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Op 1 januari 1995 is de wet van 30 maart 1994 in werking getreden, 
die de zwakste slachtoffers van verkeersongevallen beschermt. 
De Belgische wetgever liet zich voornamelijk inspireren door het 
Franse recht, meer bepaald door de Wet Badinter van 5 juli 1985. 
De wet heeft reeds aanleiding gegeven tot verschillende com
mentaren(1) waardoor het ons niet opportuun lijkt over te gaan tot 
een analyse van de nieuwe wetgeving in haar geheel. 
Bovendien werd de wet van 30 maart 1994 ondertussen gewijzigd(2). 
We beperken ons in deze inleiding tot een korte samenvatting van de 
wetgeving. 

De nieuwe regel is gei'ntegreerd in de wet van 21 november 1989 
betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake mo-

(1) Zie Centre de droit des Obligations de l'U.C.L., L'indemnisation automatique de certaines 
victimes d'accidents de Ia circulation, studiedag van 26 oktober 1994 over de nieuwe wet, de 
bijdragen zijn gepubliceerd bij Academia in 1995. 
FAGNART, J.L., ,L'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation apres la reforme 
baclee du 30 mars 1994", R.G.A.R, 1994, no 12.383; zie oak ScHOORENS, G., ,Verkeers
ongevallen met , zwakke weggebruikers"; het nieuwe vergoedingssysteem van art. 29bis 
W AM-Wet. Het kwalificatieprobleem", R.G.A.R, 1995, no 12.443. 
(2) Wet van 13 april1995 tot wijziging van artikel29bis en tot opheffing van artikel 29ter van 
de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkbeidsverzekering inzake 
motorrijtuigen, B.S., 27 juni 1995, 18244. 
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torvoertuigen. Op de verzekeraar van het motorvoertuig rust namelijk 
de vergoedingsverplichting(3). 
De doelstelling van de wet is de bescherming van de zwakke weg
gebruikers. 
In de wet van 30 maart 1994 kwamen slechts de voetgangers en de 
fietsers aan bod. 
De recente wijziging van de wet verruimt de bescherming tot de 
passagiers. 
De wet wordt toegepast in de hypothese van een verkeersongeval 
waarin een motorrijtuig( 4) betrokken is zonder dat een fout van de 
bestuurder moet worden bewezen. In deze bijdrage concentreren we 
ons op deze laatste voorwaarde: de ,betrokkenheid" van het voertuig. 
De zwakke weggebruikers genieten evenwel niet van de bescherming 
van de wet in geval van een onverschoonbare fout in hun hoofde. Deze 
uitsluiting geldt echter niet voor kinderen onder veertien jaar. In de 
gewijzigde wet wordt het begrip onverschoonbare fout tamelijk 
restrictief gedefinieerd( 5). 

Bovendien geldt de bescherming van de nieuwe wet slechts indien het 
slachtoffer schade heeft geleden voortvloeiend uit een lichamelijk 
letseL. Ook- schade- aan- functionele prothesen wordt beschouwd als 
lichamelijke schade. 
Tenslotte moet nog worden vermeld dat de wet voorziet in de sub
rogatie van de verzekeraar in de rechten van het slachtoffer. 

Ret begrip betrokkenheid introduceert een ,no fault" systeem: het 
slachtoffer moet de fout van de bestuurder niet meer bewijzen om 
aanspraak te kunnen maken op een vergoeding. 
Nochtans is het nieuwe Belgische systeem minder ruim opgevat dan 
het ontwerp van Professor Tunc in zijn eerste bijdrage, dat over
genomen werd in bepaalde landen(6). Dit systeem strekt zich immers 
uit tot aile verkeersongevallen, daar waar het Belgische beperkt wordt 
tot de vergoeding van de zwakke weggebruikers. 

(3) De Regering wenste de financiele lasten die vroeger op het RIZIV rustten, te Iaten dragen 
door de verzekeraars en vervolgens door de verzekerden. 
(4) De bovenvermelde wijziging voorziet uitdrukkelijk in artikel 29, paragraaf 3, dat de 
rolstoelen met een eigen aandrijving die door gehandicapten in het verkeer kunnen worden 
gebracht, niet als een motorvoertuig worden beschouwd. 
(5) De fout moet opzettelijk zijn, van een uitzonderlijke ernst en met het bewustzijn van een 
gevaar. 
(6) Zie TUNC, A., International Encyclopedia of Comparative Law, vol.XI, ch. 14; Pour une loi 
sur les accidents de Ia circulation, Ed. A. TUNc, Paris, 1981. 

406 



Ook het Nederlandse en het Duitse recht kennen bijzondere bepalin
gen met betrekking tot de verkeersaansprakelijkheid. 
In Nederland introduceert artikel 31 van de Wegenverkeerswet een 
aansprakelijkheid ten laste van de eigenaar of houder van een rijdend 
voertuig dat, door een botsing, aanrijding of overrijding, schade 
toebracht aan personen of zaken(7). 
In Duitsland bestaat ook een bijzondere wet die evenwel geen objec
tieve aansprakelijkheid ten gunste van de slachtoffers inhoudt(8). 

De betrokkenheid is een totaal nieuw begrip waarbij de wetgever, 
volgens de voorbereidende werken(9), het aan de rechtspraak overlaat 
de draagwijdte van deze notie in te vullen. 
Alhoewel niet uitvoerig besproken in de voorbereidende werken, is dit 
begrip van cruciaal belang bij de toepassing van de wet. 
In tegenstelling tot andere bepalingen van de wet, beschikken we voor 
de studie van het begrip betrokkenheid reeds over een rijke en 
waardevolle bran, nl. de Franse rechtsleer en rechtspraak. 
De betrokkenheid kent er sinds 1985 vele toepassingen, zonder even
wei gespaard te zijn gebleven van enige kinderziekten. 
Daarom leent de analyse van de nieuwe wet zich uitstekend voor een 
rechtsvergelijkende studie(lO). 
In deze bijdrage zullen we naast de Franse rechtspraak, de inspiratie
bron bij uitstek waarnaar de voorbereidende werken trouwens ver
wijzen, ook het Nederlandse en het Duitse recht kart onder de loep 
nemen met betrekking tot de bestudeerde materie. 
Onze uiteenzetting zal als volgt verlopen: 
Vooreerst zullen we het begrip betrokkenheid definieren en onder
scheiden van andere begrippen zoals causaliteit (deel I). 
V ervolgens zullen we de betrokkenheid bestuderen respectievelijk 
van een voertuig in beweging, een stilstaand en een regelmatig of 

' 

(7) Zie VAN DuNNE, J.M., Verbintenissenrecht, 1993, Kluwer, pp. 526 e.v. 
(8) Zie de wegenverkeerswet van 19 december 1952 (BGBL, I, 837) en de commentaar van 
MARKESINIS, B.S., The German law of Torts, 1994, Clarendon Paperbacks, pp. 813 e.v. 
(9) Gedr.St., Senaat, 1993-94, 980-3, p. 14. 
(10) De ,betrokkenbeid" is een toepassing van de Scbutznormtheorie. Deze theorie, erkend in 
bet Duitse en bet Nederlandse recbt, beoogt de beperking van bet recbt op vergoeding voor 
personen die de wet wenst te bescbermen (zie bierover onze studie over deze theorie in 
Melanges R.O. DALCQ, 1994, p. 467). In casu werd bet recbt op scbadevergoeding uitdrukkelijk 
toegekend aan bepaa1de personen, die de enigen zijn die zicb op de wettelijke bepalingen 
kunnen beroepen. 
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onregelmatig geparkeerd voertuig, dat fysisch contact heeft gehad met 
het slachtoffer (deel II). 
Daarna zullen we nagaan in welke mate het motorrijtuig betrokken is 
in een verkeersongeval zonder dat er een fysische aanraking was met 
het slachtoffer, waarbij we een onderscheid maken alnaargelang het 
voertuig in beweging is of niet (deel Ill). 
Tenslotte bestuderen we de hypothese waarbij verschillende voertui
gen betrokken zijn in een verkeersongeval, alsook het oorzakelijk 
verband tussen het ongeval en de schade (deel IV). 

DEEL I. DEFINITIE EN ONDERSCHEID MET ANDERE 
BEGRIPPEN 

Het begrip betrokkenheid onderscheidt zich zeer duidelijk van de 
begrippen gekend in de klassieke burgerlijke aansprakelijkheidsleer. 
Het slachtoffer van een verkeersongeval zal geen fout meer moeten 
bewijzen, de bestuurder zal zich niet meer kunnen beroepen op een 
fout van een derde of op overmacht. 
Het volstaat dat een·motorrijtuig·rechtstreeks uf-onrechtstreeks ·be
trokken is bij het ongeval opdat een recht op schadevergoeding ont
staat. 

1.1. DE VOORBEREIDENDE WERKEN VAN DE BELGISCHE WET 

Alhoewel de W etgever de zorg om de no tie betrokkenheid in te vullen 
overlaat aan de rechtspraak, wordt in de voorbereidende werken wel 
benadrukt dat er een ruime interpretatie moet aan gegeven wor
den(11). 
Zo staat er in de Memorie van Toelichting geschreven: 
,het is niet noodzakelijk dat die persoon een of andere fout begaat 
noch dat het ongeval wordt veroorzaakt door een aanraking met het 
voertuig. Het is evenmin noodzakelijk dat het voertuig op het ogenblik 
van het ongeval in beweging is. Zelfs als het zich in regelmatige 

(11) We mogen inderdaad lezen: ,De rechtspraak zal zich daarbij wei moeten Iaten leiden 
door de ruime opvatting die de Regering blijkens de Memorie van Toelichting aan het begrip 
heeft gegeven", (cfr. Gedr. St., Senaat, 1993-94,980-1, p. 33). 
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stilstand bevindt kan het voertuig worden beschouwd als betrokken bij 
het ongeval op basis van het voorliggend ontwerp"(l2). 
Ook mogen we lezen dat dit begrip tot doel heeft een snellere 
schadeloosstelling van het slachtoffer te bewerkstelligen. 
Het moet toelaten discussies te vermijden over de fout van de bestuur
der alsook over het oorzakelijk verband tussen de fout en de schade. 
Het begrip betrokkenheid wordt, volgens de voorbereidende werken, 
gehanteerd om het probleem te ontlopen over de vraag of het gedrag 
van het voertuig materieel gezien de schade heeft veroorzaakt. Men 
wenste de term oorzaak of aanleiding niet te gebruiken om uit het 
debat van de causaliteit te geraken. 
Het motorrijtuig is dus niets anders dan een aanknopingspunt voor de 
vergoeding van de schade(l3). 
De term ,betrokken zijn" vinden we ook terug in artikel 52 van het 
Wegverkeersreglement, dat elke persoon betrokken bij een ongeval, 
verplicht maatregelen te nemen nodig voor het verzekeren van de 
verkeersveiligheid. Niet aileen de bestuurders worden ermee bedoeld, 
maar ook de passagiers, de voetgangers, de getuigen ... 
Het volstaat dus dat een persoon zich bevindt op de plaats van het 
ongeval, zelfs indien zijn aansprakelijkheid niet in het gedrang 
komt(14). 
Deze bepaling toont aan dat de betrokkenheid en de aansprakelijkheid 
twee verschillende begrippen zijn. Zij onderscheidt zich evenwel van 
het in deze studie bestudeerde concept van de betrokkenheid waar dit 
de voertuigen beoogt en niet de personen. 

