-L-~-------

--·--

--

_.:_1 --~-----=--

OVERZICHT VAN RECHTSPRAAK
AANSPRAKELIJKHEID UIT ONRECHTMATIGE DAAD
1985-1993
door
Prof. Hugo VANDENBERGHE

Prof. Marc VAN QUICKENBORNE

Faculteit Rechtsgeleerdheid
K.U.Leuven

Faculteit Rechtsgeleerdheid
U.I.Antwerpen

en
Mr. Luc WYNANT
Assistent
Faculteit Rechtsgeleerdheid K.U.Leuven

INHOUD

DEELI
FOUTVEREISTE.
ALGEMENE KENMERKEN

Hoofdstuk 1
INLEIDING
1. Foutvereiste. - 2. Onrechtmatigheid
en toerekenbaarheid.

Hoofdstuk 2
ONRECHTMATIG HANDELEN
Afdeling 1·
lnbreuk op een welbepaald gebod of
verbod

3. Onwettigheid en onrechtmatigheid.
- 4. Onwettigheid en omechtmatigheid.- 5. Onwettigheid en omechtmatigheid (vervolg). - 6. De overtreding
van een specifieke rechtsnorm is op

zichzelf onrechtmatig. - 7. Specifieke
normen handelsrecht. - 8. Specifieke
norm verkeer. - 9. Specifieke norm.
- 10. Kwalificatie van de norm. 11. Rechtstreekse inbreuk op een subjectief recht. - 12. Het naleven van de
norm is geen vrijbrief.

Afdeling 2
Inbreuk op de zorgvuldigheidsnorm

13. Algemeen.- 14. Voorzienbaarheid
van de schade.- 15. Voorzienbaarheid
van de schade. - 16. Redelijke voorzienbaarheid. - 17. Grenzen van het
voorzienbaarheidscriterium. - 18. De
appreciatie in abstracto. - Algemeen.
- 19. Aard en moeilijkheidsgraad van
de te beoordelen daad. - 20. De in de
concrete omstandigheden vereiste aandacht en inzet.- 21. Vereiste aandacht
en inzet. - 22. Vereiste aandacht en
inzet (vervolg)- 23. Bekwaamheid en
kunde. - 24. Bekwaarnheid en kunde

1115

(vervolg).- 25. De omstandigbeden.26. Omstandigbeden. - Leeftijd minderjarige. - 27. De irrelevantie van of
bet misverstand omtrent de ,culpa levissima". - 28. De marginale toetsing. Recbtsmisbruik. - 29. Voorkennis. 30. De controle van bet Hof van Cassatie.

Hoofdstuk 3
SCHULDBEKWAAMHEID
31. De toerekenbaarbeid. - 32. Infantes. - 33. Geestelijke onbekwaamheid
en artikel 1386bis B.W.

Hoofdstuk 4
EXONERATIE- EN VRIJWARINGSBEDING
34. Aqui1iaans bevrijdingsbeding of vrijwaringsbeding. - 35. Ge1digheid, tegenstelbaarbeid en voorwaarden. - A.
Principiele geldigbeid en uitzonderingen; B. Bevrijdingsbeding en kwalitatieve aansprakelijkheid; C. Exoneratieen vrijwaringsbedingen voor bepaalde
vormen van objectieve aansprakelijkbeid; D. Exoneratie- en vrijwaringsbeding bij overbeidsoptreden; E. Exoneratie voor lichamelijke schade - 36. Geldigbeidsvoorwaarden in concreto.- A.
De aanvaarding; B. Draagwijdte van het
exoneratie- en vrijwaringsbeding.

Hoofdstuk 5
DE AANVAARDING VAN HET
RISICO
37. Situering en problematiek. - 38.
Rol bij foutaansprakelijkheid. - 39.
De fout van bet slacbtoffer bestaat in
een inbreuk op een welbepaald gebod
of verbod. - 40. Voorwaarden om de
risico- aanvaarding als foutief te weerhouden. - Vereiste van bewustzijn. 41. Voorwaarden om de risico-aanvaar-

1116

ding als foutief te weerbouden. -Overtreding van de zorgvuldigbeidsnorm. 42. Risico-aanvaarding bij sport. - 43.
Ingeval van foutaansprakelijkheid conclusie. - 44. Ingeval van kwalitatieve aansprakelijkheid. - 45. Gevolgen van de foutieve risico-aanvaarding.

Hoofdstuk 6
OVERMACHT
46. Algemene beginselen. - 47. Onvoorzienbare gebeurtenis. - 48. Recbtvaardigingsgronden.- A. Noodsituatie;
B. Morele dwang; C. Bevel van de wet
of van de overheid; D. Onoverwinnelijke
dwaling- 49. De vereiste van de niettoerekenbaarheid. -50. De zorgvuldigbeidsappreciatie. - 51. De uitwendigbeidsvereiste. - 52. Toepassing: malaise aan het stuur. - 53. Overmacbt
en waarborgverplicbting. -54. Bewijs
van de overmacht. -55. Controle van
bet Hof van Cassatie op de kwalificatie
van het begrip overmacht.

DEEL II
KWALITATIEVE
AANSPRAKELIJKHEID
56.· Inleiding.

Hoofdstuk 1
AANSPRAKELIJKHEID VOOR
ZAKEN
Afdeling 1
Algemene beginselen
57. Artikel 1384, Lid 1 B.W. -58. Is
artikel 1384 Lid 1 B.W. van openbare
orde? - 59. Verband met artikel 1382
B.W. - Samenloop. - onderscbeiden
toepassingsgebied. - 60. Verband met
artikel1382 B.W.- Sarnenloop.- Niet
te onderscheiden gevallen. - 61. Ver-

--- --- --- --[ =- -:

--=---===----=-=- -

-~~--

l -

_j

1-::--==- -------- -

band met artikel 1382 B.W. - Samenloop. - vervolg. - Samenloop bij dezelfde persoon. - 62. Verband met artikel 1382 B.W. - Samenloop. - vervolg. - Samenloop bij verschillende
personen. - 63. Verband met artikel
1382 B.W. - Samenloop. - vervolg
en slot. - Bijzonder geval: gebrek in
de wegen. - 64. Gezag van strafrechtelijk gewijsde.

menten die geen rol spelen. - 75. Gebreken in de zaak: Toepassingen. - 76.
Geen gebreken in de zaak: Toepassingen. - 77. Bewijs van het gebrek.- A.
Principes. - Rechtstreeks bewijs van
het gebrek - B. Indirect bewijs van
het gebrek - 79. Artikel 1384 eerste
lid enkel voor benadeelden. - 80. Geen
samenloop met contractuele aansprakelijkheid.

Afdeling 2
Toepassingsgebied van artikel 1384,
eerste lid B.W.

Afdeling 5
Het vermoeden van aansprakelijkheid, Draagwijdte, Tegenbewijs en
Grondslag

65. Begrip zaak. - 66. Onroerende zaken. - Gebouwen. - A. Onroerende
goederen- B. Gebouwen.

81. Vermoeden mns et de iure. Vreemde oorzaak. - 82. Pout van de
benadeelde. - 84. Daad van een derde.
- 85. Grondslag van het vermoeden.

Afdeling 3
Personen die aansprakelijk zijn
67. Bewaarder. - A. Begrip bewaring
- B. Overdracht van de zaak - C.
Toerekenbaarheid van de bewaarder 68. Aangestelde als bewaker.- 69. Samenloop artikel 1384 lid 1 en artikel
1384 lid 3. - 70. Bewaarder. - toepassingen. - A. Eigenaar - B. Medeeigenaars - C. Bezitter - D. Overheidsinstellingen - E. Huurders F. Onderhoud door een derde- G. Vervoerder- H. Bruikleen - I. Aannemer
- J. Concessiehouder - K. Exploitant
- L. Producent - Verkoper - Leverancier- 71. Bewaring door meerdere
personen. - A. Meerdere bewaarders
van een zaak - B. Bewaring van de
structuur en het gedrag van de zaak.

Afdeling 4
Voorwaarden voor de aansprakelijkheid
72. Gebrek van de zaak.- Vereiste.73. Gebrek van de zaak: Begrip. - A.
Doctrinale definities - B. Standpunt
van het Hof van Cassatie. - 74. Ele-

Hoofdstuk 2
AANSPRAKELIJKHEID VOOR
DIEREN
Afdeling 1
Personen die aansprakelijk zijn
86. Principe. - Altematieve aansprakelijkheid. - 87. Begrip bewaring. Toezicht. - 88. Begrip ,zich bedienen
van het dier". - 89. Is het voordeel of
nut een criterium? - 90. Ontsnapt of
verdwaald dier. - Achtergelaten dier.
-91. Blote houder.- Vervoerder.Koper. - 92. Aangestelde als bewaarder. - 93. Leerling-ruiter. - 94. Professionele dierenverzorgers.

Afdeling 2
Voorwaarden van de aansprakelijkheid
95. Het gezag van het strafrechtelijk gewijsde. - Algemene beginselen. - 96.
Begrip dier. - 97. Gedraging van het
dier. - Tussenkomst in de schade. Aansprakelijkheid in solidum.

1117

Afdeling 3
Vermoeden van aansprakelijkheid en
tegenbewijs
98. Vermoeden mns et de iure. Grondslag. - 99. Overmacht. - 100.
Fout van het slachtoffer. - 101. Daad
van een derde.

Hoofdstuk 3
AANSPRAKELIJKHEID VOOR
GEBOUWEN
Afdeling 1
Wettelijke grondslagen
102. Artikel1386 B.W.- Artikel1384,
lid 1 B.W.: geen samenloop. - 103.
Artikel 1384, lid 1 wel als artikel 1386
B.W. niet speelt.- 104. Art. 1382 B.W.
en foutloze burenhinder. - 105. Geen
contractuele inbreuk.

Afdeling 2
Personen die aansprakelijk zijn
106. Eigenaar.

Afdeling 3
Voorwaarden van aansprakelijkheid
107. Begrip gebouw.- 108. lnstorting.
- 109. Verzuim in het onderhoud of een
gebrek in de bouw.- Bewijs.- Ouderdom. - 110. Vermoeden iuris et de iure.
- 111. Overmacht. - 112. Daad van de
benadeelde.- 113. Daad van een derde.

Hoofdstuk 4
AANSPRAKELIJKHEID VAN DE
OUDERS
Afdeling 1
Personen die aansprakelijk zijn
114. Ouders. -

1118

115. Artikel 1384 lid 2

B.W. enkel tegen ouders. - 116. Gescheiden levende ouders. - 118. Het
artikel 1384 B.W. tegen de ouders en
art. 1382 B.W. tegen het kind. - 119.
Samenloop van artikel 1384 lid 2 B.W.
met artikel 1384 lid 4 B.W. of artikel
1384 lid 3 B.W.

Afdeling 2
Voorwaarden van de aansprakelijkheid
120. Minderjarigheid. - 121. Onrechtmatige daad van het kind. -122. Wegvallen van de inwoningsvoorwaarde. 123. Schade aan derden.

Afdeling 3
Het vermoeden van font en het tegenbewijs
124. Grondslag van de aansprakelijkheid.- Vermoeden van fout.- Waarborg voor derden-benadeelden. - 125.
Vermoeden van fout.- Kracht.- Tegenbewijs. - 126. Tegenbewijs van
goede opvoeding. - 127. Tegenbewijs
van voldoende toezicht. - 128. Font
van de benadeelde of fout van diens
ouders.

Hoofdstnk 5
AANSPRAKELIJKHEID VAN
LERAARS, ONDERWIJSINSTELLINGEN EN AMBACHTSLUI
Afdeling 1
Personen die aansprakelijk zijn
129. Begrip ,onderwijzer" - Toepassingen - Artikel 1384 lid 4 B.W. 130. De onderwijsinstellingen. - 131.
Openbaar onderwijs - Vrij onderwijs.
- 132. Ambachtsman. - 133. Samen-

"L--==-====------ ------

----~-L_-,--~-_:-:_::_-~""""'=~-=::-_--:_-_-_-::---.---r-

loop van artikel 1384, lid 2 met artikel
1384, lid 4 B.W.

Afdeling 2
Voorwaarden van de aansprakelijkheid
134. Fout door de leerling of leerjongen.
- 135. Schade toegebracht aan derden.
-136. Tijdens het toezicht. -137.Vermoeden van aansprakelijkheid. - 138.
Tegenbewijs.

Hoofdstuk 6
AANSPRAKELIJKHEID VAN DE
AANSTELLERS
Afdeling 1
Personen die aansprakelijk zijn
139. Aansteller - Band van ondergeschiktheid. -140. Andere voorwaarden
zijn niet vereist voor de band van ondergeschiktheid.- 141. Vrije beroepen en
organen. - Band van ondergeschiktheid? A. Vrije beroepen- B. Organen.
- 142. Uitlening van aangestelde. -A.
Begrip - B. De normale werkgever is
aansprakelijk - C. De gelegenheidspatroon is aansteller. - 143. Persoonlijke
aansprakelijkheid van de aangestelde. Verbintenis in solidum. - Samenloop
met de fout van de aansteller. - A. De
persoonlijke aansprakelijkheid van de
aangestelde - B. Verbintenis in solidum?- C. Samenloop met persoonlijke
fout in hoofde van de aansteller.

Afdeling 2
Voorwaarden van aansprakelijkheid
144. Schade aan derden. - 145. Door
een onrechtmatige daad van de aangestelde. -A. Algemene beginselen- B.
Artikel 18 van de wet betreffende de
arbeidsovereenkomsten- C. Verjaring
en vrijspraak- 146. In de uitoefening

-.~-=-=--=-=--=-=~-~=~

van de functie- A. Belgische opvatting
-B. Franse opvatting. -147. Onrechtmatige daden die niet tijdens de uitoefening van de functie werden begaan. 148. Toepassingen. -A. Rechtstreeks
verband met de functie- B. Naar aanleiding van de functie - C. Opzettelijk
onrechtmatige daden. - 149. Kennis
van het rnisbruik van functie. - 150.
Onrechtmatige daad buiten de contractuele sfeer. - 151. Artikel 1384, lid 3
B.W. enkel voor benadeelden.

Afdeling 3
Het vermoeden van aansprakelijkheid
Grondslag en het verhaal van de aansteller
152.Vermoeden iuris et de iure. - tegenbewijs. - 153.Grondslag van de
aansprakelijkheid van de aansteller. 154. Het verhaal van de aansteller.

DEEL III
HET OORZAKELIJKHEIDSVEREISTE
155. Noodzaak van een oorzakelijk verband.

Hoofdstuk 1
KENMERKEN VAN HET OORZAKELIJK VERBAND
156. De equivalentietheorie. -157. Het
Hof van Cassatie huldigt de equivalentietheorie.- 158. Het Hof van Cassatie
huldigt de equivalentietheorie, maar ....
- 159. Oorzakelijk verband tussen fout
en schade, zoals die zich in concreto
voordeed. - 160. Het oorzakelijk verband blijft bestaan, indien de foutieve
toestand, met dezelfde schadelijke gevolgen, ook op niet foutieve wijze kon
zijn ontstaan.- 161. Realisatie van het

1119

specifiek risico.- 162. Zich foutief bevinden op de plaats waar het ongeval
zich voordoet.- 163. De oorzaak moet
de schade kronologisch voorafgaan. 164. Oorzakelijkheid van een verzuim.

Hoofdstuk 2
TOEZICHT VAN HET HOF VAN
CAS SATIE OP DE VASTSTELLING
VAN HET OORZAKELIJK
VERBAND DOOR DE FEITENRECHTER

165. Toezicht op de bevestiging, resp.
ontkenning van het oorzakelijk verband.
- 166. Wanneer kan de feitenrechter
zich beperken tot de loutere beslissing
dat er (g)een causaal verband bestaat?

Hoofdstuk 3
BEWIJS VAN HET OORZAKELIJK
VERB AND

167. Het oorzakelijk verband moet zeker
zijn. - 168. Verlies van een leans. 169. Vermoeden iuris et de iure van nietoorzakelijkheid ten gevolge van het gezag van het strafgewijsde.- 170. Vermoeden iuris et de iure van niet-oorzakelijkheid ten gevolge van het gezag van
het strafgewijsde. Vervolg. Wanneer
vervalt het vermoeden, bij samenloop
van een onvoorzichtigheidsdelict en
een intoxicatie? - 171. Afzonderlijke
bestraffing van de alcoholintoxicatie en
van een andere verkeersovertreding. 172. Vermoeden iuris et de iure van
oorzakelijkheid ten gevolge van het
strafgewij sde.

