te Brussel bevestigde later
de aanstelling van een deskundige wiens opdracht was de graad van tijdelijke arbeidsongeschiktheid vast te stellen. Tegen dit arrest werd aangevoerd dat het een met de uitspraak van de
strafrechter strijdige kwalificatie van de feiten gaf Het Hof van Cassatie herhaalde de klassieke
formule volgens dewellce de burgerlijke rechter enkel gebonden is voor hetgeen ,onmiskenbaar
noodzakelijke1wijze is beslist door de strafrechter". Het overweegt echter ook dat ,luidens art. 74
van de wet 10 april 1971 de rechtsvordering tot betaling of tot herziening van de vergoedingen
bepaald bij deze wet in geen geval voor de strafrechter kan worden gebracht; het instellen van die
rechtsvordering is onafhankelijk van het instellen van de publieke rechtsvordering waartoe het
ongeval aanleiding kan geven" en ,Dat het aangehaalde lid de tekst overneemt van art. 31 van de
wet van 24 december 1903 op de vergoeding der schade voortspruitende uit arbeidsongevallen; dat,
zoals tijdens de behandeling in de Senaat was beklemtoond, genoemd artikel 31 een uitzondering
vormde op het beginsel ,de strafvervolging schorst de burgerlijke zaak"; Dat bijgevolg, indien de
vraag betreffende de blijvende arbeidsongeschiktheid waarop verweerder zich beroept om in
aanmerking te komen voor de forfaitaire vergoeding van de arbeidsongevallenregeling eerst zou
opgeworpen zijn voor de arbeidsrechtbank, die rechtbank in weerwil van art. 4 van de wet van
17 april1878 haar uitspraak niet had moeten aanhouden tot de beslissing van de strafrechter; Dat,
nu die rechtsvordering los staat van de strafvordering, de beslissing van de strafrechter over het
blijvend of tijdelijk karakter van de arbeidsongeschiktheid van de getroffene, inzake arbeidsongevallen, noch door noch tegen de getroffene kan worden aangevoerd".
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18. Bij dit alles moet de wetgever ook garanderen dat een vordering
tot schadevergoeding gebaseerd op een objectieve aansprakelijkheidsregel niet vertraagd wordt door haar samenhang met andere burgerlijke vorderingen n.a.v. dezelfde feiten. Alleen dan is het voorstel
efficient. Dit kan bv. door een bepaling die de benadeelden toelaat
afzonderlijke afhandeling te vorderen indien de samenhang met
andere vorderingen de vergoeding van de schade dreigt te vertragen.
Hubert BOCKEN
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