J 

1.2. HET F'RANSE RECHT 

In de Franse voorbereidende werkzaamheden lezen we gelijkaardige 
beschouwingen als bij de Belgische wetgever. 
De term betrokkenheid moet worden verstaan in een zeer brede 
betekenis. 
Het volstaat dat een ,vehicule terrestre a moteur soit intervenu a 
quelque titre que ce soit ou a quelque moment que ce soit dans la 
realisation de l 'accident et l 'on ne devrait pas avoir a discuter du role 

(12) Gedr. St., Senaat, 1993-94, 980-1, p.33 en 980-3, p.15. 
(13) Gedr. St., Senaat, 1993-94, 980-3, p. 30. 
(14) Brussel, 12 februari 1966, Rev. Dr. Pen., 1965-1966, p. 677; Antwerpen, 15 mei 1985, 
R. W., 1985-86, 960. 
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causal ou non, actif ou passif du vehicule pour determiner le champ 
d'application du texte. 
Par exemple, la loi s 'appliquera me me si le vehicule est en station
nement regulier, meme si le vehicule survient apres un premier 
accident, mais il faut alors qu 'il ait participe d'une maniere ou d'une 
autre aux dommages.(15)". 

In zijn commentaar over de Wet Badinter (16), verwijst Professor 
Chabas naar de Conventie van Den Haag van 4 mei 1971. Om te 
bepalen in welke gevallen de wet van de Staat waar het voertuig is 
geregistreerd van toepassing is, gebruikt de conventie de notie ,voer
tuig betrokken in het ongeval" (17). 

1.3. GEVOLGEN EN VERGELIJKING MET ANDERE BEGRIPPEN 

1.3.1. Het slachtoffer moet niet meer de fout van de bestuurder be
wijzen, noch het causaal verband tussen de fout en de schade 

Volstaat dan de loutere aanwezigheid van het motorrijtuig op het 
moment van het verkeersongeval? 
Een p-ersoun, -bijvoorbeeld; wordt wandelend in de straat getreffen 
door een hartaanval. Zijn de motorrijtuigen die geparkeerd staan langs 
de kant van de weg en die geen enkel fysisch contact hebben gehad 
met het slachtoffer, betrokken? 
Een negatief antwoord dringt zich op. 
Er moet met andere woorden een bepaalde band bestaan tussen het 
ongeval en het voertuig. 
Het antwoord op de gestelde vraag zou anders kunnen zijn indien de 
persoon getroffen wordt door een hartaanval door te schrikken bij het 
zien van een voertuig. 
Het is dan ook tamelijk eenvoudig de afwezigheid van het foutbegrip 
te begrijpen. Het is echter veel moeilijker de afwezigheid van een 
causaal verband te beschrijven voor zover de betrokkenheid van een 
voertuig een bepaalde band tussen het voertuig en het ongeval ver
onderstelt. 

(15) 1.0., Senaat, 11 april 1985, p. 193. 
(16) CHABAS, F., ,Notion et role de ]'implication du vehicu]e au sens de Ia loi du 5 juillet 
1985", G.P., 1986, p. 64. 
(17) Dezelfde term wordt in het Engels vertaald als involved, wat hetzelfde betekent als 
betrokken zijn. 
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1.3.2. Uitsluiting van de klassieke rechtvaardigingsgronden 

In principe kan het oorzakelijk verband geheel of gedeeltelijk worden 
verbroken door de fout van het slachtoffer of door overmacht, die kan 
bestaan uit een fout in hoofde van een derde. 
Een eerste, eenvoudig te begrijpen, onderscheid tussen het oorzakelijk 
verband, zoals gekend binnen de context van de burgerlijke aanspra
kelijkheid, en de betrokkenheid is dat de aanwezigheid van 
rechtvaardigingsgronden niet volstaat om het slachtoffer zijn recht 
op schadevergoeding te ontnemen. 

a. Fout van het slachtoffer 

Behoudens de onverschoonbare fout, zal de fout van het slachtoffer 
geen rechtvaardigingsgrond meer zijn(18). 
In het Nederlandse recht is de fout van het slachtoffer wei een 
rechtvaardigingsgrond voor de eigenaar of de houder van het voertuig. 
Toch is de rechtspraak ook daar niet onverschillig gebleven voor de 
situatie van· de slachtoffers. 
Zo heeft ze overwogen dat de aansprakelijkheid van het kind onder 
veertien jaar pas in aanmerking komt wanneer er sprake is van opzet 
of aan opzet grenzende roekeloosheid(l9). 
Bovendien heeft ze zich uitgesproken over de aansprakelijkheid van 
oudere personen. 
Een oude dame stak plotseling de straat over en werd aangereden door 
een voertuig. 
Zowel de Rechtbank als het Hof oordeelden dat de bestuurder van het 
voertuig slechts voor 20% aansprakelijk was. 
Het arrest van het Hof van Arnhem werd tenslotte aan de Hoge Raad 
voorgelegd(20). 
Dit Hoogste Rechtscollege weigert de rechtspraak, toepasselijk voor 
kinderen, uit te breiden tot bejaarden. 
Volgens de Hoge Raad bestaat er geen aanknopingspunt voor een 
vaste leeftijdsgrens. Bejaarden vormen geen eenheid en de argu
menten die gebezigd worden ten aanzien van kinderen, zijn minder 
sprekend. 

(18) BARBIERI, J.-F., noot onder Cass. fr., 11 april 1986, J.C.P., II, 1986, nr. 20627. 
(19) H.R., 31 rnei 1991, N.J.,1991, 721; H.R., 1 juni 1990, N.J.,1991, 720. 
(20) H.R., 28 februari 1992, N.J., 1993, 566. 

411 



De Hoge Raad overwoog verder: 
, Wanneer de eigenaar van het motorrijtuig in beginsel krachtens art. 
31 WVW aansprakelijk is, omdat hij overmacht niet aannemelijk 
heeft gemaakt, doch er wel een fout van de fietser of de voetgan
ger is, zonder dat evenwel sprake is van opzet of aan opzet gren
zende roekeloosheid, eist de billijkheid bij de verdeling van deze 
schade over de betrokkenen dat tenminste 50 procent van de schade 
ten laste van het motorrijtuig wordt gebracht wegens de verwezenlij
king van het daaraan verbonden gevaar. Dit brengt mede dat deze 
eigenaar in ieder geval aansprakelijk is voor de helft van de schade 
van de fietser of voetganger. Ten aanzien van de andere helft is in 
beginsel beslissend in hoeverre de - foutieve - gedragingen van de 
eigenaar en de fietser of voetganger tot de schade hebben bijge
dragen." 
Zodoende heeft de rechtspraak in Nederland in meerdere mate dan de 
wet een objectieve aansprakelijkheid ingevoerd. De Hoge Raad kent 
op die manier een marginale beoordelingsvrijheid toe aan de rechter 
die, voor wat de helft van de aansprakelijkheid betreft, een beslissing 
moet nemen aan de hand van de respectievelijke gedragingen van de 
partijen. 
De billijkheid als criterium neemt ook een belangrijke plaats in als 
men de volgende overwegingen leest: 
,De vordering in de onderhavige zaak is ingesteld door IZA ( een 
verzekeringsmaatschappij) ter zake van hetgeen deze aan Van Duinen 
(de oude dame) heeft vergoed. Dat brengt mee dat het hiervoor 
overwogene in dit geval toepassing mist. De daar omschreven afwe
ging berust immers op de billijkheid in de verhouding van de tegen 
aansprakelijkheid verzekerde of verzekeringsplichtige deelnemer aan 
het gemotoriseerde verkeer ten opzichte van de fietser of voetganger 
die slachtoffer van het verkeer werd en die anders de schade groten
deels persoonlijk zou moeten dragen. Dat billijkheidsargument ver
liest evenwel zijn gewicht in geval de schade van het slachtoffer ten 
laste van een verzekeraar is gekomen, omdat het risico aan de zijde 
van het slachtoffer, zij het tegen betaling van de premie, reeds door 
middel van een verzekering was gespreid. Dit strookt ook met de 
gedachte die aan artikel 6:197 ten grondslag ligt en die erop neerkomt 
dat uitbreidingen van aansprakelijkheidsgronden met het oog op de 
belangen van de slachtoffers niet zonder meer ook voor de regres
rechten van hun verzekeraars gelden." 
Dat de Hoge Raad zich bekommert om de bescherming van de zwak
sten, verheugt ons. 
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Tevens moet worden vermeld dat zowel het Nieuw Burgerlijk Wet
hoek als de rechtspraak ruim aandacht schenkt aan de billijkheid. 
Ten slotte valt af te wachten hoe deze rechtspraak zal evolueren daar 
de toepassing van de billijkheid tot rechtsonzekerheid kan leiden. 
De aansprakelijkheid van een bestuurder zal van de concrete situatie 
van het slachtoffer afhangen. Het is immers onmogelijk zijn eigen 
gedrag af te stemmen op de niet-gekende situatie van een eventueel 
slachtoffer. 