Hoofdstuk 4
DE SCHADE WORDT MEDE
VEROORZAAKT DOOR DE FOUT
VAN DE BENADEELDE

173. De fout van de benadeelde leidt tot
een verdeling van de aansprakelijkheid.

1120

- 174. Risico-aanvaarding door de benadeelde.- 175. Recht op schadeloosstelling van de schadelijders bij terugslag. - 176. Criteria voor de verdeling
der aansprakelijkheden. 177. De
(zware) fout van de benadeelde verbreekt soms het oorzakelijk verband tussen de fout van de aangesprokene en de
schade. - 178. Fout van het slachtoffer
en aansprakelijkheid van de bewaarder
van een dier. - 179. Voorbeschiktheid
tot schade vanwege het slachtoffer. 180. Schadebeperkingsplicht van de benadeelde.- 181. Vergoedbaarheid van
advocatenerelonen?
Hoofdstuk 5
DE SCHADE WORDT MEE
VEROORZAAKT DOOR DE FOUT
VAN EEN DERDE

182. Verbreekt het ingrijpen van de fout
van een derde het oorzakelijk verband
tussen de oorspronkelijke fout en de
schade? -183. Aan derden de gelegenheid geven schade te veroorzaken. 184. Aan iemand de gelegenheid geven
om schade te berokkenen: het achterlaten van een niet-afgesloten wagen. 185. De verschillende aansprakelijken
zijn in solidum gehouden jegens het
slachtoffer.- 186. Solidaire aansprakelijkheid van de verscheidene aansprakelijken. - 187. Aansprakelijkheid in solidum en regres van de solvens.
Hoofdstuk 6
DE SCHADE WORDT MEE
VEROORZAAKTDOORTOEVAL
OF OVERMACHT
Hoofdstuk 7
DE SCHADE WORDT MEE
VEROORZAAKT DOOR HET
INGRIJPEN VAN EEN JURIDISCHE
OORZAAK

188. Dat schade wordt geleden op grand

--~_:_-__::__::__:__::

van een juridische reden, volstaat niet
om het oorzakelijk verband tussen de
fout en schade te verbreken. - 189.
Verplicht optreden van de overheid verbreekt het oorzakelijk verband niet,
wanneer haar verplichting slechts secundair is ten opzichte van die van de rechtstreekse schadeveroorzaker. Verwijderen van de gevolgen van een fout. 190. Verplichte uitgaven, te wijten aan
de fout van een derde. Vervolg: doorbetaling loon en verstoring van de
bedrijfsorganisatie. - 191. De schade
wordt mee veroorzaakt door het ingrijpen van een wettelijke of reglementaire bepaling.- 192. De schade wordt
mee veroorzaakt door het ingrijpen van
een contractuele verplichting. - 193.
W anneer kan de wettelijk of contractueel verplichte uitgave op de aansprakelijke derde worden verhaald? 194. Herstel in eigen bedrijf. Reservemateriaal.

__L -

----------------

-=

_-_-;c-,_1._

----::;::,_,__-____::__~--:;::-_:_=--~

DEELIV
SAMENLOOP EN COEXISTENTIE
CONTRACTUELE EN DELICTUELE AANSPRAKELIJKHEID
Hoofdstuk 1
DE SAMENLOOP

195. Inleiding.- 196. Het Hof van Cassatie. - 197. Reactie van de rechtspraak.
- 198. Blijvende samenloop bij misdrijf?
Hoofdstuk 2
DE COEXISTENTIE

199. Inleiding.- 200. De klassieke coexistentieregel. - 201. De uitvoeringsagent: contractuele aansprakelijkheid
van de hoofdschuldenaar. - 202. De
aansprakelijkheid van de uitvoeringsagent - immuniteit?

1121

--------

DEELI

FOUTVEREISTE.
ALGEMENE KENMERKEN

HOOFDSTUK

1

INLEIDING
1. FOUTVEREISTE - De fout is in beginsel de grondslag van de buitencontractuele aansprakelijkheid (Cornelis, L., Beginselen van het Belgische
buitencontractue le aansprake lijkheidsrecht, Antwerpen-Brussel-Apeldoorn,
Maklu-CED Samson, 1989, nr. 12, 19; Dalcq, R.O., ,Les responsabilites de
l'entreprise: de la faute au risque" in X., Les assurances de l'entreprise,
Brussel, Bruylant, 1993, 3 e.v.; Starck, B., Roland, H. en Boyer, L., Obligations. Responsabiliti delictuelle, Parijs, Litec, 1991, nr. 27-29, 19-20). De
rechtspraak is in de besproken periode in grote mate trouw gebleven aan de
klassieke fout-conceptie, die een objectiefelement, het onrechtmatig handelen, en een subjectief, een moreel element, de toerekenbaarheid aan de dader,
vereist (Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M. en Hamelink, P., ,Overzicht van rechtspraak (1964-1978). Aansprakelijkheid uit onrechtmatige
daad" [hierna verkort geciteerd: ,Overzicht(1964-1978)"], T.P.R., 1980,
1146; Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M., Geelen, K. en Decoster, S.,
,Overzicht van rechtspraak (1979-1984). Aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad" [hierna verkort geciteerd: ,Overzicht (1979-1984)"], T.P.R.,
1987, nr. 1, 1263; Vandenberghe, H., ,De grondslag van contractuele en
extra-contractuele aansprakelijkheid voor eigen daad", T.P.R., 1984, 127;
zie ook:' Jourdain, P., Recherche sur l'imputabilite en matiere civile et
penale, Parijs, 1982; Cornelis, L., o.c., nr. 13 e.v., 21 e.v.).
Een onrechtmatige gedraging die schade veroorzaakt, leidt tot de verplichting tot schadeloosstelling door de toerekenbare dader (art. 1382 B.W.) (zie
voor het beginsel b.v. Cass., 5 mei 1992, Arr. Cass., 1991-92, 834; Cass.,
14 mei 1992,Arr. Cass., 1991-92, 855; Cass., 23 december 1992, Arr. Cass.,
1992-93, 1466). Dit impliceert vooreerst dat diegene die aanspraak maakt op
schadevergoeding en een vordering instelt die steunt op de fout van een
derde, het bewijs van deze fout moet leveren (Bergen, 29 juni 1989, V.K.J.,
1990, 56; zie o.m. Cass., 28 september 1984, Arr. Cass., 1984-85, 163;
Cornelis, L., o.c., nr. 30 e.v., 46 e.v.).
De beslissing die besluit tot de mede-aansprakelijkheid van de burgerlijke
partij voor de schade, veroorzaakt door een aanrijding, zonder de fout van de
burgerlijke partij nader te bepalen, is niet regelmatig met redenen omkleed,
noch naar recht verantwoord (Cass., 22 maart 1988, Arr. Cass., 1987-88,
954).
Bij een ongeval op een snelweg, waarbij een vrachtwagen de auto die voor
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hem rijdt, achteraan aanrijdt, toont het loutere feit van de aanrijding op zich
niet aan dat de vrachtwagenbestuurder niet bestendig in staat is geweest alle
rijbewegingen uit te voeren die nodig zijn en niet permanent de controle over
zijn voertuig heeft behouden (Brussel, 15 december 1988, R.G.A.R., 1990,
nr. 11.601; in dezelfde zin: Bergen, 7 maart 1991, V.K.J., 1992, 307).
Uit de loutere omstandigheid dat een deskundigenverslag besluit tot het
bestaan van een causaal verband tussen de daad en de schade volgt niet
zonder meer dat een fout werd begaan (Cass., 14 december 1990, Arr. Cass.,
1990-91, 419, V.K.J., 1991, 112, J.T., 1991, 743; Schuermans, L., Van
Oevelen, A., Persyn, C., Ernst, Ph. en Schuermans, J.-L., ,Overzicht van
rechtspraak. Onrechtmatige daad. Schade en schadeloosstelling (19831992)", T.P.R., 1994, (851), nr. 26.4.). De theorie van de vroegere Procureur-Generaal Leclercq dat uit het bestaan van de schade de fout volgt, wordt
vaststaand afgewezen (zie Dalcq, R.O., ,Les responsabilites de l'entreprise:
de la faute au risque", I.e., 6). Ret aanvaarden van het oorzakelijk verband
tussen uitgevoerde werken door een aannemer en de geleden schade levert
geen bewijs van fout (Cass., 14 december 1990, geciteerd).
Ret loutere feit een risico of schade te veroorzaken, b.v. schade als gevolg van
zandstralingswerken of een aanrijding, maakt nog geen bewijs van de fout uit
(zie o.m. Brussel, 15 december 1988, R.G.A.R., 1990, nr. 11.601; Luik,
8 oktober 1986, T.Aann., 1992, 275; Antwerpen, 18 april 1991, Pas., 1991,
II, 139; Schamps, G., ,La violation de la loi et la previsibilite du dommage en
matiere aquilienne", noot onder Brussel, 28 april 1992, J.L.M.B., 1994, 45; zie
ook: Bergen, 21 april1986, De Verz., 1987, 50). Zo kan de rechter oordelen dat
een bestuurder die in een eenrichtingsbaan een maneuver uitvoert om een
ongeval met een achteruitrijdend voertuig te vermijden, geen fout heeft begaan
wanneer hij tengevolge van het maneuver in aanrijding komt met een ander
voertuig (Rb. Antwerpen, 25 november 1987, V.K.J., 1988, 189).
Wanneer de rechter geen fout ten laste legt van de aangesprokene, moet hij
niet nagaan of er een oorzakelijk verband bestaat tussen het gedrag van de
aangesprokene en de schade (Cass., 10 juni 1992, Arr. Cass., 1991-92, 952).
Artikel 1382 B.W. omvat de gemeenrechtelijke buitencontractuele aansprakelijkheid. Bijzondere aansprakelijkheidsregimes, zoals bijvoorbeeld betreffende de aansprakelijkheid van bestuurders van vennootschappen voor beleidsfouten (art. 62 Venn. W.; zie daarover o.m.: Fagnart, J.L., ,La responsabilite des adrninistrateurs de la societe anonyme", in La responsabilite des
associes, organes et preposes des societes, 1991, 13; Geens, K. en Laga, H.,
, Vennootschappen. Overzicht van rechtspraak (1986-1991)", T.P.R., 1993,
(933), nr. 133 e.v., 1051 e.v.; Van Crombrugge, S., ,De aansprakelijkheid
van vennootschapsbestuurders", R. W., 1989-90, 1443-1446) sluiten in beginsel de verdere toepassing van art. 1382 B.W. niet uit wanneer aan de
vereisten van dit artikel is voldaan (zie bijvoorbeeld: Bergen, 29 maart 1988,
J.T., 1988, 408; Antwerpen, 3 mei 1991, T.B.H., 1992,495, R.W., 1991-92,
753; Antwerpen, 17 maart 1992, T.B.H., 1992, 1051; Kh. Gent, 23 maart
1990, T.G.R., 1990,21, T.B.H., 1991, 59; zie Vanhaerents, K., ,Coexistentie
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van de vorderingen van de curator en de individuele schuldeiser tegenover
een derde aansprakelijk voor toename van het passief van een failliete
vennootschap", T.R. V., 1990, 561; VanRyn, J. en Dieux, X., ,La responsabilite des administrateurs ou gerants d'une personne morale a l'egard des
tiers", J.T., 1988, 401-404).
Is een vordering op grond van art. 35, 6° Venn.W., om welke reden ook, niet
mogelijk, dan kunnen de schuldeisers altijd de oprichters aansprakelijk
stellen op grond van art. 1382 B.W., mits aan de voorwaarden van dit artikel
voldaan is (Geens, K. en Laga, H., l.c., nr. 101, 1022).
Het feit dat art. 251 van de Scheepvaartwet de schade van de benadeelden
tengevolge van een aanvaring ten laste legt van de eigenaar van een schip,
sluit niet uit dat de eigenaar geen verhaal kan uitoefenen tegen derden, die
eventueel aansprakelijk kunnen gesteld worden op grond van de art. 13821383 B.W. (Cass., 17 mei 1985, Arr. Cass., 1984-85, 1276, R.W, 1985-86,
1243; Bocken, H., ,De burgerlijke aansprakelijkheid van de loods: problemen en mogelijke oplossingen", T.P.R., 1986, 789-821. Zie echter de wet
van 30 augustus 1988 houdende wijziging van de wet van 3 november 1967
betreffende het loodsen van zeevaartuigen, B.S., 17 september 1988, waarbij
het verhaal tegen de inrichter van een loodsdienst met terugwerkende kracht
wordt uitgesloten; zie ook: Van de Velde, J., ,De ommekeer van de rechtspraak inzake de aansprakelijkheid voor de fouten van de loods, in het licht
van enkele vergeten verdragen", T.P.R., 1992, 1155-1171; Van Oevelen, A.,
,De wet van 30 augustus 1988 tot wijziging van de wet van 3 november 1967
betreffende het loodsen van zeevaartuigen: te verregaande aansprakelijkheidsvrijstellingen en een ongehoord verre retroactiviteit", R. W, 1988-89,
946-959 en het arrest nr. 90/25 van 5 juli 1990 van het Arbitragehof
(Arbitragehof, 5 juli 1990, R.W., 1990-91, 291) i.v.m. de terugwerkende
kracht van deze loodswet; zie ook Cass., 19 april1991, Arr. Cass., 1990-91,
846, J.T., 1992, 222).
Deze zaak is door de Europese Commissie voor de Rechten van de Mens te
Straatsburg aan ·het Europees Hof voor de Rechten van de Mens overgemaakt.
Art. 33, 2° van de gemeentelijke Algemene Politieverordening van de Haven
van Antwerpen, waarin wordt bepaald dat geen schadeloosstelling kan
worden gevorderd van de stad wegens averij of scheepvaartsstremming
veroorzaakt door een ongeval, door de toestand en de hoedanigheid van
het dokwater of door welke omstandigheid ook, werd door de Rechtbank van
Koophandel te Antwerpen, met toepassing van art. 159 Gecoordineerde
Grondwet, terzijde geschoven. Een gemeentelijke verordening kan de aansprakelijkheidsregeling van art. 1382 e.v. B.W. niet teniet doen (Kh. Antwerpen, 23 mei 1990, R.W, 1990-91, 1411).
De vaste rechtspraak blijft wel bevestigen dat de wetsbepalingen betreffende
de aansprakelijkheid wegens onrechtmatige daad de openbare orde niet
raken en niet dwingend zijn (zie o.m.: Cass., 12 december 1986, Arr. Cass.,
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1986-87, 500, J.T., 1987, 381; Cass., 4 januari 1993, Arr. Cass., 1993, 1;
Cass., 15 februari 1993, Arr. Cass., 1993, 185).
2. ONRECHTMATIGHEID EN TOEREKENBAARHEID - Zoals in de vorige Overzichten aangeduid (Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M. en Hamelink,
P., ,Overzicht (1964-1978)", T.P.R., 1980, nr. 3, 1147; Vandenberghe, H.,
Van Quickenborne, M., Geelen, K. en Decoster, S., ,Overzicht (19791984)", T.P.R., 1987, nr. 2, 1264) kan de mening worden bijgetreden,
niettegenstaande allerlei controverses, dat de fout twee constitutieve elementen bevat, nl. de ,onrechtmatigheid" en de ,toerekenbaarheid" (zie ook:
Viney, G., Traite de Droit Civil. Les obligations. La responsabilite: conditions, Parijs, L.G.D.J., 1982, nr. 442-444, 530 e.v.).
De onrechtmatige daad impliceert, naar de definitie van Planiol, de inbreuk
op een door het recht opgelegde gedragsnorm. Daarbij kan het gaan om een
specifieke rechtsverplichting (,obligation de resultat") of om de algemene
plicht van vooruitzicht en voorzorg (,obligation de moyens"; zie ook
Mazeaud, H., L. en J. en Chabas, F., Ler;ons de Droit Civil, Parijs, 1991,
nr. 440, 438). Bij een inbreuk op een specifieke rechtsverplichting wordt het
onrechtmatig handelen bewezen doordat het beoogde resultaat niet werd
bereikt, zonder verdere zorgvuldigheidstoetsing. Bij een beweerde overtreding van de algemene verplichting tot vooruitzicht en voorzorg, moet de
rechter wei onderzoeken waarin de onvoorzichtigheid bestond.
Maar de fout vereist noodzakelijkerwijze naast een materieel element een
subjectief element dat door sommigen als het morele, door anderen als het
psychologische bestanddeel wordt gekwalificeerd (Viney, G., o.c., nr. 444,
532-533). De toerekenbaarheid legt de band tussen de onrechtmatige daad en
de vrije wil. Meestal wordt de toerekenbaarheid in feite vermoed. De
onrechtmatigheidsstoets onderzoekt een bepaald gedrag in referentie tot
een bepaalde rechtsregel. Met de toerekenbaarheidstoets wordt praktisch
aangewezen dat een schijnbaar onrechtmatige daad uiteindelijk niet ten laste
van de dader komt wegens bepaalde, zekere omstandigheden.
Die toerekenbaarheid onderscheidt zich van de onrechtmatigheid. Daaraan
heeft het Hof van Cassatie herinnerd door te oordelen dat een materiele en
bewuste overtreding van een wettelijke of verordeningsbepaling op zichzelf
een fout uitmaakt rnits deze aan de dader kan toegerekend worden (Cass.,
22 september 1988, Arr. Cass., 1988-89, 94; zie verder, voor de feitelijke
toedracht, nr. 3). Het rniddel dat aanvoert dat, tenzij er een grond tot uitsluiting van aansprakelijkheid bestaat, iedere overtreding van een specifieke
norm een fout uitmaakt, zonder dat bovendien behoeft te worden nagegaan of
uit onvoorzichtigheid, nalatigheid of zorgeloosheid werd gehandeld en evenmin of de schadeverwekker redelijkerwijze de schadelijke gevolgen van die
overtreding diende te voorzien, .wordt terecht gegrond verklaard, maar met
de herinnering aan het vereiste ,wetens en willens", d.i. toerekenbaar aan de
dader (in dezelfde zin: Cass., 9 april 1970, Arr. Cass., 1970, 729; Cass.,
31 januari 1944, Pas., 1944, I, 178).
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3. ONWETIIGHEID EN ONRECHTMATIGHEID- In de vorige Overzichten werd
erop gewezen dat de rechtspraak stevig in die zin is gevestigd dat de
rniskenning van een specifieke rechtsnorm op zich volstaat om het onrechtmatig karakter van deze daad te weerhouden, zelfs indien de schade redelijkerwijze niet te voorzien was (Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M.
en Hamelink, P., ,Overzicht (1964-1978)", T.P.R., 1980, nr. 4 en 5, 1148;
Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M., Geelen, K. en Decoster, S.,
,Overzicht (1979-1984)", T.P.R., 1987, nr. 3, 1266; Vandenberghe, H.,
art. cit., nr. 2, 128; vgl. Schamps, G., ,La violation de la loi et la previsibilite
du dommage en matiere aquilienne", noot onder Brussel, 28 april 1992,
J.L.M.B., 1994, 45). Daarbij kan het gaan om bepalingen die een welbepaald
handelen opleggen (zie nr. 6 e.v., b.v. in het verkeer, handelsrecht, ... ), of om
wetsbepalingen die subjectieve rechten (m.n. zakelijke rechten en de zgn.
persoonlijkheidsrechten (zie nr. 11)) betreffen. Deze rechtsnormen kunnen
een welbepaald gedrag opleggen of slechts een rniddelenverbintenis (zie
verder nr. 10- kwalificatie van de norm).
Behoudens het bestaan van een grond tot uitsluiting van de aansprakelijkheid
(vgl. voor het principe: Cass., 13 mei 1982, Arr. Cass., 1981-82, 1134:
,onder voorbehoud van een onoverkomelijke dwaling of een andere oorzaak
van vrijstelling van aansprakelijkheid") is de rniskenning van een specifieke
rechtsnorm op zichzelf onrechtmatig in de zin van de art. 1382-1383 B.W.,
zonder dat bovendien behoeft te worden nagegaan of de schadeverwekker uit
onvoorzichtigheid, nalatigheid of zorgeloosheid heeft gehandeld, en evenmin of hij redelijkerwijze de schade als gevolg van de overtreding van de
rechtsnorm diende te voorzien (vgl. Schamps, G., ,La violation de la loi et la
previsibilite du dommage en matiere aquilienne", noot onder Brussel,
28 april 1992, J.L.M.B., 1994, nr. 4, 46; zie b.v. Brussel, 11 februari 1987,
Amen., 1987, 79; Bergen, 17 februari 1988, J.T., 1989, 419, noot).
Cornelis verdedigt de stelling dat een wetsovertreding enkel een ,fout"
uitmaakt in de zin van art. 1382-1383 B.W., wanneer de bestanddelen van
de fout (nl. de toerekenbaarheid, de rniskenning van een algemene zorgvuldigheidsnorm en de voorspelbaarheid van de schade) in de wetsovertreding
zijn aan te treffen. Van ,fout" bij een specifieke wetsovertreding zou enkel
sprake zijn wanneer deze samengaat met de ,voorspelbaarheid van schade"
(Cornelis, L., o.c., nr. 13, 21 (zie ook nr. 25-27, 41-44 en nr. 39 e.v., 59 e.v.);
Cornelis, L., ,Fout en wetsovertreding in het handelsverkeer: enkele beschouwingen", in Melanges Roger 0. Dalcq. Responsabiliti et assurances,
Brussel, Larcier, 1994, (35), 50 e.v., nr. 11-12; Schamps, G., ,La violation de
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la loi et la previsibilite du dommage en matiere aquilienne", noot onder
Brussel, 28 april 1992, J.L.M.B.,.1994, nr. 6, 46-47).
Achterliggend aan deze stelling is de dualiteit van onwettigheid en onrechtmatigheid, wat de heersende rechtspraak echter afwijst (vgl. met de regelen
betreffende de aansprakelijkheid van de Europese Unie: zie nr. 4; Fines, F.,
Etude de la responsabilite extra-contractuelle de la Communaute Europeenne, Parijs, L.G.D.J., 1990, vooral 309 e.v. en 367 e.v. en Van Gerven, W.,
,Bescherming van individuele rechten op basis van normatieve aansprakelijkheid in het Europese Gemeenschapsrecht", T.P.R., 1993, 5 e.v.).
Alhoewel het onderscheid tussen specifieke normen en de algemene zorgvuldigheidsnorm niet altijd waterdicht is, toont het duidelijk aan dat bepaalde
normen een precies bepaald omschreven gedrag vergen (zie b.v. betreffende
artt. 10.1.1 ° en 3° Wegverkeersreglement: Cass., 22 februari 1989, Arr.
Cass., 1988-89, 703). Dit betekent dat het slachtoffer, in dit geval, kan
volstaan een materieel feit te bewijzen, zonder op de maatschappelijke
verwijtbaarheid van het gedrag te moeten ingaan.
De materiele en bewuste overtreding van een wettelijke of verordeningsbepaling maakt op zich een fout uit, die leidt tot de burgerrechtelijke
aansprakelijkheid van de dader, mits die overtreding willens en wetens
begaan werd (Cass., 22 september 1988, Arr. Cass., 1988-89, 94, R. W.,
1989-90, 433, noot; arrest na verwijzing: Brussel, 28 april 1992, J.L.M.B.,
1994, 40, noot Schamps, G., ,La violation de la loi et la previsibilite du
dommage en matiere aquilienne"). In casu vielen vier werklieden- een
ervaren en drie jonge, onervaren werklieden - van een hoogte van ongeveer
twintig meter naar beneden, nadat het platform waarop zij aan het werk
waren, gekanteld was. In het bestreden arrest oordeelde het Hof van Beroep
te Luik dat noch de ervaren werkman, die zelf het slachtoffer was van het
ongeval, noch zijn werkgever aansprakelijk waren, niettegenstaande de vastgestelde inbreuk op art. 158sexies A.R.A.B. (verplichting tot het dragen van
een veiligheidsgordel in dergelijke omstandigheden). Het Hof van Beroep
motiveerde zijn beslissing als volgt: ,dat een handeling een onvoorzichtigheid is en aanleiding geeft tot toepassing van de artikelen 1382 e.v. B.W., op
voorwaarde dat de gevolgen van die handeling kunnen worden voorzien,
deswege dat hij die de handeling verricht enkel dan een onvoorzichtigheid
begaat waarvoor hij moet instaan, als hij de schade diende te voorzien en de
vereiste maatregelen diende te nemen ter voorkoming van de schade" en
verder dat ,het feit dat (de ervaren werkman), als aangestelde van (zijn
werkgever), gelet op de omstandigheden van de zaak, naast hem op het
platform te jonge werkmakkers had aanvaard en hun niet ertoe verplicht had
een veiligheidsgordel te dragen, al was het een overtreding van het Algemeen
Reglement voor de Arbeidsbescherming, niet in strijd is met de regels van
een normaal voorzichtig gedrag dat hij zichzelf en de andere slachtoffers
moest opleggen; dat die overtreding van een veiligheidsregeling [... ] enkel
kon neerkomen op ,het verzuim van een uitzonderlijke voorzorgsmaatregel
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die op het moment van de feiten ongebruikelijk zou geweest zijn en waarvan
aileen de ondervinding het belang heeft aangetoond".
Het Hof van Cassatie heeft deze uitspraak terecht verbroken. Bij een vastgestelde inbreuk op een specifieke rechtsplicht moet geen bijkomende
zorgvuldigheidsappreciatie gebeuren om tot onrechtmatigheid te besluiten
(vgl. het arrest na verwijzing: Brussel, 28 april1992, J.L.M.B., 1994, 40, met
noot Schamps, G., ,La violation de la loi et la previsibilite du dommage en
matiere aquilienne": ,sous reserve de !'existence d'une erreur invincible ou
d'une autre cause d'exoneration de responsabilite (... ), Ia transgression
d'une norme legale est constitutive d'une faute ... ") .
Een ander arrest van het Hof van Cassatie van dezelfde datum, nl. 22 september 1988, gaf eveneens aanleiding tot heel wat speculaties i.v.m. de verhouding tussen onwettigheid en onrechtmatigheid.
Niettegenstaande art. 440 Faill. W. de aangifteplicht van de staking van
betaling oplegt aan de gefailleerde binnen de drie dagen, wordt de nietaangifte door een bestuurder (zaakvoerder) van een vennootschap binnen de
wettelijk voorgeschreven periode niet automatisch met een persoonlijke
onrechtmatige daad gelijkgesteld. De verplichting, vervat in art. 440, lid 1
Faill. W., verwijst immers naar de gefailleerde, met name de handelaar die
zich in de voorwaarden van het faillissement bevindt.
--

-

---

-

-

-

----.

In geval van een gefailleerde vennootschap trachten schuldeisers geregeld de
verplichting van art. 440, lid 1 Faill. W. toe te schrijven aan de bestuurder (of
zaakvoerder) van de gefailleerde, om zo te vermijden dat hun schuldvordering tot een louter chirografaire schuldvordering verwordt. De rechtspraak
wijst dergelijke vordering- bij afwezigheid van een persoonlijke onrechtmatige daad van de aangesprokene - terecht af. Een bestuurder van een
vennootschap is enkel aansprakelijk wanneer kan aangetoond worden dat hij
wist of behoorde te weten dat die vennootschap haar betalingen had gestaakt
en dat haar krediet aan het wankelen was gebracht. Slechts dan zal hij
persoonlijk instaan voor de schade aan een verkoper wegens de niet-betaling
van de gekochte koopwaar tengevolge van het faillissement. De bestuurder
handelt in die situatie immers niet zoals een normaal voorzichtig en omzichtig bestuurder, geplaatst in dezelfde omstandigheden, met kennis van de
staking van betaling zou gehandeld hebben (zie nr. 13 e. v.; Cass., 22 september 1988,Arr. Cass., 1988-89,91, R.W, 1988-89,847, R.C.J.B., 1990,203
e.v., noot Dalcq, R.O., ,Appreciation de la faute en cas de violation d'une
obligation determinee", 207-214; Cornelis, L., ,Fout en wetsovertreding in
het handelsverkeer: enkele beschouwingen", I.e., 34-53; Geens, K. en Laga,
H., ,Vennootschappen. Overzicht van rechtspraak (1986-1991)", T.P.R.,
1993, (933), nr. 143 e.v., 1058 e.v.; vgl. Gent, 7 november 1989, T.R.V.,
1990, 545, noot: overwegingen 3.4 en 3.5.).
De onbetaalde schuldeiser kan zich in een aansprakelijkheidsvordering niet
zonder meer op het faillissementsvonnis beroepen en moet het bewijs aan-
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voeren, in concreto, van de kennis van de staking van betaling bij de
bestuurder.
Dit is uiteraard niet meer noodwendig indien de bestuurders tevens persoonlijk strafrechtelijk zouden veroordeeld worden wegens eenvoudige bankbreuk (art. 574, 4° Faill. W. en art. 489 Sw.). Imrners, een dergelijke strafrechtelijke uiispraak heeft gezag van gewijsde erga ornnes, en volstaat op
zich om in het kader van een aansprakelijkheidsvordering de burgerlijke
,schuld" van de veroordeelde te bewijzen. Uit het facultatief karakter van
art. 574, 4° Faill. W. is af te leiden dat de loutere inbreuk op art. 440, lid 1
Faill. W. niet zonder meer leidt tot de strafrechtelijke aansprakelijkheid van
de gefailleerde of, ingeval van een vennootschap, van de strafrechtelijk
aanspreekbare aangestelde of vertegenwoordiger (Cornelis, L., ,Pout en
wetsovertreding in het handelsverkeer: enkele beschouwingen", l.c., (34),
nr. 5, 43).
M.a.w. wanneer de rechter overeenkomstig art. 442, lid 2 Faill. W. het
tijdstip vaststelt waarop de schuldenaar heeft opgehouden te betalen, doet
hij nog geen uitspraak over de in art. 440 Faill. W. bedoelde regel. Het gaat
om twee onderscheiden rechtsplichten.
Het Hof van Cassatie heeft terzake zijn stelling bevestigd in de arresten van
18 mei 1990 en 7 september 1990 (Zie hierover o.m.: Geens, K. en Laga, H.,
,Vennootschappen. Overzicht van rechtspraak (1986-1991)", T.P.R., 1993,
(933), nr. 143 e.v., 1058 e.v.).
Een rechter die oordeelt dat niet is aangetoond dat een bestuurder van een
vennootschap op het ogenblik van de aankoop van koopwaar, wist of
behoorde te weten dat die vennootschap haar betalingen had gestaakt en
dat haar krediet aan het wankelen was gebracht, beslist naar recht dat die
bestuurder niet persoonlijk aansprakelijk is voor de schade aan de verkoper
veroorzaakt wegens het niet-betalen van de gekochte koopwaar (Cass.,
18 mei 1990, Arr. Cass., 1989-90, 1196).
Opdat de bestuurder van een failliete vennootschap strafrechtelijk verantwoordelijk en civielrechtelijk aansprakelijk zou kunnen worden gesteld,
wanneer niet binnen de gestelde termijn de door art. 440 Faill. W. voorgeschreven aangifte werd verricht, is vereist dat bewezen wordt dat hij persoonlijk ,schuld" heeft aan het verzuim die aangifte te doen. Dit bewijs volgt
niet uit het enkele feit dat een bestuurder ,de staking van betaling niet heeft
aangegeven binnen drie dagen na het tijdstip waarop de gefailleerde opgehouden had te betalen (Cass., 7 september 1990, Arr. Cass., 1990-91, 18,
T.R. V., 1991, 86, noot Wyckaert, M.). Het louter verderzetten van de
activiteiten van de vennootschap, na het tijdstip van de staking van betaling,
zoals dit nadien in het faillissementsvonnis wordt vastgesteld, maakt niet
automatisch een persoonlijke fout van de bestuurder uit (Antwerpen, 13 februari 1989, T.B.H., 1990, 434, Pas., 1989, II, 205). Identiteit van begrippen
is maar toepasbaar bij identiteit van situaties. Dit is bier niet het geval.
Het volstaat voor de bestuurder te bewijzen in zorgvuldigheid te hebben
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geoordeeld, b:v. dat de financiele moeilijkheden van voorbijgaande aard
zouden zijn, het faillissement niet onafwendbaar was en de staking van
betaling - die achteraf theoretisch wordt vastgelegd - niet reeel en concreet was toen de bestelling werd geplaatst.
Bij een definitieve strafrechtelijke veroordeling wegens laattijdige aangifte
van het faillissement en wegens het gebruik van ru1neuze middelen om het
faillissement uit te stellen, staat daarentegen vast dat de bestuurder van de
gefailleerde vennootschap wist of behoorde te weten dat deze opgehouden
had te betalen op het ogenblik dat nog met een leverancier van goederen
werd gecontracteerd (Antwerpen, 3 mei 1991, T.B.H., 1992, 495).
De oplossing voor het gestelde probleem kan gevonden worden in de ratio
legis van de verdachte periode. Deze heeft enkel tot doel de rechtszekerheid
betreffende de in die periode van zes maanden gestelde rechtshandelingen te
vrijwaren (Verougstraete, I. en Van Buggenhout, C., ,Faillissement en
continulteit van de onderneming", T.P.R., 1990, nr. 17, 1750). Het tijdstip
van staking van betaling bedoeld in art. 440, lid 1 Faill. W. is dus niet
hetzelfde als dat waarvan sprake in art. 442, lid 2 Faill. W., m.n. de door de
rechter vastgestelde aanvangsdatum van de verdachte periode. Door deze
vaststelling doet de rechter geen uitspraak over de aansprakelijkheid van de
bestuurder wegens laattijdige aangifte van het faillissement (zie ook: Rb.
Turnhout, 15 maart 1989, Turnh. Rechtsl., 1990, 169). Een andere lezing is
niet denkbaar daar het orgaan van een rechtspersoon_~ich veree}1zelvig!_met
deze en dus verplicht is te zorgen voor de naleving van de wetsbepalingen
waarvan de overtreding een misdrijf oplevert (Cass., 6 november 1991, Arr.
Cass., 1991-92, 220).
Voor de beoordeling van de onrechtmatigheid wegens niet-naleving van een
specifieke rechtsnorm komen in beginsel alle wetsvoorschriften in materiele
zin, in aanmerking, onverschillig of het bepalingen betreft die tot de nationale rechtsorde behoren dan wel voortvloeien uit een intemationaalrechtelijke norm al dan niet met rechtstreekse werking.
4. ONWETIIGHEID EN ONRECHTMATIGHEID- Door de kennisneming van de
geschillen over burgerlijke rechten bij uitsluiting toe te kennen aan de hoven
en de rechtbanken, stelt art. 144 Gecoordineerde Grondwet alle burgerlijke
geschillen onder de bescherming van de rechterlijke macht (Kg. Luik,
8 december 1986, J.T., 1987, 127). De Staat is, zoals de burgers, onderworpen aan rechtsregels, inzonderheid die welke betrekking hebben op de
vergoeding van schade ten gevolge van fouten waardoor de subjectieve
rechten en de wettige belangen van personen worden aangetast (voor het
beginsel: Cass., 19 december 1991, Arr. Cass., 1991-92, 396, zie verder;
Luik, 16 januari 1986, Ann. Dr. Liege, 1986, 244, noot Lewalle, P., ,Exces
de pouvoir et responsabilite pour faute dans !'adjudication d'un marche
public", Rev. Reg. Dr., 1986, 88).
Ook in de besproken periode behandelt de rechtspraak en rechtsleer herhaaldelijk de vraag in welke mate onwettige handelingen van de overheid
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meteen ook onrechtmatig zijn, of er m.a.w. eenheid dan wel dualiteit bestaat
tussen de begrippen ,onrechtmatigheid" en ,onwettigheid" (Vandenberghe,
H., Van Quickenborne, M., Geelen, K. en Decoster, S., ,Overzicht (19791984)", T.P.R., 1987, nr. 3, 1266; Fagnart, J.L., ,De la legalite a l'egalite",
in La responsabilite des pouvoirs publics, Brussel, Bruylant, 1991, 5-57, in
het bijzonder nr. 21 e.v.; Flamme, M.A., Droit Administratif, Brussel,
Bruylant, 1989, nr. 521 e.v.; Leroy, M., Les reglements et lesjuges, Brussel,
Bruylant, 1987, nr. 135; Lewalle, P., ,Exces de pouvoirs et responsabilite
pour faute dans !'adjudication d'un marche public", Ann. Dr. Liege, 1986,
247; Veny, L., ,Onrechtmatige beslissingen van klasseraden en de aansprakelijkheid van de Belgische Staat", noot onder Rb. Brussel, 8 november
1988, R. W., 1988-89, 1445).
De onrechtmatige daad van de overheid kan voortvloeien uit de schending
van een welbepaald gebod of verbod, dat de overheid een bepaald gedrag
oplegt. Ingeval een norm voorschrijft dat de overheid moet handelen, rust er
als het ware een resultaatsverbintenis op de ovt(rheid om te handelen (Opdebeek, 1., Rechtsbescherming tegen het stilzitten van het bestuur, Brugge,
Die Keure, 1992, nr. 46, 22). Dergelijke normatieve bepaling kan besloten
liggen in een internationale bepaling met (aldan niet) rechtstreekse werking
(zie verder het Francovich-arrest), een wet, een decreet, een ordonnantie, een
koninklijk of rninisterieel besluit, een provinciaal of plaatselijk reglement
(Opdebeek, 1., o.c., nr. 46 e.v.).
In de besproken periode werd het beginsel van de eenheid van de adrninistratiefrechtelijke legaliteitscontrole en de burgerrechtelijke onrechtmatigheidstoetsing herhaaldelijk bevestigd (Cass., 21 juni 1990, Arr. Cass., 198990, 1353; Luik, 16 januari 1986, Ann. Dr. Liege, 1986, 244; Brussel, 5 juni
1986, R.G.A.R., 1987, nr. 11.261; Brussel, 27 maart 1987, R.G.A.R., 1988,
nr. 11.425; Bergen, 25 november 1987, R.G.A.R., 1990, nr. 11.731; Bergen,
17 februari 1988, J.T, 1989, 419, noot; Brussel, 26 juni 1992, T.Aann., 1993,
203; Rb. Verviers, 10 september 1985, R.G.A.R., 1987, nr. 11.220; Rb.
Brussel, 8 november 1988, R.W., 1988-89, 1443, noot Veny, L., ,Onrechtmatige beslissingen van klasseraden en de aansprakelijkheid van de Belgische Staat"). De vastgestelde onwettigheid van de overheidsbeslissing
betekent tegelijkertijd dat de overheid die de beslissing heeft genomen,
een onrechtmatige handeling heeft begaan, althans voorzover de rniskende
wettelijke bepaling een welbepaald gedrag of verbod oplegt, en indien geen
rechtvaardigingsgrond kan worden ingeroepen (D'Hooghe, D., De gunning
van overheidsopdrachten en overheidsopdrachten en het toezicht door de
raad van state en de gewone rechtbanken, Brugge, Die Keure, 1993, 654
e.v.).
Wanneer een gewone rechtbank rechtsgeldig kennis neemt van een aansprakelijkheidsvordering op grond van een door de adrninistratieve overheid
gepleegde machtsoverschrijding die geleid heeft tot de vernietiging van de
adrninistratieve handeling door de Raad van State, moet de gewone rechter
- gelet op de beslissing tot nietigverklaring welke erga omnes gezag van
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gewijsde heeft- noodzakelijk beslissen dat de administratieve overheid een
fout heeft begaan. Die fout kan echter enkel tot herstel aanleiding geven
indien het oorzakelijk verband tussen de machtsoverschrijding of machtsafwending en de schade bewezen is (Cass., 21 juni 1990, Arr. Cass., 198990, 1353; Luik, 16 januari 1986, Ann. Dr. Liege, 1986, 240, noot Lewalle, P.;
Luik, 12 oktober 1989, T.Aann., 1990, 319; Rb. Verviers, 10 september
1985, R.G.A.R., 1987, nr. 11.220; D'Hooge, D., o.c., nr. 1360). Dergelijk
oorzakelijk verband ontbreekt wanneer, ongeacht de nietigverklaring, de
gestelde aanspraak (m.n. op een bevordering) niet kan gelden (zie ook Rb.
Verviers, 10 september 1985, R.G.A.R., 1987, nr. 11.220).
Of zoals het Hof te Luik deze regel formuleert. Onder voorbehoud van het
bestaan van een onoverwinnelijke dwaling of een andere oorzaak van aansprakelijkheidsontheffing, begaat het bestuur een fout door een beslissing te
nemen die is aangetast door machtsoverschrijding. Dit impliceert dat de
onrechtmatigheid voor de gewone rechter vaststaat wanneer de Raad van
State een administratieve rechtshandeling heeft vernietigd we gens dit gebrek
(Luik, 16 januari 1986, Ann. Dr. Liege, 1986, 244, noot Lewalle, P., Exces de
pouvoir et responsabilite pour faute dans I' adjudication d'un marche public,
Rev. Reg. Dr., 1986, 88; Brussel, 27 maart 1987, R.G.A.R., 1988, nr. 11.425;