Het Duitse recht bepaalt in parag. 7 (1) van de Wegenverkeerswet, dat 
de houder van een voertuig verplicht is de lichamelijke schade te 
vergoeden, die geleden werd door het slachtoffer. 
Lid (2) voorziet evenwel dat de houder van het voertuig niet aan
sprakelijk is indien het ongeval veroorzaakt werd door een on
vermijdelijke omstandigheid, zoals o.a. de fout van het slachtof
fer(21). 
In beide gevallen werd de aansprakelijkheid verdeeld. 
In het arrest van 13 april 1956 onderstreept het Hof dat het voertuig 
zelf een risico is dat in aanmerking moet worden genomen bij de 
beoordeling over de gegrondheid van de vordering. Dit betekent dat 
een gekwetste houder van een voertuig minder kansen heeft op een 
vergoeding dan de fietser of de passagier. 

b. Overmacht 

Geen enkele onvoorzienbare omstandigheid zal nog een rechtvaardi
gingsgrond zijn. 
Zo zal ijzel op de baan geen rechtvaardiging zijn voor het feit dat het 
voertuig slipt en daardoor het slachtoffer raakt(22). 
In een arrest van 6 november 1985 besliste het Franse Hof van 
Cassatie dat de plotse verschijning van een hand op de rijweg, waar
door de bestuurder van een voertuig geen enkele manoeuvreerruimte 
meer had, niet wegnam dat de door hem vervoerde persoon schadever
goeding kreeg voor de geleden schade(23). 
Het Franse Hof van Cassatie heeft bovendien een arrest verbroken 
waarbij de rechter ten grande de vordering van de passagier tegen de 

(21) Zie B.G.H., 9 december 1959, N.J. W., 1959, 627; B.G.H, 13 aprill956, B.G.H.Z.,20, 259. 
(22) Cass. fr., 17 maart 1986, J.C.P., 1986, IV, 153. 
(23) Cass. fr., 6 november 1985, Rev. Trim. Dr. Civ., 1987, p. 339. 
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bestuurder van de wagen die hem vervoerde, had afgewezen om reden 
dat het gedrag van de tegenligger onvoorzienbaar was(24). 
De Nederlandse wet sluit op grond van artikel 31 van de Wegen
verkeerswet de aansprakelijkheid uit indien overmacht aan de zijde 
van de eigenaar of de houder van het voertuig aannemelijk kan 
gemaakt worden. 
De voorwaarden voor overmacht moeten dus niet strikt worden be
wezen(25). 
Niettemin, zoals reeds werd benadrukt, is de rechtspraak op een 
merkwaardige wijze geevolueerd, in die zin dat er meer en meer 
een solidariteit bestaat tussen de weggebruikers. 
We hebben al gezien dat de houder van het voertuig in het Duitse 
verkeersrecht van elke aansprakelijkheid is ontheven in geval van 
overmacht (men spreekt van een onvermijdbare omstandigheid). 

c. Handeling van een derde 

Door het gedrang wordt een voetganger van het voetpad geduwd door 
andere voetgangers en aangereden door een voertuig. De bestuurder 
van het voertuig kan zich niet beroepen op de handeling van deze 
derden-om zich-van: zijfl aansprakelijkheid te ontdoen(26)~ 

1.3.3. Betrokkenheid bij en oorzakelijkheid van een verkeersongeval 

Met het begrip betrokkenheid neemt men afstand van de klassieke 
causale benadering van een schadegeval.In de Voorbereidende Wer
ken leest men dat het begrip betrokkenheid wordt gebruikt om elke 
discussie te vermijden over de vraag of het gedrag van het voertuig de 
materiele oorzaak is van het ongeval(27). 
Men wenste de begrippen ,oorzaak" of ,aanleiding" te weren ten
einde uit het debat over het causaal verband te geraken(28). 
Zoals Professor GROUTEL meent: 
,Si ['implication devait se ramener a la causalite, il serait facile de 
tourner la reforme dans ce qu 'elle a de plus novateur, puisqu 'en 
soutenant ['absence d'implication de son vehicule, le defendeur op-

(24) Ibidem, Bull. Civ. 1987, II (Dame Bathe), nr. 166, 112. 
(25) VAN DUNNE, J.M., o.c., p.527. 
(26) HUET, J., ,Jurisprudence frant<aise en matiere de droit civil, obligations et contrats 
speciaux", Rev. Trim. Dr. Civ., 1987,339. 
(27) Gedr. St., Senaat, 1993-94, 980-3, 30. 
(28) Ibid. 
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poserait indirectement a Ia victime, Iaforce majeure, lefait d'un tiers 
ou son fait, chaque fois qu 'ils ont ete Ia cause exclusive de l' acci
dent". 
Het Franse Hof van Cassatie heeft in een arrest van 11 april 1986 
bovendien uitdrukkelijk gesteld dat de afwezigheid van een causaal 
verband tussen de fout van de bestuurder en de geleden schade niet 
uitsluit dat het voertuig betrokken kan zijn(29). 
Dus, zoals reeds eerder gezegd, sluiten de klassieke rechtvaardi
gingsgronden de vergoeding van het slachtoffer niet uit noch kan 
daardoor de aansprakelijkheid verdeeld worden. 
Toch moet er een verband bestaan tussen het voertuig en de schade. 
Een voertuig dat stopt op de plaats waar zich zojuist een ongeval heeft 
voorgedaan, is zeker niet bij het ongeval betrokken. Hetzelfde geldt 
voor een stilstaand voertuig dat zich louter bevindt op de plaats waar 
er een ongeval gebeurt. 
Hoe moet men dan het causaal verband, zoals men dat kent in het 
gemene aansprakelijkheidsrecht, onderscheiden van het causaal ver
band van de wet van 30 maart 1994? 
In dit deel van onze studie zullen wij ons toespitsen op de relatie 
tussen de betrokkenheid van het voertuig in een ongeval en de oorzaak 
van het ongeval en niet op de relatie tussen de betrokkenheid van het 
voertuig in het ongeval en de oorzaak van de schade. 
Dit laatste zal worden bestudeerd in het vierde deel. 

Volstaat voor de notie betrokkenheid dat het voertuig I outer ter plaatse 
is op het ogenblik van het ongeval of moet men daarentegen een 
actieve rol van het voertuig in het ongeval kunnen aantonen? 
BARBIERI onderstreept dat de betrokkenheid van een voertuig betekent 
dat het ,est intervenu a quelque titre que ce soit ou a que/que moment 
que ce soit"(30): het eenvoudigweg betrokken zijn bij het ongeval 
volstaat, zelfs indien dat niet de oorzaak ervan is(31 ). 
Deze stelling kunnen we illustreren met een arrest van het Franse Hof 
van Cassatie van 16 december 1985. 
Een wagen botst tegen een zware vrachtwagen. In beroep werd beslist 
dat de bestuurder van de zware vrachtwagen niet gehouden is tot de 
vergoeding van de geleden schade aangezien er geen oorzakelijk 

(29) Cass. fr., 11 april 1986, Rev. Trim. Dr. Civ., 1987, p. 331. 
(30) Garde des Sceaux, 1.0., deb. Senaat, 11 april 1985, p. 193. 
(31) BARBIERI, J.-F., o.c., l.C.P., II, 1986, nr. 20672. 
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verband is bewezen. Het Hof van Cassatie keurt deze redenering 
af(32). 
Professor JoURDAIN(33) benadrukt terecht dat de bewijslast rust op het 
slachtoffer(34). 
Hij preciseert nochtans dat men bij de lezing van de arresten van het 
Franse Hof van Cassatie de indruk krijgt dat de betrokkenheid wordt 
vermoed, waardoor men haar zou kunnen gelijkstellen aan het begrip 
gelijktijdigheid(35). 
Volgens BARBIERI zou de loutere en klaarblijkelijk toevallige 
aanwezigheid van een motorrijtuig volstaan voor het vermoeden 
van aansprakelijkheid, of dat voertuig nu rijdt of niet. 
De verdediging zal moeten aantonen dat de betrokkenheid van het 
voertuig louter toevallig was, m.a.w. dat het ongeval zich ook had 
voorgedaan zonder de aanwezigheid van het voertuig(36). 
Deze enkele bedenkingen tonen aan dat de materie zeer complex is en 
dat een brede interpretatie van de notie betrokkenheid aanleiding kan 
geven tot een bijzonder ruime aansprakelijkheid. 
We moeten dan ook een onderscheid maken tussen de verschillende 
hypothesen waarbij een voertuig betrokken kan zijn bij een ongeval en 
tevens. moe ten. we de theorie v.anllet causaal verb and en_ die van de 
betrokkenheid nauwkeurig onderscheiden. 

DEEL II. FYSISCH CONTACT MET EEN MOTORRIJTUIG 
IN BEWEGING, EEN STILSTAAND OF 
(ON)REGELMATIG GEPARKEERD VOERTUIG 

2.1. FYSISCH CONTACT MET EEN MOTORRIJTUIG IN BEWEGING 

Het bewij.s dat een voertuig materieel gezien betrokken is bij het 
ontstaan van het ongeval zal volstaan(37). 
Dat is het geval bij een botsing tussen een voertuig en een fietser, zelfs 
indien deze laatste een fout heeft begaan en de automobilist niet. 

(32) Cass. fr., 16 december 1985, Bull. Civ., II, 196; Rev. Trim. Dr. Civ., p. 331. 
(33) JOURDAIN, P., ,Jurisprudence fram;aise en matiere de droit civil, obligations et contrats 
speciaux", Rev. Trim. Dr. Civ., 1989,763. 
(34) Cass. fr., 28 mei 1986 en 21 ju1i 1986, D., 87, 160 met noot GROUTEL. 
(35) Zie ook SALUDEN, M., noot onder Cass., 26 november 1986, D., 1987, J., 20833. 
(36) HUET, J., o.c., Rev. Trim. Dr. Civ., 337. 
(37) JOURDAIN, P., Rev. Trim. Dr. Civ., 1988, p. 781. 
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Ook in de hypothese van een jong meiSJe dat wandelt naast een 
rijdende motorfiets en wiens sjaal vastraakt in het achterwiel van dit 
voertuig, waardoor ze valt en gewond geraakt(38). 
Men weet dat ook de passagiers in het Franse recht worden beschermd 
door de Wet BADINTER. 
Een wagen botst tegen een tegenligger-vrachtwagen. De vrachtwagen 
reed volledig volgens de regel, rechts en op zijn rijstrook. Het Hof van 
Beroep wees de schadevordering van de passagier van de wagen tegen 
de houder van de vrachtwagen af, omwille van het feit dat deze laatste 
geen enkele oorzakelijke rol had in het ongeval. Deze beslissing werd 
verbroken. 
Inderdaad, de betrokkenheid bij een ongeval verschilt van de oorzaak 
en de toerekenbaarheid van het ongeval. 
Verder bestuderen we de rol van de causaliteit bij de schadever
goeding. 

2.2. FYSISCH CONTACT MET EEN STILSTAAND OF GEPARKEERD VOERTUIG 

Tot voor kart konden we de Franse rechtspraak als volgt samenvatten: 
het voertuig moet niet noodzakelijk in beweging zijn, het volstaat dat 
het HINDER VEROORZAAKT (role perturbateur)(39). 
Hoe definieren we dit criterium van ,hinder die het voertuig al dan 
niet veroorzaakt"(40)? 
Enkele voorbeelden uit de rechtspraak illustreren deze principes: 

2.2.1. Stilstaand voertuig 

Een voertuig kan stilstaan, zonder geparkeerd te zijn, als gevolg van 
toevallige gebeurtenissen in het wegverkeer, zoals autopech (het 
voertuig bevindt zich bijvoorbeeld op de pechstrook), een stilstand 
van het verkeer of een rood licht, een file, een bushalte, ... 
Aan de bushalte valt een reiziger bij het uitstappen uit de bus en 

(38) Cass. fr., 19 februari 1986, Bull. Civ., II, 19. 
(39) JOURDAIN, P. o.c., Rev. Trim., Dr., Civ., 1988, p.788; Cass.Fr., 21 juli 1986, J.C.P., 1987, 
II, 20769, metnootDURRY, G.; Gaz. Pal., 1986, p. 651 metnootCHABAS, F. en 1987,98, Concl. 
CHARBONNIER; CONTE, P., ,Le h~gislateur, le juge, Ia faute et !'implication", J.C.P., I, 1990, 
3471. 
(40) Dit begrip lijkt de notie , de daad van zaken die men onder zijn bewaring heeft" te 
benaderen, toepassingsvoorwaarde van art. 1384, lid 1 B.W., en lijkt dan ook verwant met de 
adequate causaliteit. 
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verwondt zich. Het Hof van Cassatie oordeelde in een arrest van 7 juni 
1989 dat de bus bij het ongeval betrokken was(41). 
Ook werd een arrest verbroken dat de vergoeding van het slachtoffer 
verwierp om reden dat de wagen slechts een passieve rol had bij het 
onstaan van het ongeval(42). 
Men zou een onderscheid moeten maken tussen een vrijwillige en een 
onvrijwillige stilstand, tussen een normale handeling in het verkeer 
(rood licht, halthouden bij stopteken) of een abnormale (pech, opstop
ping als gevolg van een ongeval op de autosnelweg). 

2.2.2. Regelmatig geparkeerd voertuig 

Vooraleer de Franse rechtspraak te bestuderen, verwijzen we naar de 
Belgische parlementaire voorbereidingen handelend over deze vraag. 

Voorbereidende werken van de Belgische wet 

Twee fietsers kruisen mekaar, de een raakt de andere en deze valt op 
een geparkeerd voertuig. 
Kan men aannemen dat dit voertuig betrokken is in het ongeval? 
De Minister antwoordde dat deze vraag riloef wordei'foeooreleeld-door 
de rechtbanken. 
Hij voegt er echter aan toe dat ,het voor de Regering de be doe ling was 
dat in een dergelijk geval de verzekeringsmaatschappij van het voer
tuig het slachtoffer - al dan niet aansprakelijk en een ,zwakke 
weggebruiker" - vergoedt omdat het in principe het R.l.Z.I. V is 
dat in ieder geval die kosten zou moeten dragen. Daarenboven zou de 
aansprakelijke fietser wellicht niet de middelen hebben om de aan de 
anderefietser berokkende schade te vergoeden"(43). 
Men zoekt dus naar een vorm van solidariteit die verschilt van die van 
de spciale zekerheid, en die men vindt in de burgerlijke aanspra
kelijkheid welke door autopolissen wordt gedekt. 
Kan men de interpretatie van de term betrokkenheid en de toepassing 
van de wet gronden op het feit dat het R.I.Z.I.V. in een bepaald geval 

(41) Cass. fr., 17 juni 1989, Bull. Civ., II, 151; Rev. Trim. Dr. Civ., 1988, p. 331. 
(42) HUET, J., o.c., Rev. Trim. Dr. Civ., 1987, p. 333; Zie ook DIJON, 25 september 1985, G.P., 
1985, 2602, met noot CHABAS, F. 
In dit arrest botste een fietser tegen een onregelmatig geparkeerd voertuig; hij reed met het 
hoofd gebogen; deze fout werd beschouwd als de oorzaak van het ongeval. 
(43) Gedr. St., Senaat, 1993-94, 980-3, p. 31. 
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zou moeten tussenkomen? Deze stelling komt de rechtszekerheid 
zeker niet ten goede. 
De objectieve aansprakelijkheid heeft dus geen betrekking op de 
persoon van een bestuurder op grond van zijn gedrag, maar slaat op 
een feitelijke situatie waarbij sommige weggebruikers zwakker zijn 
dan andere. 
Bovendien is er een budgettaire implicatie bij de interpretatie van het 
begrip betrokkenheid, die op zich wei een bestaansreden heeft, maar 
die voor juristen min of meer verwarrend is. 

Franse rechtspraak 

A. Ben bromfietser botst tegen een regelmatig geparkeerde vracht
wagen. De feitenrechters hadden elke vergoeding geweigerd wegens 
de normale zichtbaarheid. Zij oordeelden dat het voertuig op geen 
enkele wijze het verkeer hinderde en zodoende ook niet betrokken 
was bij het ongeval(44)(45)(46). 
Uit deze rechtspraak zouden we kunnen afleiden dat een regelmatig 
geparkeerd voertuig niet betrokken kan zijn bij een ongeval, behou
dens het bewijs dat dit voertuig hinder veroorzaakte. 

Ben regelmatig geparkeerd voertuig kan in beweging worden gebracht 
door een ander voertuig. 
Zo werd geoordeeld dat een geparkeerd voertuig dat door een onbe
kend voertuig geduwd wordt in een derde voertuig, betrokken is bij dit 
ongeval. 
Het arrest van het Hof van Beroep dat de eiser in zijn vordering afwijst 
doordat het bewijs van de hinder veroorzaakt door het voertuig niet 
werd geleverd, werd verbroken(47). 

B. Het vereiste dat een onbeweeglijk voertuig hinder moet veroor
zaken opdat het zou kunnen betrokken zijn in een verkeersongeval 

(44) Cass. fr., 21 ju1i 1986, G.P., 1986, 2.652 met noot CHABAS. 
(45) Cass. fr., 20 maart 1986/Dame Bono, G.P., 1986, 2, 651 (een voetganger kan niet 
oversteken op het zebrapad door de aanwezigheid van een bus a1daar; hij wordt gewond door 
een bromfietser op het ogenblik dat hij de baan wil oversteken; het is de plaatselijke trans
portmaatschappij, eigenaar van de bus, die veroordeeld werd tot de volledige vergoeding van 
het slachtoffer). 
(46) Cass. fr., 18 november 1987, D., 1988, 373, met noot GROUTEL, H. 
(47) Cass. fr., 21 mei 1990, Bull. Civ., II, n° 111, p. 134. 
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werd bekritiseerd door een aantal auteurs die er een ,survivance 
inquietante de la causalite" in zien(48). 
De meest recente rechtspraak van het Franse Hof van Cassatie ver
ruimt bovendien het toepassingsgebied van het begrip betrokkenheid 
van het voertuig bij een verkeersongeval in dezelfde hypothese. Zo 
heeft het Hof in twee arresten van 23 maart 1994( 49) gemeend dat: ,le 
fait qu 'un vehicule terrestre a moteur soit en stationnement sans 
perturber la circulation n 'exclut pas son implication dans un acci
dent". 
Interessant bij deze uitspraken is vooral dat het Hof zich tevreden stelt 
met de bevestiging van een principe zonder dat er in casu toepassing 
van werd gemaakt. 
In het eerste arrest was een motorfietser X tegen de achterkant van een 
bestelwagen Y gebotst. Deze laatste stond even stil voor het lossen 
van een aantal goederen en stond met de rechterwielen op de berm en 
met de linkerwielen op de baan. 
Het Hof van Beroep oordeelde dat de bestelwagen niet betrokken was 
bij het ongeval. Het was van mening dat aangezien de berm niet 
bruikbaar was , de positie van het voertuig op een rechtlijnige baan 
niet laakbaar was en dat de motorfietser nog een doorgang van meer 
dan 4 meter had om de bestelwagen voorbij te steken. 
Het Hoogste Hof meende dat het arrest aantoonde dat de motorfietser 
met gebogen hoofd en uiterst rechts van de rijbaan reed. Door op deze 
marrier blind te rijden is de kans natuurlijk zeer groot dat hij opbotst 
tegen een hindernis die hij tegenkomt. 
Het Hof van Cassatie preciseert dat het voertuig wel betrokken was in 
het ongeval, maar dat de fout van de motorfietser elke schadever
goeding uitsluit. 
Het tweede arrest neemt dezelfde redenering over, maar hier waren 
twee voertuigen betrokken, een hypothese die niet in aanmerking 
wordt genomen door de Belgische wetgever. . 
Men zal dus niet meer moeten bewijzen dat een geparkeerd voertuig 
hinder heeft veroorzaakt opdat het betrokken zou zijn bij een ver
keersongeval. 
In de geest van de voorbereidende werken en rekening houdend met 
de evolutie van de Franse rechtspraak, mogen we b~sluiten dat het 

(48) CONTE, P., o.c., en de daar geciteerde werken. 
(49) Cass. fr., 23 maart 1994, Bull. Civ., maart 1994, II, n° 100, p. 57. 
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vereiste van de hinder veroorzaakt door het voertuig, zoals bedoeld in 
de hypothese in deze paragraaf, waarschijnlijk niet zal worden weer
houden in het Belgische recht. 
Door dit besluit benadert men meer en meer het begrip van de objec
tieve aansprakelijkheid en wordt bovendien de rechtszekerheid ver
sterkt daar lange discussies over het moeilijk te omlijnen begrip 
,hinder veroorzaakt door het voertuig" worden vermeden. 
Bij zijn commentaar over de nieuwe Belgische wet schrijft Prof. 
DALCQ overigens: ,il est certain, par exemple, qu 'un vehicule regu
lierement stationne est implique dans un accident si, ala suite d'une 
collision entre deux vehicules, l'un de ceux-ci vient heurter le vehicule 
en stationnement regulier(50)". 

2.2.3. Onregelmatig geparkeerd voertuig 

Een onregelmatig geparkeerd voertuig zal over het algemeen meer 
betrokken zijn bij een ongeval dan een regelmatig geparkeerd voer
tuig, maar dit is niet noodzakelijk het geval. 
In een arrest van het Hof van Cassatie van 7 oktober 1987(51) was 
een voertuig geparkeerd in de omgekeerde rijrichting. De betrok
kenheid van het voertuig bij het ongeval werd verworpen daar het 
foutief parkeren op zich geen enkele invloed had op het ongeval 
zelf(52). 

2.2.4. Quid m.b.t. het langdurig parkeren 

Op basis van bovenstaande principes kan een voertuig zelfs bij lang
durig parkeren, betrokken worden bij een ongeval. 
Als we zouden teruggrijpen naar de oude Franse rechtspraak, waar het 
voertuig hinder moest veroorzaken opdat het betrokken zou kunnen 
zijn bij het ongeval, dan zou de mogelijke hinder van een regelmatig 
geparkeerd voertuig in ieder geval minder zijn. 