Brussel, 26 juni 1992, T. Aann., 1993, 203), en de burgerlijke rechter in het
kader van een aansprakelijkheidsvordering noodzakelijkerwijze gehouden is
de overheidshandeling, voorwerp van een nietigverklaring door de Raad yan
State, - behoudens aansprakelijkheidsontheffing - als onrechtmatig in de
zin van art. 1382 B.W. te bestempelen (zie ook: Brussel, 27 maart 1987,
R.G.A.R., 1988, nr. 11.425; Rb. Verviers, 10 september 1985, R.G.A.R.,
1987, nr. 11.220). Deze rechtspraak bevestigt dat de onwettigheid aan de
overheid toerekenbaar dient te zijn, d.i. wetens en willens verricht. Wanneer
een lager bestuur de voogdijoverheid volgt, houdt dit geen reden in van
aansprakelijkheidsontheffing voor dit bestuur (Luik, 16 januari 1986, geciteerd).
Een geval van onoverwinnelijke dwaling is het feit dat de Raad van State, in
het licht van vroegere rechtspraak, een totaal nieuw standpunt inneemt
(Brussel, 27 maart 1987, R.G.A.R., 1988, nr. 11.425), in acht genomen de
absolute onmogelijkheid om de wet op de juiste wijze uit te leggen. De
rechtsdwaling door de overheid is niet onoverwinnelijk indien uit de feiten
de haast blijkt waarmee de overheid overgegaan is tot benoemingen in nieuw
gecreeerde graden (Rb. Verviers, 10 september 1985, R.G.A.R., 1987,
nr. 11.220).
De beoordeling van de wettelijkheid of de onwettelijkheid van een schadeberokkenende administratieve beslissing blijft tot de bevoegdheid van de
Hoven en Rechtbanken behoren niettegenstaande die administratieve handeling aanleiding kan geven tot een beroep tot annulatie ervan bij de Raad
van State (zie D'Hooge, D., o.c., nr. 1361; Gerard, Ph., l.c., 38). De
omstandigheid dat een schadelijder de beslissing van de overheid niet heeft
aangevochten voor de Raad van State doet geen atbreuk aan de bevoegdheid
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van de burgerlijke rechter om een oordeel te vellen over de beweerde
onrechtmatigheid van de overheid (Brussel, 19 februari 1986, R.G.A.R.,
1987, nr. 11.207; Gerard, Ph., l.c., 20).
Die bevoegdheid wordt evenmin aangetast wanneer bet administratief beroep tot geen nietigverklaring heeft geleid gezien bet beroep niet ontvankelijk werd verklaard (b.v. te laat ingesteld). Het Hofvan Cassatie heeft immers
beslist dat uit artikel 159 Gecoordineerde Grondwet volgt dat ,een arrest
waarbij de Raad van State een verzoekschrift tot nietigverklaring van een
verordenende akte verwerpt, niet bindend is voor de hoven en de rechtbanken, zelfs wanneer de nietigheid van de verordenende akte voor hen werd
aangevoerd op grand van hetzelfde middel en tussen dezelfde partijen"
(Cass., 24 maart 1977, Arr. Cass., 1976-77, 799). Ook de omstandigheid
dat de administratieve beslissing niet meer vatbaar is voor nietigverklaring
en dus definitief is geworden, doet geen afbreuk aan de bevoegdheid van de
gewone Hoven en Rechtbanken (Rb. Brugge, 26 mei 1986, T.VB.R., 1986,
21; zie Cass., 7 november 1975, R. W., 1975-76, 2413, noot; Brussel,
1 december 1987, R.G.A.R., 1989, nr. 11.452: de omstandigheid dat een
benoeming of dienstaanwijzing niet werd vernietigd door de administratieve
rechtsmacht, belet dus niet dat een kandidaat, die zich benadeeld acht, zich
tot de gewone rechtbank richt om schadeloosstelling te bekomen; deze kan
de regelmatigheid van een overheidshandeling steeds beoordelen.).
Trouwens, art. 159 Gecoordineerde Grondwet is in algemene bewoordingen
gesteld en maakt geen onderscheid naargelang van de handelingen die daarin
worden bedoeld (Cass., 21 april 1988, Arr. Cass., 1987-88, 1045; Cass.,
19 oktober 1989, Arr. Cass., 1989-90, 233).
Wanneer verschillende overheidsorganen binnen hun eigen appreciatiemarge tot een tegenovergestelde beslissing komen, houdt dit niet in dat de
door de hogere overheid vernietigde beslissing automatisch een onrechtmatige daad uitmaakt (Rb. Brussel, 20 december 1990, J.T., 1991, 504; vgl.
Cass., 8 april 1983, Arr. Cass., 1982-83, 938, R. W., 1984-85, 673, noot).
De intrekking van een onwettige handeling kan op zichzelf geen fout of
onvoorzichtigheid zijn in de zin van art. 1382-1383 B.W. (Cass., 19 oktober
1989, Arr. Cass., 1989-90, 233, R.W, 1989-90, 1185). Er bestaat evenmin
een algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk ,de niet terugwerkende kracht
onder andere geldt voor de individuele handelingen" (zelfde arrest).
In bet vorig Overzicht werd reeds gewezen op het feit dat de schending van
een niet wezenlijk vormvoorschrift niet automatisch tot aansprakelijkheid
van de overheid zal leiden (Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M.,
Geelen, K. en Decoster, S., ,Overzicht (1979-1984)", T.P.R., 1987, nr. 4,
1268). Immers, wanneer men dergelijke inbreuk, met toepassing van de leer
van bet rechtmatig alternatief, louter hypothetisch ,vervangt" door de
inachtname van de (niet wezenlijke) vormvoorwaarde, blijft de bestreden
overheidshandeling onverkort bestaan.
In dezelfde zin aanvaardt de rechtsleer en de rechtspraak in Nederland dat
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iemand die handelt zonder vergunning of ontheffing niet steeds een onrechtmatigheid begaat. Het behoort de rechter om te onderzoeken of diegene die
zonder vergunning handelt, gelet op de geldende wettelijke bepalingen
terzake, aan de vereiste voor het verkrijgen van een vergunning voldoet.
In dergelijk geval kan de rechter het gedrag van de betrokkene, ondanks de
afwezigheid van een vergunning en derhalve het feit dat dit gedrag eigenlijk
onwettig is, als rechtmatig beschouwen (Bloembergen, A.R. (ed.), Onrechtmatige Daad, Deventer, Kluwer, losbl., art. 162, lid 2, nr. 77).
Uit de rechtspraak in Nederland valt af te leiden dat de rechter eerder
zelfstandig het gedrag van de betrokkene aan de wettelijke maatstaven zal
toetsen indien de beslissing van de overheid omtrent het al dan niet verlenen
van een vergunning een ,gebonden beschikking" is en de overheid derhalve
aan de wettelijke normen vastzit, dan wanneer het gaat om een ,niet
gebonden beschikking" waarbij de overheid een zekere vrijheid geniet.
Zo oordeelde de Hoge Raad dat het zonder vergunning optreden niet onrechtmatig is omdat onvoldoende werd aangetoond dat de betrokken onderneming, die later de vereiste vergunning verkreeg, ,in de periode dat zij nog
geen vergunning had, niet voldeed aan de eisen voor het verkrijgen van een
vergunning zoals die haar later is verleend" (H.R., 19 juni 1987, N.J., 1988,
91).
Ben varkensmester die in de buurt van een beschermd natuurmonument,
zorrder vergunning;- een nieuwe stal- bouwde;- bestemd voor 1000 varkens,
werd verbod opgelegd om in die stal een varkensmesterij in werking te
stellen zolang hij niet over een· dergelijke vergunning beschikte. De Hoge
Raad onderzocht in dit verband vrij uitvoerig of de varkensmester de vereiste
vergunning zou hebben verkregen indien hij deze zou hebben aangevraagd
(H.R., 18 december 1992, Rechtspraak van de week, 1993, 15).
Het schenden van wezenlijke vormvoorwaarden leidt daarentegen wel tot
aansprakelijkheid.
In het kader van de gunning van overheidsopdrachten leggen een aantal
wettelijke bepalingen een welbepaald gedrag op zoals bv. het verbod van
onderhandse gunning buiten de in de wet bepaalde gevallen, de verplichting
om bij onderhandse gunning meerdere aannemers of leveranciers te raadplegen, de plicht om bepaalde gunningsbeslissingen formeel te motiveren, ..
(D'Hooghe, D., o.c., 654; Gerard, Ph., ,La responsabilite des pouvoirs
publics en matiere de travaux publics: de l'Etat a la Region", Recyclage
Facultes Universitaires Saint-Louis, 1989, 23 e.v.; voor een toepassing, zie
bv. Luik, 16 januari 1986, Ann. Dr. Liege, 1986, 240, met noot Lewalle, P.,
,Exces de pouvoir de responsabilite pour faute dans !'adjudication d'un
marche public").
Wanneer de overheid de procedure i.v.m. ontwerpen van K.B. betreffende
ruimtelijke ordening en stedebouw, onder het stelsel van de wet van 1 augustus 197 4 tot oprichting van gewestelijke instellingen ter voorbereiding van de
gewestvorming, niet in acht neemt (met name de substantiele vereiste van
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overleg in het rninisterieel cornite voor gewestelijke aangelegenheden),
handelt de overheid omechtmatig (Brussel, 8 mei 1985, R. W., 1985-86,
1018, noot, bevestigd door Cass., 19 juni 1987, Arr. Cass., 1986-87, 1454).
Z9als hoger reeds gesteld kan een normatieve bepaling ook besloten liggen
in een intemationale bepaling met rechtstreekse werking (Velu, J., ,Toetsing
van de grondwettigheid en toetsing van de verenigbaarheid met de Verdragen", R.W., 1992-93, 481).
Lidstaten die het gemeenschapsrecht schenden kunnen in beginsel aansprakelijk zijn voor de schade die wordt veroorzaakt door de schending van
bepalingen met rechtstreekse werking (zie o.m. Barav, A., ,Damages in the
Domestic Courts for Breach of Community Law by National Public Authorities", in Schermers, H., Heuvels, T. en Mead, P., Non-contractual Liability
of the European Communities, 1988, 149) of van niet-rechtstreeks imoepbare
bepalingen (zie het Francovich-arrest, hiema).
Rechtstreekse werking betekent dat verdragsbepalingen, die verplichtingen
opleggen aan de Lidstaten en er niet toe strekken om aan particulieren
rechten toe te kennen, toch door een particulier voor de (nationale) rechter
kunnen worden ingeroepen (voor het beginsel: arrest Van Gend & Loos,
H.v.J., 5 februari 1963, zaak 26/62, Jurispr., 1963, 1).
Wat de niet-rechtstreeks werkende bepalingen van het Gemeenschapsrecht
betreft, is in de besproken periode het Francovich-arrest van het Hof van
Justitie dd. 19 november 1991 toonaangevend (H.v.J., 19 november 1991,
gevoegde zaken C-6/90 en C-9/90, Jurispr., 1991, 1-5357; zie ook H.v.J.,
16 december 1993, Teodore Wagner Miret/Fondo de Garantia Salarial,
Zeitschrift fiir Europaisches Privatrecht, 1995, 195; Fagnart, J.L., ,De la
legalite al'egalite", l.c., m. 34 e.v.; Gilliams, H., ,Overheidsaansprakelijkheid bij schending van Europees Gemeenschapsrecht", R. W., 1991-92, 877;
Van Gerven, W., ,Bescherrning van individuele rechten op basis van normatieve aansprakelijkheid in het Europese Gemeenschapsrecht", T.P.R.,
1993, 5; Van Oevelen, A., ,Aansprakelijkheidsgronden - Schade en
schadeloosstelling", in Actualia inzake Onrechtmatige Daad, Antwerpen,
C.B.R., 1992, ms. 20 e.v., 37 e.v.).
In het Francovich-Bonifaci-arrest heeft het Hof van Justitie in concreto
geantwoord op de vraag of particulieren schadevergoeding kunnen vorderen
van de Lidstaat die in gebreke blijft tijdig een richtlijn om te. zetten. Anders
dan een verordening is een richtlijn niet ,verbindend in al haar onderdelen en
[niet] rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat", maar slechts ,verbindend
ten aanzien van het te bereiken resultaat voor elke Lid-Staat waarvoor zij
bestemd is" (art. 189 EG-Verdrag).
Meer bepaald in het kader van de Richtlijn van 20 oktober 1980 betreffende
de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lidstaten inzake de
bescherrning van de werknemers bij insolventie van de werkgever (P.B.,
1980, L283, 23) werden de Lidstaten ertoe verplicht ,waarborgfondsen" op
te richten teneinde de aanspraken van werknemers wegens (niet-betaald)
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loon bij insolventie of faiilissement van hun werkgever te waarborgen. De
Italiaanse Staat had verzuimd tijdig deze richtlijn in nationaal recht om te
zetten, waarvoor zij trouwens eerder veroordeeld werd door het Hof van
Justitie (H.v.J., 2 februari 1989, Jurispr., 1989, 143). Tengevolge van de
insolventie van hun werkgever hadden een aantal werknemers, waaronder
Francovich en Bonifaci, geen loon ontvangen. Gezien de Italiaanse Staat
geen waarborgfondsen had opgericht, richtten de niet-betaalde werknemers
zich tegen de Italiaanse overheid met de stelling dat deze het loonverlies op
zich diende te nemen wegens de schending van de voormelde omzettingsverplichting.
In het geciteerde arrest, op prejudiciele vraag van de Italiaanse rechters,
oordeelde het Hof van Justitie dat de Lidstaten in beginsel aansprakelijk zijn
bij de schending van een (zoals in casu zelfs niet rechtstreeks inroepbare)
bepaling van het gemeenschapsrecht (H.v.J., 19 november 1991, geciteerd,
overwegingen m. 28-43). Aan de betrokken richtlijnbepaling werd door het
Hof geen directe werking toegekend, omdat de richtlijn inzake de identiteit
van de debiteur van de gewaarborgde loonafspraken onvoldoende nauwkeurig was (overwegingen 23-27).
In de overwegingen 31 e.v. roept het Francovich-arrest een aantal beginselen
in, waaruit de schadeplichtigheid van de nalatige Lidstaat volgt:
-