(50) DALCQ, R.O., ,L'indemnisation des dommages corporels des pietons et des cyclistes", 
J.T., 1994, p. 670. 
(51) Cass. fr., 7 oktober 1987, D., 1987, !.R., 206; J.C.P., !986, IV, 382; Gaz. Pal., 1987, 2, 
Pan., 273. 
(52) JOURDAIN, P., o.c., Rev. Trim. Dr. Civ., 1989, p. 765, schrijft: ,il n'est pas micessaire de 
constater les circonstances particulieres revelatrices d'une position anormale sur la chaussee 
ou le role actij''. 
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DEEL III: AFWEZIGHEID VAN FYSICH CONTACT MET 
HET VOERTUIG 

3.1. AF'wEZIGHEID VAN FYSISCH CONTACT, MAAR RIJDEND VOERTUIG 

Indien er geen fysich contact is geweest tussen het voertuig en het 
slachtoffer bij een ongeval, dan moet men, volgens het Franse recht, 
bewijzen dat dat voertuig hinder heeft veroorzaakt(53). 
Zoals P. JOURDAIN(54) schrijft, moet elk vermoeden van betrokken
heid van het voertuig worden verworpen. Het slachtoffer moet het 
bewijs leveren waaruit de betrokkenheid van het voertuig blijkt door 
een abnormale positie van het voertuig en dus het bewijs van zijn 
oorzakelijke rol bij het ongeval. 
Enkele voorbeelden uit de Franse rechtspraak illustreren dit. 
Vooreerst kunnen we verwijzen naar het arrest van 14 december 1987 
van de tweede Burgerlijke Kamer van het Franse Hof van Cassa
tie(55). 
In deze interessante uitspraak handelt het over de volgende feiten: een 
motorfietser wordt gewond door een val. Deze val gebeurde op het 
ogenblik dat een vrachtwagen de motorfietser inhaalde. Volgens het 
Hof van Cassatie mag men uit de feiten afleiden dat de vrachtwagen 
de motorfietser verraste en zodoende betrokken was in het ongeval. 
Een getuige verklaarde dat de val ,waarschijnlijk" werd veroorzaakt 
door het voertuig dat de motorfietser volgde en dat gelijktijdig had 
geremd. 
Deze beslissing is zeer gunstig voor het slachtoffer voor wat betreft de 
bewijsvoering van de betrokkenheid van het voertuig. 
In een ander arrest van het Hof van Cassatie dd. 8 februari 1989 was 
de oplossing van het geschil anders: een motorfiets volgde een andere 
motorfiets. Het Hof oordeelde dat de motorfiets die de andere volgde 
niet betrokken was in het ongeval overkomen aan de voor hem 
rijdende motorfiets wegens de afwezigheid van het bewijs dat er 
een fysisch contact was tussen beide voertuigen. 
Een voetganger raakte in paniek door het starten van een motor. Ook 
hier werd de betrokkenheid van het voertuig verworpen(56). 

(53) JOURDAIN, P., o.c., Rev. Trim. Dr. Civ., 1988, p. 779. 
(54) Ibidem, p. 780; Cass., 13 oktober 1987, Gaz. Pal., 31 mei 1988, p. 16. 
(55) Cass. Fr., 14 december 1987, G.P., 21 juni 1988, p. 22 met noot F.C.; D., 1988, l.R., 23. 
(56) Parijs, 18 maart 1986, G.P., 1986, I, 275; Versailles, 22 april 1988, D., 88, l.R., 166. 
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In een andere zaak, daarentegen, reed een wagen achteruit en stopte 
hij vooraleer hij werd waargenomen door een voetganger. Deze voet
ganger deed ook een paar stappen achteruit toen hij de wagen zag en 
kwam ten val. De feitenrechters hadden de schadevordering van de 
voetganger afgewezen wegens gebrek aan bewijs van de actieve rol 
van het voertuig bij dit ongeval. Het Hoogste Franse Hof verbreekt dit 
arrest voor zover een getuige de hierbovenvermelde feiten kon be
vestigen( 57). 
Zoals eerder gezegd is het Franse recht ook van toepassing in de 
relaties tussen voertuigen. Hierbij mogen we het arrest van 12 novem
ber 1986 vermelden(58). 
Twee vrachtwagens rijden achter mekaar op de rijbaan. De tweede 
botst op de eerste vrachtwagen op het ogenblik dat er een bus kruist. 
De eigenaar van de tweede vrachtwagen eist schadevergoeding van de 
houder van de bus. Hij houdt voor dat de bus plots opdook voor de 
door hem gevolgde vrachtwagen, doordat de bus de middellijn over
schreed, waardoor het tempo plots afnam. De vordering werd ver
worpen aangezien niet werd bewezen dat de bus zich naar links had 
begeven(59). 
Dat de feiten niet altijd klaar en duidelijk zijn blijkt uit een arrest van 
het Franse Hof van Cassatie van 5 januari 1994(60). 
Een bestuurder Z verliest de controle over zijn voertuig ter hoogte van 
een kruispunt waar het taxivoertuig van G uit de tegenoverliggende 
rijrichting komt aangereden en naar links afslaat om aldaar zijn weg te 
vervolgen. De wagen van Z raakt een boom en Z is gewond. Hij houdt 
voor dat het voertuig van G betrokken was in het ongeval. Het Hof van 
Beroep wees deze vordering af doordat niet bewezen werd dat het 
manoeuver van G, nl. de verandering van rijrichting, het verkeer 
hinderde. 
Het Hof van Cassatie bekrachtigt deze beslissing van het Hof van 
Beroep. 
Zodoende verwerpt het Hof van Cassatie enerzijds het criterium van 
de ,hinder veroorzaaktdoor het voertuig" in het geval dat het voer-

(57) Cass. Fr., 20 januari 1993, D., 1993, Sommaires commentes, p. 17. 
(58) Cass. Fr., 12 november 1986, D., 1987, p. 160, derde zaak met noot GROUTEL. 

(59) In het arrest van 28 mei 1986 nam het Franse Hof van Cassatie kennis van de volgende 
zaak: een bestuurster slipt met haar wagen na een remmanoeuver en botst tegen een boom. Het 
slachtoffer houdt voor dat een ander voertuig haar de pas had afgesneden bij het verlaten van de 
parking. De betrokkenheid van dit voertuig werd verworpen wegens gebrek aan bewijs, D., 
1987, 160, eerste zaak met noot GROUTEL. 

(60) ZEMMOUR e.a. t./ GERARDIN e.a. , arrest n° 8P. 
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tuig geparkeerd is, maar anderzijds beroept zij zich er opnieuw op in 
de hypothese van een rijdend voertuig. 
Daarom moet het hinderend karakter van een voertuig worden bestu
deerd in de hypothese dat er geen fysisch contact is met het voertuig, 
dat al of niet in beweging is. 

Het standpunt van de rechtsleer m. b. t. de betrokkenheid van het 
voertuig in deze uiteenlopende hypothesen is divers. 
Zo kunnen we lezen van de hand van J. HUET: ,aussi large que doive 
etre ['application de la loi nouvelle, la selection parmi les antecedents 
de ['accident est, dans les cas limites, ineluctable"(61). 

3 .2. 0NBEWEEGLIJK VOERTUIG EN AFWEZIGHEID VAN FYSISCH CONTACT 

Dit is de hypothese waarbij de betrokkenheid van het voertuig het 
moeilijkst zal kunnen worden vastgesteld. 

Enkele voorbeelden uit de rechtspraak illustreren dit. 
Een motorfietser wenst een onbeweeglijk voertuig in te halen langs 
rechts. Het voertuig staat stil. De motorfietser neemt hiervoor het 
voetpad en botst tegen een boom, waardoor hij werd gewond. 
Het arrest waarin werd-geoordeelddat de val van de motorfietser riiet 
kan worden toegerekend aan het onbeweeglijk voertuig werd verbro
ken, daar niet werd gepreciseerd of dit voertuig al dan niet betrokken 
was bij het ongeval(62). 

Een geparkeerde wagen kan betrokken worden in een ongeval indien 
deze wagen de val veroorzaakt van een voetganger die panikeerde bij 
het starten van de wagen. Er moet hier wel worden bijgezegd dat men 
in casu niet wist of de wagen reeds begonnen was achteruit te 
rijden(63). 

3.3. HOE MOET MEN DE BETROKKENHEID VAN HET VOERTUIG 
ONDERSCHEIDEN VAN DE CAUSALITEIT 

Professor JOURDAIN schrijft: ,Une conception de ['implication com
pletement coupee de la causalite semble done ecartee, malgre les 
affirmations de principe de certains de ses arrets au il est pretendu 

(61) HUET, J. o.c., Rev. Trim. Dr. Civ., 1987, p. 337. 
(62) Cass. fr., 11 april 1986 (Bibron), J.C.P., 1986, II, no 20672 met noot BARBIERI, J.F.; Zie 
ook HUET, J., Rev. Trim. Dr. Civ., 1987, 337. 

(63) Paris, 18 maart 1986, G.P., 1986, I, 275; zie ook voetnoot 57. 
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que les deux notions sont distinctes et en depit de nombreuses censu
res de decisions de juges du fond intervenues pour sanctionner leur 
reference a !'absence de role causal du vehicule(64)". 
Om dit onderscheid beter te begrijpen schetsen we kart de equivalen
tieleer en de leer van de adequate oorzaak. 

3.3.1. Vergelijking tussen de equivalentieleer en de betrokkenheid 

We weten dat het Hof van Cassatie stelt dat er een oorzakelijk verband 
is tussen de fout en de schade van zodra de rechter vaststelt dat zonder 
de fout de schade zoals die zich heeft voorgedaan, niet zou hebben 
bestaan( 65). 
Het causaal verband moet noodzakelijk zijn. 
Deze theorie benadert de causaliteit in een ruime zin. 
J. HUET maakt een onderscheid tussen de causaliteit en de betrokken
heid in die zin dat de betrokkenheid van het voertuig zou veron
derstellen dat het voertuig hinder heeft veroorzaakt(66): ,le critere 
retenu par la Cour de Cassation est plus selectif que celui de la 
theorie la plus comprehensive de la causalite. Et l'on peut lui repro
cher d'ouvrir laporte a des jugements de comportements, aussi bien 
en la personne de !'auteur du dommage que celui de la victime. La 
perturbation apportee a la circulation n 'impliquera-t-elle pas, dans 
ces cas faisant dijficulte, une faute du conducteur ou gardien du 
vehicule". 
Inderdaad, het criterium van de hinder die het voertuig al dan niet 
veroorzaakt is selectiever dan dat van de equivalentieleer. 
Deze stelling moet, volgens ons, worden genuanceerd. 
We hebben gezien dat een louter materieel contact met het voertuig 
volgens de algemene regel aanleiding geeft tot een vergoedingsver
plichting. 
Alleen in de hypothese dat er geen fysisch contact was met een 
voertuig, moet men bewijzen dat het voertuig op de een of de andere 
manier is tussengekomen in het verkeersongeval. 

(64) JouRDAIN, P., o.c., Rev. Trim. Dr. Civ., 1988, 781. 
(65) Zie noot onder Cass., 11 oktober 1989, R.G.A.R., 1992, n°12007; 6 januari 1993, Dr. 
Circ., p. 166, no 93/83; Zie ons artikel over het verband tussen de causaliteit en de Schutznorm
theorie in Melanges R.O. DALCQ, 1994, p. 470. 
(66) HUET, J. o.c., Rev. Trim. Dr. Civ., 1987, p. 334. 
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Zo zou de verblinding van het slachtoffer door de verstralers van het 
voertuig reeds volstaan. 