vooreerst herinnert het. Hof eraal! dat hc:t ;EQ-V ~r_c!r_ag e~n eig~11 rechts=
orde in het leven heeft geroepen, welke behoort tot de rechtsorden van de
Lidstaten, wiens rechtbanken gehouden zijn deze bepalingen toe te
passen. Niet aileen de Lidstaten maar ook de particulieren maken deel
uit van deze rechtsorde, waaruit zij rechten kunnen putten. Deze rechten
ontstaan niet aileen wanneer zij uitdrukkelijk toegekend zijn door het
Verdrag, maar ook uit verplichtingen die het Verdrag op welomschreven
wijze oplegt aan Lidstaten en gemeenschapsinsteilingen (zie Van Gend
& Loos-arrest, gecit. en Costa v. Enel-arrest, Jurispr., 1964, 585) (Francovich-arrest, overweging 31 ).

-

het behoort de nationale rechters toe er zorg voor te dragen de voile
werking van de bepalingen van het gemeenschapsrecht te waarborgen
(zie Administrazione delle Finanze deilo Stato v. Simmenthal-arrest,
H.v.J., 9 maart 1978, zaak C-106/77, Jurispr., 1978, 629 en Factortane-arrest, H.v.J., 19 juni 1990, zaak C-213/89, Jurispr., 1990, I, 2433).

-

aan de voile werking zou afbreuk gedaan worden indien particulieren niet
bij machte zouden zijn om schadevergoeding te bekomen bij een vastgestelde inbreuk op het gemeenschapsrecht door een Lid-Staat. In het
bijzonder geldt dit wanneer de bepalingen van het gemeenschapsrecht
die aan individuele burgers rechten toekennen, slechts voile werking
kennen door een voorafgaande ornzetting door de Lid-Staten in hun
nationaal recht (m.n. de niet rechtstreeks imoepbare bepalingen). Het
beginsel van de overheidsaansprakelijkheid voor schade veroorzaakt aan

1136

particulieren door een nalatige Lidstaat is trouwens inherent aan de
communautaire rechtsorde (Francovich-arrest, overwegingen, 33-35).
de verplichting in hoofde van een Lidstaat om deze schade te vergoeden
vindt steun in art. 5 EG-Verdrag, dat de Lidstaten oplegt om, hetzij
algemene, hetzij bijzondere maatregelen te nemen om de naleving van
hun gemeenschapsrechtelijke verplichtingen te waarborgen, waaronder
de verplichting om onwettige gevolgen van een inbreuk op het gemeenschapsrecht teniet te doen (Francovich-arrest, overweging 36).
Opmerkelijk is dat het Hof van Justitie aan het beginsel dat de overheid
aansprakelijk is voor de schade die aan particulieren door inbreuken op het
gemeenschapsrecht wordt veroorzaakt, een algemene draagwijdte toekent.
De aansprakelijkheid van de Lidstaten ontstaat niet alleen in het bijzondere
geval van niet-, niet-tijdige of niet-correcte nakorning van de aan de Lidstaten opgelegde omzettingsverplichting met betrekking tot richtlijnen, maar
in het algemeen bij elke schending van het gemeenschapsrecht (Van Gerven,
W., I.e., nr. 11, 15; Simon, J., en Barav, A., ,La responsabilite de !'administration nationale en cas de violation du droit communautaire", Rev.
Marehe eommun, 1987, 165 e.v.).

-

Ret Hof van Justitie verwijst in het besproken arrest verder naar de toepassingsvoorwaarden van het recht op schadevergoeding bij vastgestelde schending van het gemeenschapsrecht. Deze voorwaarden zijn vo1gens het Hof
afhankelijk van de aard van de schending die aan de oorsprong van de schade
ligt (overweging 38). Wat de bijzondere aansprakelijkheid wegens niet-,
niet-tijdige of niet-correcte nakoming van de omzettingsverplichting van
richtlijnen betreft, omschrijft het arrest de toepassingsvoorwaarden. Ret
Hof stelt dat de doeltreffende werking van de omzettingsverplichting, vervat
in art. 189, lid 3 EG-Verdrag, inhoudt dat het recht op schadevergoeding
bestaat wanneer drie voorwaarden vervuld zijn:
-

-

het resultaat, voorgeschreven door de richtlijn, moet bestaan in het
toekennen van reehten aan particulieren (de relatieve onreehtmatigheid,
m.n. enkel inroepbaar door particulieren voor wie de richtlijn een bijzondere bescherrning beoogt, vergelijkbaar met de rechtspraak inzake
art. 215 EG-Verdrag) (Van Gerven, W., I.e., nr. 14, 19; zie ook Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M., Geelen, K. en Decoster, S., ,Overzicht (1979-1984)", T.P.R., 1987, nr. 5, 1269; omtrent de draagwijdte
van de uitdrukking ,het toekennen van rechten", zie Van Gerven, W.,
I.e., nr. 14);
op grond van de bepalingen van de richtlijn moet de inhoud van deze
rechten bepaalbaar zijn;
het oorzakelijk verband tussen de vastgestelde schending in hoofde van de
Lidstaat en de schade van het slachtoffer moet vaststaan (overweging 40).

Deze drie voorwaarden zijn voldoende om in hoofde van particulieren het
recht op schadevergoeding, rechtstreeks gegrond op het gemeenschapsrecht,
te doen ontstaan. Ret Hof preciseert dat de aangesproken Lidstaat de schade
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in overeenstemming met het nationale aansprakelijkheidsrecht moet vergoeden, m.n. elke Lidstaat moet - bij gebreke aan een gemeenschapsrechtelijke
regeling - de bevoegde rechter en de procesregels voor dergelijke rechtsvorderingen bepalen (overweging 42).
Deze bij nationaal recht vastgestelde regels inzake bevoegdheid en procedure mogen niet minder gunstig zijn dan de nationaalrechtelijke bepalingen
welke voor gelijkaardige internrechtelijke rechtsvorderingen gelden, en
evenmin van die aard zijn dat ze het omzeggens onmogelijk of uitermate
moeilijk maken om schadevergoeding te bekomen (zie ook Van Gerven, W.,
l.c., nr. 15, 20-22).
Gezien het recht op schadevergoeding enkel onderworpen is aan de drie
voormelde voorwaarden en het foutvereiste niet alsdusdanig behandeld
wordt, kan het Francovich-arrest enkel in die zin gelezen worden dat
art. 189, lid 3 EG-Verdrag een resultaatsverbintenis in hoofde van elke
Lidstaat oplegt (zie ook Gilliams, H., l.c., nr. 6, 879). Voor het ontstaan
van de aansprakelijkheid volstaat een objectief vast te stellen schending van
het gemeenschapsrecht (Van Gerven, W., l.c., nr. 13, 17).
De opgelegde omzettingsverplichting behelst niet aileen de tijdige omzetting, maar daarenboven eenjuiste omzetting (Gilliams, H., l.c., nr. 6, 879).
Blijft een Lidstaat in gebreke de verplichting krachtens art. 189, lid 3 EGVerdrag na te leven, dan kan de nationale rechter deze inbreuk vaststellen.
Niet vereist is dat-de schending eerst door het-Hof van Justitie wordt-vastgesteld in een procedure krachtens art. 169 (of art. 170) EG-Verdrag (m.n. de
mogelijkheid voor de Commissie (of een Lidstaat) om een (andere) Lidstaat
die een krachtens het Verdrag op hem rustende verplichting niet is nagekomen, voor het Hof van Justitie te dagen). De inbreuk op het gemeenschapsrecht mag dan ook door de nationale rechter zelf worden vastgesteld,
desgevallend na het stellen van een prejudiciele vraag aan het Hof van
Justitie.
Er stelt zich geen probleem bij de objectieve vaststelling dat een richtlijn
niet-tijdig werd omgezet.
W anneer de ingeroepen schending van het gemeenschapsrecht daarentegen
de onjuiste of onvolledige omzetting van een richtlijn betreft, is de aansprakelijkheid van de aangesproken Lidstaat minder voor de hand liggend. Aan
de Lidstaat kan geen onrechtmatigheid ten laste worden gelegd indien de
ingeroepen schending het gevolg is van de onduidelijkheid of dubbelzinnigheid van de betrokken richtlijn. Aan de orde is alsdan de toetsing van de
algemene zorgvuldigheidsnorm, m.n. kon een normaal zorgvuldige overheid,
geplaatst in dezelfde omstandigheden, zich bij de uitvoering van de richtlijn
vergissen omtrent de interpretatie ervan (Van Gerven, W., l.c., nr. 13, 19).
Naast de in het Francovich-arrest nieuw in het leven geroepen communautairrechtelijke buitencontracuele aansprakelijkheid (in hoofde van de nationale overheden), omvat ook art. 215 EG-Verdrag een buitencontractuele
aansprakelijkheid ingevolge het normatief handelen van de overheid (zie
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Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M., Geelen, K. en Decoster, S.,
,Overzicht (1979-1984)", T.P.R., 1987, nr. 5, 1269). Art. 215, lid 2 EGVerdrag bepaalt dat de Gemeenschap overeenkomstig de algemene beginselen welke de rechtsstelsels der Lidstaten gemeen hebben, de schade moet
vergoeden die door haar instellingen of door haar personeelsleden in de
uitoefening van hun functie is veroorzaakt (zie Henkels, T., ,De nietcontractuele aansprakelijkheid van de Gemeenschap ex art. 215, lid 2
EEG: Dynarniek en continui"teit (1983-1991)", S.E.W, 1992, 151 en 317).
In het vorig Overzicht werd reeds ingegaan op de draagwijdte van de rechtspraak van het Hof van Justitie inzake de aansprakelijkheid van de Gemeenschap op het domein van econornische beleidsmaatregelen. Gewezen werd
op het dubbel onrechtmatigheidsmodel van het Hof van Justitie, waarbij
onrechtmatigheid en onwettigheid niet zonder meer volledig samenvallen
(zie H.v.J., 25 mei 1978, gevoegde zaken 83 en 94/76, Jurispr., 1978, 1209,
overweging 6; H.v.J, 4 oktober 1979, Jurispr., 1979,2955,3017,3045, 3091;
Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M., Geelen, K. en Decoster, S.,
,Overzicht (1979-1984)", T.P.R., 1987, nr. 5, 1269; zie het beginsel-arrest
H.v.J., 2 december 1971, zaak 5/71, Jurispr., 1971, 984).
Volgens constante rechtspraak van het Hof is vereist ,een voldoende gekwalificeerde schending van een ter bescherrning van particulieren gegeven
hogere rechtsregel" (zie recent b.v. H.v.J., 19 mei 1992, gevoegde zaken C104/89 en C-37-90, Jurispr., 19912, 1-3061, overweging 12). Daarenboven
kan, in het geval van ,een normatief kader, dat wordt gekenmerkt door de
uitoefening van een (... ) mime discretionaire bevoegdheid", de Gemeenschap slechts aansprakelijk gesteld worden ,indien de betrokken instelling
de grenzen van haar bevoegdheid klaarblijkelijk ernstig heeft miskend". De
omstandigheid dat de normatieve handeling ongeldig werd verklaard, volstaat op zichzelf niet om de buitencontractuele aansprakelijkheid van de
Gemeenschap ten aanzien van particulieren vast te stellen (zie H.v.J., 25 mei
1978, gevoegde zaken 83 en 94/76, Jurispr., 1978, 1209, overweging 6; Van
Gerven, W., l.c., nr. 16 e.v.). Verder beperkt het Hof de normatieve aansprakelijkheid van gemeenschapsinstellingen wanneer er voor de vastgestelde schending van de rechtsregel aannemelijke redenen van algemeen
belang kunnen worden aangenomen (ook terug te vinden in de rechtspraak
van het Hof inzake de artt. 30 en 59 EG-Verdrag). Opgemerkt weze tot slot
dat het Hof van Justitie bij de beoordeling van de schadeplichtigheid, zoals
gesteld, de relatieve onrechtmatigheid aankleeft (relativiteitsleer of Schutznormtheorie) (Van Gerven, W., l.c., nr. 21).
Naar aanleiding van het Francovich-arrest pleit Van Gerven ervoor om de
niet-contractuele aansprakelijkheid van de Gemeenschap krachtens art. 215,
lid 2 EG-Verdrag te harmoniseren, teneinde tot een voor de Lidstaten en
gemeenschapsinstellingen uniform aansprakelijkheidsregime te komen. Terecht stelt deze auteur dat het moeilijk aanvaardbaar is dat voor de Lidstaten
andere en zwaardere aansprakelijkheidscriteria zouden gelden dan voor de
gemeenschapsinstellingen, nu het in beide gevallen een communautairrech-
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telijke aansprakelijkheid betreft wegens de uitoefening van normatieve bevoegdheden in strijd met de gemeenschapsrechtelijke bepalingen (Van Gerven, W., l.c., m. 18, 24 e.v.; zie ook Adv.-Gen. Mischo in zijn conclusie bij
het Francovich-arrest, punt 71 e.v.).
Betreffende de eerste aansprakelijkheidsvoorwaarde, de vereiste van een
omechtmatige handeling, kleeft Van Gerven een objectieve omechtmatigheid aan, in die zin dat het bewijs van de rechtsschending, onder voorbehoud
van het bestaan van een aanvaardbare rechtvaardigingsgrond, op zich volstaat (in dezelfde zin Adv.-Gen. Mischo in zijn conclusie bij het Francovicharrest, punt 74 en 75). Als rechtvaardigingsgrond zou de overheid zich b.v.
kunnen beroepen op een door het gemeenschapsrecht aannemelijke reden
van algemeen belang of, bij de uitlegging van een onduidelijke tekst, op de
onoverwinnelijke dwaling. Een verweermiddel, geput uit het interne recht,
lijkt daarentegen niet imoepbaar als rechtvaardigingsgrond.
Afgezien van de schending van een specifieke bepaling van gemeenschapsrecht, kan de omechtmatigheid bij de uitoefening van een mime discretionaire bevoegdheid ook bestaan wanneer de overheid zich niet als een
zorgvuldige overheid heeft gedragen, met name wanneer de overheid de
beoordelings-of beleidsmarge op een kennelijk verkeerde manier aanwendt
en hierdoor aan welbepaalde particulieren een persoonlijke en zekere schade
berokkent (Van Gerven, W., l.c., m. 20, 28).
Het Francovich-arrest kan in verb and gebracht worden met het arrest van het
Hof van Cassatie van 19 december 1991 betreffende de aansprakelijkheid
van de Staat voor ambtsfouten van magistraten (zie nr. 5; Van Gerven, W.,
,De normatieve en rechterlijke aansprakelijkheid naar Belgisch en Europees
recht", in Storme, M. e. a., Postuniversitaire cyclus Willy Delva. Recht haZen
uit aansprakelijkheid, Gent, Mys & Breesch, 1993, 395-412). De aansprakelijkheid van een Lidstaat wegens inbreuk op de gemeenschapsrechtelijke
bepalingen kan, krachtens de Francovich-aansprakelijkheid, immers ontstaan als gevolg van elke handeling van een orgaan van de Staat (Van
Gerven, W., l.c., nr. 16, 409).
Onvermijdelijk stelt zich ook de vraag naar de mogelijke legislatieve aansprakelijkheid (Van Gerven, W., l.c., m. 17, 410). De besproken rechtspraak .
zet tot een nadere bezinning aan of de algemene immuniteit, onaantastbaarheid en onafhankelijkheid van de wetgevende macht de aansprakelijkheid
van de Staat voor omechtmatige handelingen van de wetgevende organen
nog langer in de weg staat (vgl. Cass., 23 april 1971, Arr. Cass., 1971, 786,
met concl. Adv.-Gen. Dumon, F., Pas., 1971, I, 752, R.W., 1970-71, 1793,
met concl., R.C.J.B., 1975, 5, met noot Delperee, F., J.T., 1972, 689, met
noot Maystadt, Ph.). In de zin van het Francovich-arrest is de Staat ongetwijfeld aansprakelijk wanneer de formele wetgever (federale of regionale)
een ter bescherming van particulieren gegeven regel van gemeenschapsrecht
schendt. Aansluitend bij de Francovich-rechtspraak pleit Van Gerven voor
een principiele aansprakelijkheid van de formele wetgever bij schending van
een uit het gemeenschapsrecht voortvloeiend gegeven of van een in het
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voordeel van particulieren direct werkende regel van intemationaal recht dan
wel van een grondwettelijk beginsel (Van Gerven, W., l.c., nr. 17,411, met
verwijzing naar de arresten van het Arbitragehof van 5 juli 1990 (Arbitragehof, 5 juli 1990, R. W, 1990-91, 291) en van het Hof van Cassatie van 19 april
1991 (Cass., 19 april1991, Arr. Cass., 1990-91, 846, J.T., 1992, 222) inverband met de wet op de aansprakelijkheid van de Staat voor loodsdiensten).
In Nederland bestaat de mogelijkheid om bij de gewone rechter een rechtsvordering in te stellen op grond van art. 6:162 (1401 oud) B.W. wegens
onrechtmatige wetgeving. In de besproken periode zijn in de Nederlandse
rechtspraak meerdere voorbeelden van onrechtmatige wetgeving wegens
schending van E.G.-recht terug te vinden, hetzij bij bestaande regelingen
in strijd met E.G.-verdragen of E.G.-verordeningen, hetzij als gevolg van de
onjuiste of ontijdige implementatie van E.G.-richtlijnen (Bok, A.J., ,Het
Francovich-arrest en onrechtmatige wetgeving naar Nederlands recht",
T.P.R., 1993, 37 en de daar geciteerde rechtspraak: strijdigheid met E.G.Verdragen of E.G.-Verordeningen: Pres. Rb. Den Haag, 7 juni 1984, K.G.,
1984, 196; HofDen Haag, 30 oktober 1985, K.G., 1985, 374; Pres. Rb. Den
Haag, 17 december 1987, K.G., 1988, 24; Pres. Rb. Den Haag, 15 december
1988, K.G., 1989, 40; onjuiste implementatie: Hof Den Haag, 10 december
1987, K.G., 1988, 121; Pres. Rb. Den Haag, 12 augustus 1986, K.G., 1986,
377; ontijdige implementatie: Pres. Rb. Den Haag, 17 januari 1985, K.G.,
1985, 35).
Bij vonnis van 5 mei 1985 diende de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel
zich uit te spreken over een geval van beweerde aansprakelijkheid van de
wetgevende macht. De Belgische Staat had nagelaten de wetgeving inzake
afstamming te wijzigen en in overeenstemming te brengen met het E.V.R.M.
De Rechtbank oordeelde dat het niet aan de rechter toekomt om te oordelen
of het gedrag van de wetgever onvoorzichtig was. Het Parlement is enkel
verantwoording verschuldigd aan de kiezer, zodat de vordering niet ontvankelijk werd verklaard (Rb. Brussel, 5 mei 1985, T. Vred., 1986, 56).
5. ONWETTIGHEID EN ONRECHTMATIGHEID (VERVOLG)- Voor het Anca-arrest
van 19 december 1991 had het Hof van Cassatie de vraag nooit behandeld of
de Staat aansprakelijk kon gesteld worden voor de fouten van magistraten,
begaan in hun functie. W el was het Hof van Cassatie een paar maal gevat
door een verhaal tegen beslissingen gewezen in zaken waar de overheidsaansprakelijkheid aan de orde werd gesteld voor het beweerde foutief beroepsgedrag van magistraten (Cass. 19 oktober 1983, Pas., 1984, I, nr. 99 en
Cass. 17 november 1988, Arr. Cass., 1988-89, Pas., 1989, I, nr. 160, conclusie Advocaat-Generaal B. Janssens de Bisthoven, R. W, 1988-89, 1164).
In de zaak Luxora (Cass., 17 november 1988, gee it.; zie ook Rigaux en
Vancompemolle, ,Faillite d' office, fonction juridictionnelle et responsabilite d'Etat du fait d'actes du service public de lajustice", R.C.J.B., 1991,421
e.v.) had het Hof van Beroep te Brussel op 31 oktober 1985 een beroep
verworpen dat o.m. steunde op de schending van het gelijkheidsbeginsel
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voor de openbare lasten en dat tot doel had schadevergoeding te bekomen
geleden door de verzoekende vennootschap wegens ambtshalve faillissement, dat later werd opgeheven. Het Hof van Beroep te Brussel oordeelde dat
niet bleek dat de vennootschap het slachtoffer was van enige discriminatie,
m.n. van maatregelen die verschillen van deze die personen kunnen treffen
die zich in dezelfde situatie bevinden. Verder onderlijnde het Hof dat de fout
begaan door magistraten in de uitoefening van hun functie enkel tot aansprakelijkheid van de Staat kan leiden inzoverre het een fout betreft die een
verhaal op de rechter opent (art. 1140 e.v. Ger.W.). Niet denkbaar is, aldus
het Hof, dat een fout, die in hoofde van het orgaan van de overheid niet tot
persoonlijke aansprakelijkheid kan leiden, de overheid tot schadevergoeding
zou verplichten (Brussel, 31 oktober 1985, R.G.A.R., 1987, nr. 11.221).
Trouwens werd door verzet en beroep de intrekking van het faillissement
bekomen. In een cassatiemiddel voerde de verzoekende vennootschap de
verbreking aan van de gelijkheid voor de openbare lasten en de buitengewone schade die daardoor werd veroorzaakt.
Zander te ontkennen dat het beginsel van de gelijkheid voor openbare lasten
eventueel de overheidsaansprakelijkheid kan verantwoorden, verwierp het
Hof van Cassatie het middel door te overwegen dat een foutieve toepassing
van de wet of van een rechtsregel op zichzelf geen miskenning inhoudt van
het algemeen rechtsbeginsel waarvan de krenking was ingeroepen. In het
beginselarrest van 19 december 1991 heeft het Hof van Cassatie uitdrukkelijk aanvaard dat de overheid ook aansprakeli]k kan gesteld worden voor
schade veroorzaakt door fouten, begaan door magistraten in de uitoefening
van hun functie, binnen bepaalde grenzen (Cass., 19 december 1991, Arr.
Cass., 1991-92, 364, J. T., 1992, 142, concl. Velu, J., J.L.M.B., 1992, 42, noot
Piedboeuf, F., ,L'immunite du juge et la responsabilite de l'Etat", Rev. Reg.
Dr., 1992, 411, noot Jassogne, C., ,La necessaire dissociation entre la
responsabilite de la personne morale et la responsabilite personelle de celui
qui agit en qualite d' organe de cette personne morale", T.B.B.R., 1992, 60,
noot Van Oevelen, A., ,De aanspralcelijkheid van de Staat voor foutieve
handelingen van magistraten principieel aanvaard door het Hof van Cassatie"; Dalcq, R., ,La responsabilite de l'Etat du fait des magistrats. A propos
de l'arret de la Cour de Cassation du 19 decembre 1991", J.T., 1992, 449;
Van Gerven, W., ,De normatieve en rechterlijke aansprakelijkheid naar
Belgisch en Europees recht", in Storme, M. e. a., Postuniversitaire cyclus
Willy Delva. Recht halen uit aansprakelijkheid, Gent, Mys & Breesch, 1993,
(395), nr. 15-16, 408-410; Van Oevelen, A., ,De aansprakelijkheid van de
Staat voor ambtsfouten van magistraten en de orgaantheorie na het Ancaarrest van het Hof van Cassatie van 19 december 1991", R.W, 1992-93,
nr. 33, (377), 390; Van Oevelen, A., ,Aansprakelijkheidsgronden- Schade
en schadeloosstelling", in Actualia inzake Onrechtmatige Daad, Antwerpen,
C.B.R., 1992, nrs. 14 e.v., 28 e.v.; Velu, J., conclusie bij Cass., 19 december
1991, J.T., 1992, 148).
Behoudens het bewijs van een onoverkomelijke dwaling of een andere grand
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van vrijstelling van aansprakelijkheid, begaat een magistraat een fout indien
hij een wettelijke, een reg1ementaire of een supranationa1e norm overtreedt
die hem een bepaa1de gedraging of een we1bepaa1d verbod op1egt of indien
hij, bij afwezigheid van een dergelijke rechtsnorm, niet gehande1d heeft op
de wijze die mag verwacht worden van een normaa1 zorgvu1dig en omzichtig
magistraat, gep1aatst in deze1fde omstandigheden (betreffende de toetsing
aan het zorgvu1digheidscriterium, zie nrs. 13 e.v.).
Om de overheidsaansprakelijkheid in het kader van de uitoefening van de
rechterlijke functie te onderbouwen vertrekt het Hof van Cassatie vanuit de
thans a1gemeen aangenomen stelling dat geen enke1e wetsbepaling noch
a1gemeen rechtsbeginse1 de Staat, in de uitoefening van de rechterlijke
functie, onts1aat van de a1gemene zorgvu1digheidsverplichting, waarvan de
niet-na1eving gesanctioneerd wordt door de art. 1382-1383 B.W. (Van
Oeve1en, A., ,De aansprake1ijkheid van de Staat voor ambtsfouten van
magistraten en de orgaantheorie na het Anca-arrest van het Hof van Cassatie
van 19 december 1991 ", R. W., 1992-93, nr. 8, (377), 378).
De feiten van deze zaak waren de vo1gende.
De P.V.B.A. Anca werd door de dienst hande1sonderzoeken van de Rechtbank van Koophande1 te Brusse1 opgeroepen om voor de raadkamer van deze
rechtbank te verschijnen.
Op de zitting van de raadkamer van 1 februari 1982 gaf de vennootschap
uitleg over haar financie1e toestand, terwij1 tevens buiten haar aanwezigheid
ook een schu1deiser van de vennootschap werd gehoord. Op deze1fde datum
sprak de Rechtbank van Koophande1 in openbare terechtzitting ambtsha1ve
het faillissement van de P.V.B.A. Anca uit. Het verzet van de gefailleerde
tegen dit vonnis werd bij vonnis van 5 mei 1982 verworpen. Bij een arrest
van het Hof van Beroep te Brusse1 van 16 december 1982 werd echter het
1aatstverme1de vonnis vernietigd en werd het fai1lissement van de P.V.B.A.
Anca ingetrokken wegens schending van art. 6 E.V.R.M. en wegens miskenning van de rechten van verdediging. De kosten van het faillissement werden
ten 1aste ge1egd van Anca, omdat het faillissement was uitgesproken we gens
na1atigheid van de vennootschap.
In januari 1985 dagvaardden de uitbaters van Anca de Be1gische Staat voor
de Rechtbank van eerste aan1eg te Brusse1 in aansprakelijkheid omdat
magistraten de vennootschap bij verstek en ambtsha1ve hadden failliet verk1aard.
Zowe1 door de Rechtbank van eerste aan1eg te Brusse1 (Rb. Brusse1, 24 december 1987, T.B.B.R., 1988,495, T.B.H., 1989,260, noot Van Oeve1en, A.)
a1s het Hof van Beroep te Brusse1 (Brusse1, 21 november 1989, J.L.M.B.,
1989, 1485) werd de aansprake1ijkheidsvordering van de P.V.B.A. Anca,
gesteund op enerzijds art. 13 E.V.R.M. en anderzijds de a1gemene beginse1en
van de overheidsaansprakelijkheid, verworpen.
Het Hof van Beroep steunde zijn beslissing op grond van de overweging dat
krachtens de beginselen van de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht
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en van de scheiding der machten, de rechter buiten de bij art. 1140 Ger.W.
limitatief opgesomde gevallen niet aansprakelijk kan gesteld worden voor
zijn beslissingen, en dat ook het gezag van het rechterlijk gewijsde verhindert
dat de rechter persoonlijk aansprakelijk kan worden verklaard voor de
beslissingen die hij uitspreekt, aangezien de beginselen van scheiding der
machten, van bescherming van de rechter, van de onafhankelijkheid van zijn
ambt en van de ermee samenhangende wettelijke onschendbaarheid een
geheel vormen, de aan de rechter verleende onschendbaarheid zelf niet te
scheiden is van het probleem van de aansprakelijkheid van de Staat, rechterlijke macht, die dus niet aansprakelijk kan verklaard worden voor fouten, die
rechters, optredend in het kader van hun ambt en als orgaan van de Staat,
hebben begaan.
In het arrest van 19 december 1991 steunt het Hof van Cassatie zich op de
algemene beginselen inzake de op fout gebaseerde overheidsaansprakelijkheid, zoals ontwikkeld sedert het Flandria-arrest van 5 november 1920.
In dit verband roept het Anca-arrest drie beginselen in:
-