3.3.2. De betrokkenheid en de leer van de adequate oorzaak 

De leer van de adequate oorzaak weerhoudt voor het recht op 
schadevergoeding alleen die schadelijke gevolgen die, naar ervarings
regelen, de voorzienbare gevolgen zijn van een voorval waarmee ze in 
verband staan. 
Deze theorie wordt in Belgie niet onderschreven, maar wordt in 
verschillende rechtssystemen, waaronder het Duitse, toegepast(67). 
In de Voorbereidende W erken van de Belgische Wet benadrukt de 
Minister dat(68): ,het criterium van de betrokkenheid strict werd 
toegepast en gelijkgesteld werd met de klassieke adequate causaliteit. 
De betrokkenheid werd niet in aanmerking genomen wanneer het 
voertuig een zuivere passieve rol vervulde in het ongeval". 
Deze opmerking is verkeerd, niet alleen omdat de klassieke causali
teitsleer niet wordt weerhouden maar ook, zoals een lid van de 
Commissie van Justitie opmerkt, omdat de betrokkenheid wordt ge
toetst aan het ongeval, zonder zich uit te spreken over het causale 
verband tussen het betrokken voertuig en de schade door het slacht
offer van het ongeval geleden. 
De Minister was het trouwens eens met deze opmerking. 
Zoals Professor HUET benadrukt(69): 
,!'implication est une notion plus large que celle de la causalite 
adequate, laquelle repose sur une analyse de la probabilite qu 'avait 
l 'antecedent incrimine de provoquer le dommage, et done, du role 
effectif qu 'il a du jouer(70)". 
We kunnen hier volstaan met te wijzen op het voorbeeld waar een 
kind geraakt wordt door een rijdend voertuig. De ervaring leert ons dat 
datzelfde kind niet geraakt zou zijn door een geparkeerd voertuig. 
Toch is het voertuig in dit laatste geval betrokken. 

(67) Bundesgerichtshof, 7 juni 1968, N.J. W., 1968, p. 2287; D.-M. PHILIPPE, a. c., p. 471 en de 
daar geciteerde werken. 
In Nederland moet de schade toerekenbaar zijn. (VAN DUNNE, J.M., o.c., p. 412). 
(68) Gedr. St., Senaat, 1993-94, 980-3, p. 30. 
(69) HuET, J., Rev. Trim. Dr. Civ., 1987, 338. 
(70) Cass., 19 februari 1986 en 4 december 1985, lac. cit. 
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DEEL IV: DE BETROKKENHEID BIJ DE SCHADE 
EN DE BETROKKENHEID BIJ HET 
VERKEERSONGEVAL: TUSSENKOMST 
VAN VERSCHILLENDE VOERTUIGEN 

4.1. Het Franse Hof van Cassatie zou beslist hebben dat het bewijs 
van de betrokkenheid van het voertuig in het verkeersongeval zijn 
betrokkenheid doet vermoeden bij de schade. Dit vermoeden kan 
worden weerlegd door de bestuurder of houder van het voertuig door, 
bijvoorbeeld, het vooroverlijden van het slachtoffer aan te tonen(71). 

We kunnen enkele voorbeelden uit de Franse rechtspraak aanstip
pen: 

4.1.1. Hypothesen waarbij andere oorzaken de schade verklaren 

Voormalige toestand van het slachtoffer 

Ben slachtoffer overlijdt na een verkeersongeval. Het had voor het 
ongeval een verdovend middel ingeademd. Het Hof van Beroep 
verwerpt de vordering tot schadevergoeding omdat niet werd aange
toond dat het overlijden te wijten was aan het verkeersongeval. 
Het Franse Hof van Cassatie verbreekt deze beslissing op 16 oktober 
1991 om de volgende redenen: ,le conducteur d'un vehicule terrestre 
a moteur implique dans un accident de circulation ne peut se de gager 
de son obligation d'indemnisation que s 'il etablit que cet accident est 
sans relation avec le dommage(72). 

Tussenkomst van een uitwendige kracht 

In een arrest van 28 februari 1990(73) beslist het Franse Hof van 
Cassatie dat een voertuig betrokken was in· het ongeval waarbij een 
steen van de helling viel en de voorruit brak. Het Hof treedt de 
feitenrechters bij die de actieve rol van het voertuig weerhielden bij 
de totstandkoming en de ernst van het schadegeval gezien de snelheid 

(71) VINEY, G., L'indemnisation des victimes d'accident de la circulation, LGDJ, Parijs, 1992, 
p. 24. 
(72) Cass. fr., 16 oktober 1991, Rev. Trim. Dr. Civ., 1992, p. 125, met commentaar van 
JOURDAIN, P. 
(73) Cass. fr., 28 februari 1990, J.C.P., 1990, IV, 165. 
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van het voertuig recht evenredig is met de impact van de steen bij het 
veroorzaken van de schade. 

4.1.2. Betrokkenheid bij het verkeersongeval en betrokkenheid bij de 
schade 

Dit onderscheid wordt door P. CoNTE (7 4) bekritiseerd, daar het 
aanleiding geeft tot verwarring en ,paraft resulter de l'ambigui'te 
qui continue a presider aux rapports entre les notions d'implication 
et de causalite(75)". 
Hij benadrukt dat men moet bewijzen dat de schade zijn oorzaak vindt 
in het ongeval. De vergoeding zal zich dan natuurlijkerwij ze niet 
uitbreiden tot schade voorafgaand aan het ongeval. 
Als vermoed wordt dat de schade toerekenbaar is aan het betrokken 
voertuig, dan moet het slachtoffer dit bewijs niet meer leveren. Bier
door geniet het slachtoffer van de twijfel over de juiste oorzaak van 
zijn schade(76). 
Indien deze oplossing wordt bijgetreden dan moet men bij twijfel over 
de oorzaak van de lichamelijke schade de weerlegging van het ver
moeden van toerekenbaarheid van de schade aan het ongeval toelaten 
door een medisch aeskunoige aafl-fe Stellen: Dit DID te vermijden dat 
bepaalde lichamelijke aandoeningen die vreemd zijn aan het ongeval, 
zouden worden ten laste gelegd aan de automobilisten. 
Men moet een onderscheid maken: indien een of andere schade 
slechts tot uiting komt na het ongeval, bijvoorbeeld hartcomplicaties, 
dan behoort het aan het slachtoffer te bewijzen dat deze later opge
treden schade te wijten is aan het verkeersongeval. 
Indien de schade zich realiseert ten tijde van het ongeval dan zal het 
slachtoffer het voordeel van de twijfel genieten. 

4.2. VERSCHILLENDE VOERTUIGEN TER PLAATSE 

Indien er schade is ontstaan als gevolg van een complex verkeers
ongeval en indien het niet mogelijk is te bepalen aan welk betrokken 
voertuig de schade is toe te schrijven, dan is het logisch dat men 

(74) CoNTE, P., o.c. 
(75) Ibid. 
(76) JOURDAIN, P., o.c., Rev. Trim. Dr. Civ., 1990, p. 97. 
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vermoedt dat elk van de betrokken voertuigen de oorzaak is van het 
ongeval. 
Deze stelling moet worden goedgekeurd: 
,,I est souhaitable de ne pas compliquer Ia tache de Ia victime en 
l'exposant a des objections de cet ordre: si tout se passe en une 
periode de temps limitee, on doit considerer qu 'if n 'y a qu 'une suite 
de faits indissociables qui forment, ensemble, !'accident. Il faut 
appliquer a Ia lettre, Ia loi, qui ouvre droit a reparation a ,Ia victime 
d'un accident ... dans lequel est implique un vehicule": des lors qu 'if y 
a une victime, un accident et un lien d'implication, l'indemnisation 
devrait aller de soi. Exiger plus reviendrait a imposer de rechercher si 
!'intervention du vehicule, implique, est bien, de surcro'it, a l 'origine 
du dommage. Or, il est avere que, dans plusieurs cas expressement 
prevus par le legislateur, et notamment en presence d'un evenement 
de force majeure, il n 'en est rien: le vehicule peut appara'itre impli
que, sans qu 'if soit a l' origine du dommage, et pourtant Ia reparation 
est due. Aussi bien, dans !'hypothese de !'accident en chaine ou a 
rebondissements successifs, tout porte a penser que !'on doit s'en 
tenir a l'exigence unique et globale d'une implication du vehicule 
dans l'evenement, considere dans l'ensemble"(77). 
Quid indien een voertuig plots opduikt na een eerste verkeersongeval? 
,if n 'y a implication que si Ia presence du vehicule en cause a eu un 
rapport necessaire avec Ia production du dommage, s'il s'est trouve 
inc! us dans l 'accident; il n 'y a pas implication si cette presence et Ia 
survenance de l 'accident peuvent etre dissociees". 
In die zin oordeelde het Hof van Beroep van l3 februari 1986(78): de 
bestuurder van een voertuig was niet betrokken bij het ongeval aan
gezien hij het slachtoffer niet had geraakt. Hij reed tegen een reeds 
levensloos lichaam zodat dit lichaam deze handeling slechts onder
ging(79). 
In de zaak die aanleiding gaf tot het arrest van 26 november 1986 
kwam men tot een andere oplossing(80): een auto rijdt op de auto
snelweg, botst tegen de middenvangrail, gaat over kop en komt zo tot 
stilstand op de linkerrijstrook. Een vrachtwagen, rijdend op de rech
terrijstrook, raakt het lichaam van de automobilist en sleurt het mee 

(77) HUET, J., o.c., Rev. Trim. Dr. Civ., 1987, 338. 
(78) Parijs, 13 februari 1986, G.P., 1986, 1, 331 met noot CHABAS. 
(79) HUET, J., o.c., Rev. Trim. Dr. Civ., 1987, p. 338. 
(80) Cass. fr., 26 november 1986, D., 1987, 128 met noot GROUTEL, H.; J.C.P., 1987, II, 20833 
met noot SALUDEN, M. 
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over een lange afstand. Deze persoon overlijdt en zijn weduwe vordert 
een schadevergoeding van de vrachtwagenbestuurder en van diens 
verzekering. Het Hof van Beroep wijst deze vordering af, daar niet 
werd aangetoond dat de tussenkomst van de vrachtwagen de oorzaak 
van het overlijden was. Het Hoogste Hof verbreekt dit arrest omwille 
van het feit dat er niet werd onderzocht of de vrachtwagen al dan niet 
betrokken was bij het verkeersongeval. 
Alhoewel deze beide zaken gelijkaardig zijn, verschillen ze van elkaar 
vooral voor wat betreft bepaalde feitelijke elementen, waardoor in elk 
geval een verschillende oplossing gerechtvaardigd is. 
Zo was het in het eerste geval duidelijk dat de persoon reeds was 
overleden voordat het voertuig in kwestie aan kwam rijden en werd de 
betrokkenheid van dit voertuig wel onderzocht. 
De feiten in het arrest van het Hof van Cassatie van 16 januari 1991 
kunnen als volgt worden samengevat: 
Een zekere heer Rue verliest de controle over zijn voertuig, botst 
tegen de middenvangrail en gaat over kop. Tegen dit voertuig botst het 
voertuig van de heer Hazaers. De heer Rue is gewond en ligt op de 
baan. Hij dagvaardt de heer Hazaers. De vordering wordt afgewezen 
omwille van het feit dat het slachtoffer zich niet meer bevond in het 
voertuig op het ogenblik van het · ongev-<fl. Geeff enkele getuige had 
gezien dat het tweede voertuig de heer Rue had geraakt(81). 
Een wagen botst tegen een boom. Twee andere bestuurders botsen 
achtereenvolgens tegen dat eerste voertuig. De bestuurder van dit 
voertuig overlijdt. In graad van beroep heeft men geoordeeld dat de 
betrokkenheid van de andere voertuigen bij het overlijden van het 
slachtoffer niet was bewezen. Deze beslissing werd verbroken daar 
niet werd vastgesteld dat het slachtoffer was overleden voor de bot
sing met de andere voertuigen. 
De betrokkenheid van het voertuig creeert dus een vermoeden van 
verantwoordelijkheid voor de schade, een vermoeden weerlegbaar 
door de verweerder(82). 
Bepaalde beslissingen zijn trouwens zeer gunstig voor het slachtoffer 
voor wat betreft de bewijslast. 
Zo heeft het Hof van Beroep van Dijon in haar beslissing van 6 juni 
1989 geoordeeld dat: ,il appartient a celui sur qui pese l 'obligation 