het beginsel van de uitsluitende bevoegdheid van de gewone hoven en
rechtbanken om kennis te nemen van geschillen omtrent burgerlijke
rechten, daar artikel 92 G.W. (art. 144 nieuwe G.W.) de burgerlijke
rechten onder de bescherming van de rechterlijke macht plaatst. Bij de
organisatie van die bescherming houdt de Grondwet geen rekening met
_de hoedanigheid der _partijen of de aard van_de handelingen die_ ~en
rechtskrenking uitmaken, maar enkel met de aard van het recht, voorwerp
van de betwisting;
- het beginsel van onderwerping van de Staat aan het gemeenrechtelijke
buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht. Zoals de burger is de Staat
(ook in de uitoefening van zijn rechtsprekende functie) onderworpen aan
de rechtsregelen die de vergoeding van de schade beheersen wanneer
door foutief handelen subjectieve rechten en rechtmatige belangen van
personen worden gekrenkt;
-

het beginsel dat de orgaantheorie beheerst (zie nr. 141). In de regel heeft
de fout van het overheidsorgaan de rechtstreekse aansprakelijkheid van
die overheid tot gevolg (artt. 1382 en 1383 B.W.), wanneer het orgaan,
binnen de grenzen van zijn wettelijke bevoegdheden heeft gehandeld of
indien ieder redelijk en voorzichtig mens moet aannemen dat hij binnen
die grenzen heeft gehandeld (zie ook: Van Oevelen, A., De overheidsaansprakelijkheid voor het optreden van de rechterlijke macht, Antwerpen-Brussel-Apeldoorn, Maklu, Ced. Samson, 1987, nr. 776, 798; Van
Oevelen, A., ,De aansprakelijkheid van de Staat voor ambtsfouten van
magistraten en de orgaantheorie na het Anca-arrest van het Hof van
Cassatie van 19 december 1991", R. W, 1992-93, (377), nr. 8, 378).

De overheid kan volgens het Hof van Cassatie dan ook, in de regel, op basis
van de art. 1382 en 1383 B.W. rechtstreeks aansprakelijk worden gesteld
voor de schade tengevolge van een door een rechter of een magistraat van het
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openbaar ministerie begane fout, wanneer de magistraat binnen de grenzen
van zijn wettelijke bevoegdheden heeft gehandeld of ieder redelijk en
voorzichtig persoon moet aannemen dat hij binnen die grenzen heeft gehandeld (in dezelfde zin: Antwerpen, 2 juni 1992, R. W., 1992-93, 405; vgl.
Brussel, 30 maart 1992, J.T., 1992, 456).
Toch onderwerpt het Hof van Cassatie deze aansprakelijkheid aan striktere
voorwaarden dan de gemeenrechtelijke (zie Van Oevelen, A., ,De aansprakelijkheid van de Staat voor ambtsfouten van magistraten en de orgaantheorie na het Anca-arrest van het Hof van Cassatie van 19 december 1991",
R. W., 1992-93, nr. 20 e.v.). Is de schadeveroorzakende foutieve handeling
van een magistraat het rechtstreeks voorwerp van de rechtsprekende functie
(nl. bij een rechtsprekende handeling of jurisdictionele beslissing), dan is de
aansprakelijkheidsvordering in de regel slechts ontvankelijk indien de litigieuze akte ,bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing is ingetrokken,
gewijzigd, vernietigd of herroepen wegens schending van een gevestigde
rechtsnorm en derhalve geen gezag van gewijsde meer heeft" (zie uitvoerig:
Dalcq, R.O., art.cit., J.T., 1992, 451 e.v.; Van Oevelen, A., ,De aansprakelijkheid van de Staat voor ambtsfouten van magistraten en de orgaantheorie
na het Anca-arrest van het Hof van Cassatie van 19 december 1991", R. W.,
1992-93, nr. 20; Velu, J., conclusie, J.T., 1992, nrs. 47-53, 144-147).
De ontvankelijkheidsvereiste wordt dus geformuleerd in het licht van het
gezag van het rechterlijk gewijsde. Dit betekent concreet dat de procespartij
die beweert schade te hebben geleden door een onjuiste of onzorgvuldig
gewezen rechterlijke beslissing, eerst de door de wetter beschikking gestelde
rechtsmiddelen moet aanwenden, vooraleer de Staat te kunnen aanspreken.
Daarenboven is voor de ontvankelijkheid de schending van een gevestigde
rechtsnorm vereist, m.n. de schending van een rechtsregel betreffende de
grond van de zaak of de bewijsvoering, of van een rechtsregel die een
vormvereiste of procedurevoorschrift inhoudt (Dalcq, R.O., J.T., 1992,
451; Van Oevelen, A., I.e., nr. 25, 387). Het Hofvan Cassatie sluit evenwel
niet uit dat op de voormelde ontvankelijkheidsvereisten uitzonderingen
kunnen bestaan (,in de regel").
Eerste advocaat-generaal Velu verwijst in zijn conclusie naar drie mogelijke
uitzonderingen op de ontvankelijkheidsvereisten, met name (1) wanneer de
litigieuze handeling door een beslissing van het Europees Hof voor de
Rechten van de Mens strijdig werd verklaard met het Europees Verdrag
voor de Rechten van de Mens of de toegevoegde protocollen, en de internrechtelijke rechtsmiddelen of de aard van de verdragsschending de schadelijke gevolgen van de handeling niet of slechts op onvolledige wijze uitwissen, (2) ingeval een arrest van het Hofvan Cassatie, na het verhaal op de
rechter (art. 1140 e.v. Ger.W.) gegrond te hebben verklaard tegen een
magistraat die de schadeveroorzakende jurisdictionele beslissing heeft genomen, deze magistraat tot schadeloosstelling heeft veroordeeld, en (3)
ingeval de schade haar oorsprong vindt in een misdrijf dat door een magistraat werd begaan bij het nemen van een jurisdictionele beslissing en de
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dader schuldig werd verklaard door een in kracht van gewijsde gegane
rechterlijke uitspraak (Velu, J., conclusie, J.T., 1992, nr. 52; Van Oevelen,
A., l.c., nr. 26, 387-388).
Het verwijzingsarrest van het Hofvan Beroep te Luik (Luik, 20 januari 1993,
J.T., 1993,477, noot Dalcq, R.O., Journal du Proces, 1993, nr. 234, 30, noot
Glansdorff, F.) stelt de rechtspraak van het Hof van Cassatie niet in vraag
maar wijst de eis toch als ongegrond af. Het Hof te Luik aanziet de ambtshalve faillietverklaring, met rniskenning van de rechten van de verdediging
en het openbaar karakter van de behandeling (art. 6 E.V.R.M.), niet als een
fout. Van een inbreuk op een specifieke norm is geen sprake bij ambtshalve
faillissement, nu de wet daarover praktisch geen voorschriften formuleert.
Terzake heeft zich praetoriaans de rechtspraak ontwikkeld zodat de rechter
geen zorgvuldigheidsfout heeft begaan (appreciatie in de concrete omstandigheden). Echter de schending van het algemeen beginsel van de rechten
van verdediging en van het E.V.R.M., nl. art. 6 E.V.R.M., dat de minimale
procedurerechten vastlegt die de openbare orde raken, die definitief vastgesteld is in een rechtsbeslissing die kracht van gewijsde heeft, maakt een
inbreuk uit op een specifieke norm en niet op het algemeen zorgvuldigheidsbeginsel.
Het mijlpaalarrest van het Hof van Cassatie kan in relief gebracht worden
met de uitspraken van lagere rechtbanken in de voorgaande periode, waarin
de aansprakelijkheidsvorderingen tegen de Staat ingesteld voor schade veroorzaakt door rechters en magistraten in de uitoefening van hun ambt
constant werden afgewezen (Van Oevelen, A., De overheidsaansprakelijkheid voor het optreden van de rechterlijke macht, Antwerpen-Brussel-Apeldoorn, Maklu-CED Samson, 1987, nr. 181-243,219-263 en nr. 360, nr. 338).
Het Hof van Cassatie heeft nu het beginsel aanvaard dat de Staat aansprakelijk kan worden gesteld voor schade tengevolge van ambtsfouten van rechters en magistraten, en daarenboven de bezwaren die traditioneel de overheidsaansprakelijkheid heeft voor dergelijke fouten in de weg stonden, uitdrukkelijk weerlegd.
Noch (1) de specifieke procedure van het verhaal op de rechter voor de
persoonlijke civielrechtelijke aansprakelijkheid van de magistraten, noch
(2) de beginselen van de scheiding der machten, van de onafhankelijkheid
van de rechterlijke macht in haar geheel en van de magistraten van de
rechterlijke orde afzonderlijk, noch (3) het gezag van het rechterlijk gewijsde
dat aan de jurisdictionele beslissingen verbonden is, zijn voldoende argumenten om de aansprakelijkheid van de Staat voor fouten van magistraten in
de uitoefening van hun ambt in het algemeen af te wijzen.
-