(81) Cass. fr., 16 januari 1991, Bull. Civ., 1991, II, nr. 16, p. 55. 
(82) Cass. fr., 28 juni 1989, Bull. Civ., II, nr. 141; JoURDAIN, P., o.c., Rev. Trim. Dr. Civ., 1990, 
p. 95; Zie ook Dijon, 6 juni 1989, G.P., 13 december 1989, met noot CHABAS, F. 
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d'indemnisation d'etablir que le prejudice etait realise en son entier 
avant la participation de son vehicule a la derniere phase de l'acci
dent(83)". 
De verschillende schadeplichtigen zijn in solidum gehouden. 
Het regresrecht onder deze personen, dat reeds het voorwerp was van 
diepgaande analyses in het Franse recht, valt buiten het onderzoeks
domein van deze studie(84). 

BESLUIT 

Het recht op vergoeding gegrond op de betrokkenheid van het voer
tuig beoogt de bescherming van de slachtoffers van het wegverkeer 
die objectief gezien het zwakst zijn. We kunnen dan ook niet anders 
dan het initiatief van de wetgever bijtreden. 
Het feit betrokken te zijn in een verkeersongeval kan bij de bestuurder 
geen enkel schuldgevoel creeren, daar het gaat om een objectieve 
aansprakelijkheid. 
In een beperkt aantal gevallen loopt men nochtans het gevaar dat er 
nagenoeg instinctmatig een zekere beoordeling zal zijn over het 
gedrag van de partijen. 
Zoals in de Voorbereidende W erken staat, moet een voldoende ruime 
interpretatie van het begrip betrokkenheid toelaten aan de zwakste 
weggebruikers een bevredigende vergoeding te waarborgen. 
Bovendien moet het begrip op een autonome manier worden gehan
teerd, los van de begrippen fout en causaal verband in het aansprake
lijkheidsrecht. 
Nochtans volstaat de loutere aanwezigheid van het voertuig op de 
plaats en het ogenblik van het ongeval niet om te oordelen dat het 
voertuig betrokken is. 
Integendeel. 
Er moet ofwel een fysisch contact zijn tussen het voertuig en het 
slachtoffer, ofwel, indien er geen fysisch contact was, moet het 
voertuig een of andere rol hebben gespeeld in het verkeersongeval. 

(83) DELVAUX, Ph., ,Le recours de l'assureuret les recours entre co-auteurs", in L'indemnisa
tion de certaines victimes d'accidents de la circulation, o.c., 107 e.v. 
(84) Zie noot van BEHAR-TOUCHAIS, ,Le fondement des recours contributoires entre conduc
teurs ou proprietaires de vehicules coi'mpliques dans un accident de la circulation apres la loi du 
5 juillet 1985", S. Jur., I, 1988, nr. 3339. 
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Van de schade veroorzaakt tijdens het verkeersongeval zal worden 
vermoed dat zij haar oorzaak vindt in het verkeersongeval zelf, tenzij 
het bewijs van het tegendeel door alle middelen toegestaan. 
Men zal moeten aantonen dat zelfs zonder dat het voertuig ter plaatse 
zou zijn geweest, de schade zich zou hebben voorgedaan. 
Deze studie heeft aangetoond dat het hier gaat om een begrip met een 
variabele inhoud waarbij de casui'stiek een belangrijke rol speelt bij de 
invulling ervan. 
Heeft de Minister in de Voorbereidende Werken trouwens niet ver
klaard dat er ruimte tot interpretatie is(85) en , zoals onderstreept door 
een lid van de Senaat en goedgekeurd door de Minister, dat het aan de 
Belgische rechtspraak behoort om een eigen interpretatie te geven aan 
het begrip betrokkenheid. 
Voor de toepassing van het begrip moeten ons inziens de volgende 
criteria worden gehanteerd. 
Vooreerst het feit dat een voertuig een risico inhoudt. Dat risico is 
meer vanzelfsprekend wanneer het voertuig in beweging is, maar 
blijft bestaan indien het stilstaat. 
Men zou het onderscheid dat men maakt in het Nederlandse recht 
tussen personen in de openJuchL(fietsers, voetgangers) en_personen 
,in blik" kunnen toepassen: de aanwezigheid van blik op de straat kan 
reeds op zichzelf een verhoogd risico met zich meebrengen. 
V ervolgens hebben we vastgesteld dat het foutbegrip niet totaal 
vreemd is aan de toepassing van de notie betrokkenheid. 
Ten eerste omdat bij een onverschoonbare fout het slachtoffer aan
sprakelijk is(86). 
Ten tweede wordt de fout ook impliciet in aanmerking genomen bij 
afwezigheid van contact tussen het voertuig en het slachtoffer. 
Toch moet de betrokkenheid duidelijk worden onderscheiden van het 
schuldbegrip en worden beschouwd als een totaal autonoom begrip 
binnen de context van het wegverkeer. 
Door het aanzetten van de lichten van de wagen schrikt een voet
ganger, waardoor hij valt: er is geen sprake van een fout van iemand, 
maar toch is het ongeval dat daaruit voortvloeit een gevolg van de 
deelname van een voertuig aan het wegverkeer. 

(85) Gedr. St., Senaat, 1993-94, 980-3, p. 30. 
(86) Zie over dit begrip, DE RODE, H., ,Les limites du droit a indemnisation, Categories de 
victimes, faute inexcusable", L'indemnisation de certaines victimes d'accidents de la circula
tion, o.c., 74. 
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Aan de kwellingen van het causaal verband vervoegen zich nu de 
kwellingen van de betrokkenheid, een begrip met een variabele in
houd in functie van verschillende hypothesen, waarbij het belang van 
de casulstiek moet worden benadrukt(87). 
Dit begrip zal zeker aanleiding geven tot boeiende debatten in de 
pleitzaal en laat aan de pleitbezorgers van heldere en intelligente 
argumentaties toe hun talent te botvieren. 
De periode die hen hiervoor gegund is, zou echter wel eens van korte 
duur kunnen zijn aangezien de Minister, onder druk van de parlemen
taire groepen, een ontwerp aankondigt dat een defintief einde zou 
moeten betekenen voor de verkeersgeschillen(88). 

(87) JOURDAIN, P., o.c., Rev. Trim. Dr. Civ., 1988, p. 780. 
(88) Hand., Senaat, 1993-94, p. 1354 (LALLEMAND) en 1355 (ARTS). 
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SOMMAIRE 

L'IMPLICATION DU VEHICULE AUTOMOTEUR DANS LA NOUVELLE LOI 

DE PROTECTION DES USAGERS DE LA ROUTE FAIBLES 

Le 1er janvier 1995 est entree en vigueur la loi du 30 mars 1994 destinee a mieux 
proteger les usagers faibles ou vulnerables victimes d'accidents de la circulation 
routiere. Le legislateur beige s'est principalement inspire de la loi fram;aise, dite loi 
Badinter, du 5 juillet 1985. 
Les nouvelles regles ont ete integrees dans Ia loi du 21 novembre 1989 relative a 
!'assurance obligatoire de la responsabilite en matiere de vehicules automoteurs, 
!'obligation d'indemnisation incombant a l'assureur du vehicule automoteur. 
La loi s'applique dans !'hypothese d'un accident de la circulation dans lequel est 
implique un vehicule automoteur. Le present article se concentre precisement sur 
cette condition de ,!'implication" du vehicule. 

Les usagers faibles ne beneticient pas de la nouvelle protection legale en cas de faute 
inexcusable dans leur chef, cette exclusion ne s' appliquant cependant pas aux enfants 
ages de moins de 14 ans. 

L'implication est une notion totalement nouvelle en droit belge, le legislateur ayant 
laisse a la jurisprudence le soin d' en expliciter la portee. 

La notion d'implication doit etre distinguee d'autres notions telles que la causalite. 

L'usager vulnerable victime d'un accident de Ia circulation sera indemnise meme en 
cas de faute de sa part, de meme qu'en cas de force majeure ou de faute d'un tiers. 

Il doit neanmoins y a voir un rapport entre le dommage subi par cet usager vulnerable 
et le vehicule, la seule presence du vehicule sur les lieux et au moment de !'accident 
ne suffisant pas pour etablir !'implication de ce vehicule. 
Une distinction doit etre faite sur base de la presence ou de !'absence d'un contact 
physique entre la victime et le vehicule. 

En cas de contact physique entre un vehicule en mouvement et une victime, 
!'implication de ce vehicule est sans plus evidente. 
Qu'en est-il si le vehicule se trouve en stationnement? En France, on estime que dans 
ce cas egalement, le vehicule peut etre implique. 

En l' absence de contact physique entre la victime et le vehicule, il sera difficile 
d'etablir !'implication de ce vehicule. Une analyse plus approfondie du role du 
vehicule dans l' accident sera ici necessaire. 

En France, on parle du ,role perturbateur" du vehicule: il doit etre demontre que le 
vehicule a provoque une gene. 

En France, !'implication du vehicule dans !'accident fait presumer son implication 
dans les dommages. 
La presente etude fait apparaftre qu'il s'agit ici d'une notion au contenu variable, la 
casuistique jouant un role important dans son explicitation. 

Pour !'application de cette notion, il convient d'utiliser les criteres ci-apres. 
Tout d' abord, la notion doit etre utilisee de fa<;on autonome, compte tenu du risque 
cree par le vehicule. 

Ensuite, la notion de faute n'est pas totalement etrangere a !'application de la notion 
d'implication. 
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En premier lieu, parce qu' en cas de faute inexcusable dans son propre chef, la victime 
est elle-meme responsable. 
En second lieu, la faute est egalement implicitement prise en consideration, notam
ment dans la jurisprudence fran9aise, en cas d' absence de contact physique entre le 
vehicule et la victime. 

ZUSAMMENFASSUNG 

DIE BETEILIGUNG DES MOTORFAHRZEUGS 1M NEUEN GESETZ ZUM SCHUTZ 

DER SCHWACHEN VERKEHRSTEILNEHMER 

Am 1. J anuar ist das Gesetz vom 30. Mlirz 1994 das die schwachtsen Betroffenen von 
Verkehrsunfallen schiitzt, in Kraft getreten. Der belgische Gesetzgeber hat sich 
vorwiegend vom franzosischen Recht, ins besondere vom Gesetz Badinter vom 5. 
Juli 1985 beeinflussen lassen. 

Die neue Regel ist ins Gesetz vom 21. November 1989 hinsichtlich der Haftpflicht
versicherung von Motorfahrzeugen integriert worden. Der Versicherer des Motor
fahrzeugs ist namlich zur Entschadigung verpflichtet. 

Das Gesetz wird angewendet im Fall eines Verkehrsunfalls an dem ein Motorfahr
zeug beteiligt ist. In diesem Beitrag konzentrieren wir uns auf letztere Bedingung der 
,Beteiligung'' des Fahrzeugs. 
Die schwachen Verkehrteilnehmer genieBen jedoch nicht den Schutz des Gesetzes 
im Faile eines selbstverschuldeten unverzeihbaren Fehlers. Dieser AusschluB gilt 
allerdings nicht fiir Kinder unter vierzehn Jahren. 
Die Beteiligung ist ein vollig neuer Begriff bei dem der Gesetzgeber es dem Gericht 
iiberlaBt dessen Reichweite festzulegen. 
Der Begriff Beteiligung muB von anderen Begriffen wie Kausalitat unterschieden 
werden. 

Der schwache Verkehrsteilnehmer der von einem Verkehrunfall betroffen wird, 
bekommt eine Entschadigung, sogar im Fall eines selbstverschuldeten Irrtums, der 
hoheren Gewalt oder eines von Dritten begangenen Fehlers. 
Dennoch muB der vom schwachen Verkehrsteilnehmer gelittene Schaden mit dem 
des Fahrzeugs im Zusammenhang stehen. Die reine Anwesenheit des Fahrzeugs am 
Ort und zur Zeit des Unfalls reicht nicht urn urteilen zu konnen, daB das Fahrzeug 
beteiligt ist. 

Ein Unterschied ergibt sich aufgrund des wohl oder nicht Vorhandenseins eines 
fysischen Kontaktes zwischen dem Betroffenen und dem Fahrzeug. 
Wenn es zwischen dem bewegenden Fahrzeug und dem Betroffenen einen fysischen 
Kontakt gibt, dann ist die Beteiligung des Fahrzeugs deutlich. 
Quid wenn das Fahrzeug geparkt steht. In Frankreich ist man der Meinung, daB auch 
in diesem Fall das Fahrzeug beteiligt ist. 
Wenn der fysische Kontakt zwischen dem Betroffenen und dem Fahrzeug fehlt, laBt 
sich die Beteiligung des Fahrzeugs viel schwieriger feststellen. In diesem Fall muB 
man die Rolle des Fahrzeugs im Unfall sehr genau analysieren. 
In Frankreich spricht man von der ,role pertubateur'' des Fahrzeugs: Der Beweis daB 
das Fahrzeug eine Hindernis darstellte ist erforderlich. 
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Im franzi.isischen Recht HiBt die Beteiligung des Fahrzeugs am Unfall die Beteiligung 
am Schadensfall vermuten. 

Diese Studie zeigt, daB es sich hier urn einen Begriff mit variablem Inhalt handelt, bei 
dessen Implementierung die Kasuistik eine entscheidende Rolle spielt. 

Ftir die Anwendung des Begriffs mtissen unseres Erachtens folgende Kriterien 
betrachtet werden. 

Zunachst muB der Begriff auf autonome Weise verwendet werden unter Bertick
sichtigung des vom Fahrzeug geschaffenen Risikos. 

AnschlieBend stellen wir fest, daB der Fehlerbegriff dennoch irgendwie mit der 
Anwendung der Idee der Beteiligung zusammenhiingt. Erstens weil bei einem 
unverzeihbaren Fehler der Betroffene selbst haftet. 

Zweitens weil der Fehler auch implizit in Betracht gezogen wird, u.a. in der 
franzi.isischen Rechtspflege, bei Abwesenheit eines fysischen Kontaktes zwischen 
dem Fahrzeug und dem Betroffenen. 

SUMMARY 

THE INVOLVEMENT OF THE MOTOR CAR IN THE NEW LAW RELATING 

TO THE PROTECTION OF WEAKER ROAD USERS 

On 11111995, the Law of 30/3/1994 entered into force. This Law protects the weaker 
victims -of traffic accidents. In so doing, the Belgian legislature was inspired 
especially by the applicable French Law, more particularly the Badinter Law of 

517/1985. 

The new Law has been integrated into the Law of 2111111989 on compulsory 
insurance for motor vehicles. It is the insurer of the motor vehicule who has the 
duty to pay compensation. 

The Law is to be applied on the assumption of a traffic accident which involves a 
motor vehicle. In this paper, the author concentrates on the last-named precondition, 
i.e. that a motor vehicle be involved in the accident. 

However, the weaker road users will not be protected by this law where they have 
committed a serious error attributable to them. This exclusion does not, however, 
apply to children below the age of 14. 

The notion of involvement represents a totally new concept, in respect of which the 
legislature leaves it to the courts to determine the scope of this concept. 

The notion of involvement must be distinguished from other concepts such as 
causation. 

The weaker road user who becomes the victim of a traffic accident will receive 
compensation even where he/she has committed a fault, and even in cases of force 
majeure or a fault committed by a third party. 

However, it is necessary for there to have been a link between the damage incurred 
by the weaker road user and the motor vehicle. The more presence of a motor vehicle 
at the place where, and at the time when, the accident occurred will not be sufficient 
to establish that the motor vehicle was involved. 
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A distinction must be drawn on the basis of physical contact between the victim and 
the vehicle. 
Where there occurred physical contact between a moving motor vehicle and the 
victim, the involvement of the motor vehicle will be obvious. 
But what happens if the vehicle was parked? Current opinion in France is that the 
motor vehicle could be involved even in such cases. 
Where no contact occurred between the victim and the vehicle, it will be more 
difficult to establish the involvement ofthe vehicle. In such cases, close attention will 
need to be given to the part played by the vehicle in the accident. 
In France, mention is made in this connection of the ,role perturbateur" ofthe motor 
vehicle - there must be evidence that the vehicle caused a nuisance. 
In French law, the involvement of the vehicle in the traffic accident implies its 
involvement in the damage. 
This paper demonstrates that we are dealing here with a motion whose content is 
variable and whose scope will be largely determined on the basis of a case-by-case 
approach. 
Fot the purpose of applying this concept, it is the opinion of the author that the 
following criteria should be applied. 
In the first instance, this concept must be used in an independent manner, taking into 
account the risk created by the vehicle. 
In addition, the author notes that the concept of fault is not totally alien to the 
application of the notion of involvement: (a) because the victim will be liable where 
he/she has committed an inexcusable fault, and (b) because the notion of fault is 
also implicity taken into account by the courts of some countries - in particular 
France - in the absence of any physical contact between the vehicle and the 
victim. 

RESUMEN 

LA IMPLICACI6N DEL VEHICULO AUTOM6VIL EN LA NUEVA LEY DE PROTECCI6N 

DE LOS USUARIOS VULNERABLES CIRCULANDO SOBRE LA VfA PUBLICA 

Ell de enero de 1995, entr6 en vigor la ley de 30 de marzo de 1994 que protege a los 
usuarios de vfas publicas que se hallan mas expuestos a sufrir accidentes de 
circulaci6n. El legislador helga se ha inspirado sobre todo en el derecho frances, 
concretamente en la Ley Badinter de 5 de julio de 1985. 
La nueva regia esta integrada en la ley de 21 de noviembre de 1989 relativa al seguro 
obligatorio de responsabilidad civil de vehfculos autom6viles, pues incumbe al 
asegurador del vehfculo autom6vil la obligaci6n de indemnizaci6n. 
La ley se aplica en el supuesto de un accidente de circulaci6n en que esta implicado 
un vehfculo autom6vil. En este articulo, nos concentramos en esta ultima condici6n 
de la ,implicacion" del vehfculo. 
Sin embargo, los usuarios vulnerables circulando sobre la vfa publica no se benefi
cian de la protecci6n de la ley en el caso de un error inexcusable cometido por ellos. 
Pero esta exclusion no se aplica a nifios de menos de catorce afios. 
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La implicaci6n es una noci6n totalmente nueva y el legislador deja a la juris
prudencia concretar el alcance de esta noci6n. 
Hay que distinguir la noci6n de implicaci6n de otras nociones tales como la 
causalidad. 
El usuario vulnerable circulando sobre la via publica que es vfctima de un accidente 
de circulaci6n sera indemnizado, incluso en el caso de un error cometido por el, de 
fuerza mayor o de un error cometido por un tercero. 
No obstante, tiene que existir una relaci6n entre los dafios sufridos por el usuario 
vulnerable circulando sobre la via publica y el vehiculo. La mera presencia del 
vehfculo en el lugar y el momenta del accidente no es suficiente para juzgar que el 
vehfculo este implicado. 
Hay que hacer una distinci6n en base a la existencia o ausencia de un contacto fisico 
entre la victima y el vehiculo. 
Si hubo un contacto fisico entre un vehfculo en movirniento y una victima, la 
implicaci6n del vehfculo esta clara. 
l, Y si el vehfculo estaba aparcado? En Francia, se considera que incluso en este caso, 
el vehfculo puede estar implicado. 
Si no hubo un contacto ffsico entre la vfctima y el vehfculo, sera mas diffcil constatar 
la implicaci6n del vehfculo. En este caso, habra que analizar mas de cerca el papel 
del vehfculo en el accidente. 
En Francia, se habla de ,role perturbateur" del vehiculo: hay que probar que el 
vehfculo caus6 alguna perturbaci6n. 
En el. derecho_ frances, Ja implicaci6n del vehfculo en un accidente de circulaci6n 
hace suponer su implicaci6n en los dafios. 
Este estudio demuestra que se trata de una noci6n con un contenido variable en que la 
casufstica desempefia un papel importante en la concretizaci6n de esa. 
Creemos que, para la aplicaci6n de esta noci6n, hay que seguir los criterios siguien
tes: 

Primero, hay que utilizar la noci6n de una manera aut6noma, teniendo en cuenta el 
riesgo provocado por el vehfculo. 
Ademas, constatamos que la noci6n de error no es totalmente extrafia a la aplicaci6n 
de la noci6n de la implicaci6n. En primer lugar, porque es la vfctima quien es 
responsable en caso de un error no excusable. En segundo lugar, el error tambien se 
toma en consideraci6n implfcitamente, entre otros en la jurisprudencia francesa, en el 
caso de ausencia de contacto ffsico entre el vehiculo y la victima. 
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