Uit het onderzoek van de rechtspraak in de bestudeerde periode blijkt dat
het argument van de beweerde aantasting van de onafhankelijkheid van
de rechterlijke macht geregeld aangewend werd om de tegen de Belgische Staat gerichte aansprakelijkheidsvordering af te wijzen. De ratio
van dit argument is dat rechters en magistraten niet meer in voile
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onafhankelijkheid zouden kunnen oordelen wanneer zij door hun handelingen en beslissingen telkens de aansprakelijkheid van de Staat in het
gedrang zouden brengen (zie Antwerpen, 28 januari 1985, R. W, 198788, 504, met noot Van Oevelen, A., ,Kan de Staat aansprake1ijk gesteld
worden voor het eventueel onzorgvuldig optreden van het Openbaar
Ministerie bij de opsporing en vervolging van rnisdrijven ?"; Van Oevelen, A., ,De aansprakelijkheid van de Staat voor ambtsfouten van
magistraten en de orgaantheorie na het Anca-arrest van het Hof van
Cassatie van 19 december 1991", R. W., 1992-93, (377), nr. 14, 380;
Van Oevelen, A., ,De aansprakelijkheid van een rechter-comrnissaris bij
een procedure van gerechtelijk akkoord, en de aansprakelijkheid van de
staat voor de eventuele fouten van de magistraat", noot onder Rb.
Brussel, 23 juni 1987, T.B.B.R., 1988, (441), nr. 10, 451; Van Oevelen,
A., ,De aansprakelijkheid van de Staat voor foutieve handelingen van
magistraten principieel aanvaard door het Hof van Cassatie", T.B.B.R.,
1992, nr. 7, 68).
Terecht heeft het Hof van Cassatie bij arrest van 19 november 1991 dit
argument verworpen. De aansprakelijkheid van de Staat voor een schadeverwekkende handeling van de rechterlijke macht is niet onverenigbaar
met de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht en van de magistraten die er deel van uitmaken, aangezien die onafhankelijkheid voldoende
gewaarborgd wordt door de wettelijke onmogelijkheid om magistraten
persoonlijk aansprakelijk te stellen, met uitzondering van die gevallen
waarin zij strafrechtelijk zijn veroordeeld en waarin het verhaal op de
rechter openstaat (Cass., 19 november 1991, gecit.).
Deze onafhankelijkheid zou slechts in het gedrang kunnen gebracht
worden als de Staat voor om het even welke ambtsfout van een magistraat tegen de betrokkene nadien een regresvordering zou kunnen instellen, wat, de lege lata, gelet op het verhaal op de rechter (art. 1140 e.v.
Ger.W.), niet mogelijkis (Van Oevelen, A., o.c., nr. 746, p. 763-764; Van
Oevelen, A., l.c., T.B.B.R., 1992, nr. 7, 69; Velu, J., conclusie, J.T., 1992,
143, nr. 42).
Een tweede vaak terugkomend argument betrof de verwijzing naar de
orgaantheorie, gecombineerd met het verhaal op de rechter (zie b.v. Rb.
Dinant, 14 december 1988, Rev. Reg. Dr., 1989, 180, noot C.M.). De
orgaantheorie vereist dat de als orgaan van de Staat handelende persoon
in de uitoefening van zijn functie een onrechtmatige daad heeft gepleegd.
De aansprakelijkheidsvordering tegen de Belgische Staat zou verhinderd
worden door de traditionele regel dat magistraten, die het orgaan zijn van
de Staat, slechts persoonlijk aansprakelijk kunnen gesteld worden wegens bepaalde grove nalatigheden en tekortkorning in de uitoefening van
hun ambt, die lirnitatief in de wet worden opgesomd (art. 1140-1141
Ger.W.) en waarvoor bijzondere rechtsregels op het vlak van bevoegdheid en rechtspleging gelden (art. 1143-1147 Ger.W.). Ambtsfouten van
magistraten die geen verhaal op de rechter openen, zouden, aldus deze
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visie, ten aanzien van de Staat niet als een fout te beschouwen zijn, omdat
de Staat als publiekrechtelijk rechtspersoon slechts kan handelen door
tussenkomst van zijn organen en deze ambtstekortkomingen in de persoon van diens orgaan, de magistraat, geen fout kunnen zijn (zie Brussel,
4 november 1986, R.G.A.R., 1989, nr. 11.500, J.T., 1987, 177, T.B.B.R.,
88, noot Van Oevelen, A.; Rb. Brussel, 23 juni 1987, T.B.B.R., 1988,
441, met noot Van Oevelen, A., ,De aansprakelijkheid van een rechtercommissaris bij een procedure van gerechtelijk akkoord, en de aansprakelijkheid van de Staat voor de eventuele fouten van de magistraat"; Rb.
Brussel, 24 december 1987, T.B.B.R., 1988, 495, T.B.H., 1989, 260, met
noot Van Oevelen, A.; Dejemeppe, B., ,Pouvoir judiciaire et responsabilites", J.T., 1987, 278).
Een frappant voorbeeld is het vonnis van de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Brussel van 23 juni 1987 (Rb. Brussel, 23 juni 1987,
T.B.B.R., 1988, 441, met noot Van Oevelen, A., ,De aansprakelijkheid
van een rechter-commissaris bij een procedure van gerechtelijk akkoord,
en de aansprakelijkheid van de Staat voor de eventuele fouten van de
magistraat").
De feiten waren de volgende.
Een vennootschap richt tot de Rechtbank van Koophandel te Nijvel een
verzoek tot het verkrijgen van een gerechtelijk akkoord met boedelafstand. De Rechtbank stelt met toepassing van art. 6 van- de gecoordineerde wetten op het gerechtelijk akkoord twee rechters in handelszaken
aan om verslag uit te brengen over de ontvankelijkheid van het verzoek
en, desgevallend, over de financiele toestand van de verzoekende partij.
Na neerlegging van dit verslag verwerpt de Rechtbank vanKoophandel
te Nijvel het verzoek tot gerechtelijk akkoord en verklaart de vennootschap failliet. De Rechtbank verwijst hierbij naar een aantal kritische
bemerkingen van de twee rechters betreffende het beheer van de vennootschap.
De beheerders van de gefailleerde vennootschap leidden vervolgens een
aansprakelijkheidsvordering in op grond van art. 1382-1383 B.W. tegen
de Belgische Staat en tegen de twee magistraten, om reden dat deze ten
aanzien van de beheerders ongegronde bemerkingen zouden geuit hebben en de boekhoudkundige gegevens onoordeelkundig zouden beoordeeld hebben, en zij derhalve de Rechtbank van Koophandel onjuist
gei"nformeerd hebben.
In hun verweer stelden de aangesproken magistraten dat de tegen hen
ingestelde aansprakelijkheidsvordering onontvankelijk is gezien magistraten, behoudens de gevallen waarin tegen hen het verhaal op de rechter
openstaat (art. 1140 Ger.W.), niet persoonlijk aansprakelijk kunnen gesteld worden. De Belgische Staat beroept zich eveneens op de nietontvankelijkheid van de vordering, om reden dat de civielrechtelijke
immuniteit van de aangesproken magistraten ook ten goede komt van
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de Be1gische Staat. Anders oorde1en zou, vo1gens de Be1gische Staat,
onrechtstreeks de onafuanke1ijkheid van de rechterlijke macht aantasten,
waarbij de litigieuze hande1ing in hoofde van de Staat we1 tot aansprake1ijkheid zou 1eiden, terwij1 het orgaan, m.n. de aangesproken rechter, niet
persoon1ijk aansprakelijk kan geste1d worden.
De Rechtbank van eerste aan1eg te Brusse1 heeft bij vonnis van 23 juni
1987 beide middelen van niet-ontvanke1ijkheid aanvaard. Opmerke1ijk is
dat de Rechtbank tot de niet-ontvanke1ijkheid bes1uit, terwij1 de ingeroepen verweermidde1en van de aangesproken magistraten en de Be1gische Staat in wezen de onbevoegdheid (art. 1140 e.v. Ger.W. bevoegdheid van het Hof van Cassatie), respectieve1ijk de ongegrondheid van de aansprake1ijkheidsvordering betreffen.
Een dee1 van de rechts1eer heeft deze rechtspraak van de hand gewezen.
De orgaantheorie vereist immers niet dat het orgaan ook persoonlijk
aansprakelijk gesteld kan worden voor die onrechtmatige daad (Van
Oeve1en, A., ,De aansprakelijkheid van een rechter-commissaris bij
een procedure van gerechte1ijk akkoord, en de aansprake1ijkheid van
de Staat voor de eventue1e fouten van de magistraat", l.c., 441). Deze
dissociatie van de aansprakelijkheden is ook terug te vinden in de
gevallen waar de Staat op grond van de orgaantheorie aansprake1ijk
wordt geste1d bij een zgn. ,anonieme" fout, b.v. wanneer de identiteit
van het onrechtmatig hande1end orgaan niet kan worden bepaa1d. In
dergelijke gevallen is het de openbare dienst zelf die onrechtmatig heeft
gehande1d (zie Cass., 19 december 1980, Arr. Cass., 1980-81, 450 met
concl. Dumon, F.; Dalcq, R.O., ,Unite ou dualite des notions de faute et
d'illega1ite", noot onder Cass., 19 december 1980 en 13 mei 1982,
R.C.J.B., 1984, (19), 30). Waar het de facto niet mogelijk is om het
onrechtmatig handelend orgaan persoonlijk aan te spreken omdat het
orgaan niet bekend is, kan deze oplossing uitgebreid worden tot de
gevallen waar het de iure niet mogelijk is het onrechtmatig hande1end
orgaan persoonlijk aansprake1ijk te stellen (m.n. toegepast op magistraten, de vrijstelling van aansprakelijkheid krachtens art. 1140 Ger.W.).
Het Hof van Cassatie is in het Anca-arrest deze zienswijze bijgetreden.
De aansprakelijkheid van de Staat wordt niet noodzake1ijk uitges1oten
omdat de persoon1ijke aansprake1ijkheid van het orgaan dat de schadeverwekkende handeling heeft geste1d, niet in het gedrang kan komen, (1)
hetzij omdat het orgaan niet bekend is, (2) hetzij omdat die handeling niet
a1s een fout van het orgaan kan beschouwd worden wegens een onoverkomelijke dwaling van dit orgaan of een andere oorzaak van vrijstelling
van aansprakelijkheid die hem persoonlijk betreft, (3) hetzij omdat die
hande1ing we1iswaar een fout is, maar het orgaan vrijgesteld is van de
aansprake1ijkheid die eruit kan voortv1oeien (Cass., 19 december 1991,
geciteerd; zie ook Van Oevelen, A., l.c., R. W., 1992-93, (377), nr. 39-42,
393-395; Van Oeve1en, A., l.c., T.B.B.R., 1992, nr. 9, 70-71; Ve1u, J.,
conclusie, J.T., 1992, nrs. 56-58, 148-149).
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Tot slot werd in het verleden ook het argument van het gezag van
rechterlijk gewijsde aangewend om de aansprakelijkheid van de Staat
voor schadeverwekkende jurisdictionele beslissingen te verwerpen. Indien de Staat aansprakelijk gesteld zou worden voor ambtsfouten van
rechters en magistraten in de uitoefening van hun functie, zou, aldus deze
opvatting, onrechtstreeks inbreuk worden gepleegd op het wettelijk
vermoeden van waarheid van een rechterlijke eindbeslissing (art. 24
Ger.W.). Samen met dit argument werd ook vaak het argument van de
aanwending van rechtsmiddelen ingeroepen. Een procespartij die zich
door een rechterlijke beslissing benadeeld acht, moet tegen die uitspraak
opkomen door rniddel van de wettelijk voorziene rechtsrniddelen, terwijl
het instellen van een vordering tot schadeloosstelling tegen de Staat
hiermee onverenigbaar zou zijn.
De rechtsleer heeft terecht gesteld dat de samenlezing van deze twee
argumenten geen absolute hinderpaal vormt voor de aansprakelijkheid
van de Staat voor schadeverwekkende handelingen van rechters en
magistraten in de uitoefening van hun ambt. Om tot deze aansprakelijkheid te komen kunnen striktere voorwaarden dan de gemeenrechtelijke
aansprakelijkheid worden aangenomen (Dejemeppe, B. en Panier, C.,
,La responsabilite professionnelle des magistrats, indices d'une mutation?", J.T., 1989, (429), 431-432; Dony, M., ,La responsabilite de l'Etat
pour faute du pouvoir ~udiciaire", in La responsabilite des pouvoirs
publics, Brussel, Bruylant, 1991, (363), 365 e.v.; Van Oevelen, A.,
o.c., nrs. 754-763, p. 773-784).
Het Hof van Cassatie heeft zich hierbij aangesloten in die zin dat het Hof
de besproken aansprakelijkheid van de Staat aan striktere voorwaarden
onderwerpt dan deze van de gemeenrechtelijke aansprakelijkheid. Is de
schadeveroorzakende foutieve handeling van een magistraat het rechtstreeks voorwerp van de rechtsprekende functie, dan is de aansprakelijkheidsvordering in de regel slechts ontvankelijk indien de litigieuze akte
,bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing is ingetrokken, gewijzigd, vernietigd of herroepen wegens schending van een gevestigde
rechtsnorm en derhalve geen gezag van gewijsde meer heeft" (zie
hager).

6.

DE OVERTREDING VAN EEN SPECIFIEKE RECHTSNORM IS OP ZICHZELF ONRECHT-

Wanneer een norm voorschrijft dat de overheid moet handelen of
zich onthouden, rust er als het ware een resultaatsverbintenis op de overheid
om te handelen of zich te onthouden (zie Opdebeek, 1., Rechtsbescherming
tegen het stilzitten van het bestuur, Brugge, Die Keure, nr. 46 e.v., 22 e.v.).
Het niet respecteren van een normatieve verplichting tot handelen of het zich
onthouden is een onrechtmatigheid die, onder voorbehoud van een rechtvaardigingsgrond of van een andere oorzaak van vrijstelling van aansprakelijkheid, kan worden gesanctioneerd door de burgerlijke rechter. Een onderzoek over het al dan niet foutief verzuim van de overheid, getoetst aan de
MATIG-
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algemene zorgvuldigheidsnorm, is bij vastgestelde inbreuk op een specifieke
norm niet aan de orde.
De overheid die de geformuleerde bezwaren tegen een plan van aanleg
zonder enige motivering verwerpt en bindende kracht verleent aan dit plan,
schendt de bepalingen van art. 9 van de Wet van 29 maart 1962 houdende
organisatie van Ruimtelijke Ordening en van de Stedebouw. Onder voorbehoud van een onoverwinnelijke dwaling of rechtvaardigingsgrond heeft de
overheid - door te handelen in strijd met de voormelde bepaling welke aan
de overheid een welbepaald gedrag oplegt- een fout begaan. De overheid is
evenwel niet tot schadeloosstelling gehouden, omdat tussen het niet uitdrukkelijk motiveren van de litigieuse akte en de schade geen causaal verband
bestaat (Brussel, 11 februari 1987, Amen., 1987, 79).
Door de boekhouding van een vennootschap ten onrechte als niet-bewijskrachtig te verwerpen miskent de overheid art. 248 W.I.B.: in hoofde van de
overheid wordt een fout vermoed, behoudens het bewijs van een onoverwinnelijke dwaling bij de uitlegging en toepassing van het art. 248 W.I.B.
Gelet op de duidelijke tekst van dit wetsartikel en de rechtspraak betreffende
de interpretatie ervan, ook van het Hof van Cassatie, kan de administratie
niet voorhouden op onoverwinnelijke wijze gedwaald te hebben bij de uitlegging en de toepassing van het art. 248 W.I.B. (Rb. Brugge, 7 april 1986,
F.J.F., 1986, 339).
Indien een gemeente de gronden van een prive-eigenaar door plannen van
aanleg bestemt tot het bouwen van sociale woningen en de voorschriften van
deze plannen zodanig opstelt dat deze een monopolie ten gunste van een
bouwmaatschappij tot stand brengen, beknot de gemeente het recht tot
verkoop van de gronden en begaat zij een inbreuk op de artt. 16 en 17 van
de Stedebouwwet en op'art. 16 Gecoordineerde G.W. (Brussel, 30 april1985,
T. Aann., 1986, 243, noot Ronse, 0.).
De gemeente die weigert om een ,waarnemend" onderwijzer, na twee jaren
stage en na het vervullen van zijn legerdienst opnieuw in dienst te nemen en
in vast verband te benoemen, schiet tekort in de door de wet opgelegde
verplichting krachtens art. 30, § 1 K.B. 20 augustus 1957 tot coordinatie van
de wetten op het lager onderwijs. Art. 30, § 1 van dit K.B. legt de gemeente
de verplichting op om, bij het openvallen van een vacante betrekking van
gemeenteonderwijzer, een onderwijzer binnen een termijn van twee jaar vast
te benoemen. Ingeval een ,waarnemend" leerkracht tijdelijk werd benoemd
en deze gedurende de stage-periode van maximum twee jaar voldoening
heeft gegeven, moet deze leerkracht volgens de rechtspraak van de Raad van
State vast benoemd worden (Rb. Antwerpen, 27 november 1987, R. W., 198889, 1440, noot; R.v.St., Bakelants, nr. 26.740, 26 juni 1986, T. Gem., 1988,
24; R.v.St., Remion, nr. 28.833, 18 november 1987, Adm. Pub!. (M), 1987,
147; R.v.St., Gemeente Schelle, nr. 31.466, 29 november 1988, T. Gem.,
1989, 279; R.v.St., C.M., nr. 31.755, 13 januari 1989, T. Gem., 1989, 286,
noot Vandendriessche, A.).
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Door een ambtenaar die voor een periode van zes maanden aangewezen werd
als Eerste Adviseur van een overheidsdepartement, na afloop van deze
periode zonder enige motivering niet opnieuw aan te wijzen, hoewel de
betrokkene de facto dezelfde functie blijft waarnemen, begaat de overheid
een inbreuk op de bepalingen van het K.B. van 22 juli 1964 en is zij tot
schadeloosstelling gehouden (Brussel, 1 december 1987, R.G.A.R., 1989,
nr. 11.452).
De regel dat de uitvoerende macht die nalaat de nodige uitvoeringsmaatregelen te nemen om een wet toepasselijk te maken, zelfs indien geen termijn
is voorgeschreven, kan aansprakelijk gesteld worden, werd bevestigd (zie
Cass., 23 april 1971, Arr. Cass., 1971, 786; Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M., Geelen, K. en Decoster, S., ,Overzicht (1979-1984)", T.P.R.,
1987, nr. 6, 1270; Opdebeek, I., o.c., nr. 144 e.v., 78 e.v.). Door achtjaar te
wachten met de uitbetaling van de pensioentermijnen overeenkomstig de
haar door de bevoegde overheid medegedeelde beslissing begaat de uitbetalingsinstelling een inbreuk op de wettelijke bepalingen inzake pensioenen,
met name art. 66 van het K.B. van 21 december 1967 en art. 67 van het K.B.
nr. 50 van 24 oktober 1967. Deze bepalingen houden in hoofde van de
uitbetalingsinstelling een resultaatsverbintenis in (Arbh. Bergen, 20 juni
1990, J.T.T., 1990, 374).
Zelfs indien geen wetsbepaling aan de overheid een termijn voorschrijft om
de werkingstoelage aan een instelling voor gehandicapten uit te betalen,
begaat de overheid een fout wanneer ze een abnormaal lange termijn laat
verstrijken tussen het ogenblik waarop de subsidies opeisbaar worden krachtens het K.B. nr. 81 van 10 november 1967, en de uitbetaling (Arbh. Gent,
15 mei 1986, R.G.A.R., 1987, nr. 11.165).
Bij de beoordeling of er al dan niet een normatieve verplichting tot handelen
bestaat, is het dus irrelevant of de toepasselijke norm uitdrukkelijk een
termijn voorschrijft waarbinnen de overheid moet handelen (betreffende
de verplichting om binnen redelijke termijn te handelen, zie Opdebeek, I.,
o.c., nr. 140 en nr. 261). Evenmin is van belang of de afwezigheid van een
beslissing binnen de bij de norm gestelde termijn gei"nterpreteerd wordt ten
voordele van de rechtzoekende (Opdebeek, I., o.c., nr. 51 en nr. 236 e.v.).
7. SPECIFIEKE NORMEN HANDELSRECHT- Niettegenstaande in het kader van
de faillissementswetgeving de aangifteplicht binnen de drie dagen van de
staking van betaling gesteund is op art. 440 Faill. W., is de niet-aangifte door
een bestuurder (of zaakvoerder) van de gefailleerde vennootschap binnen de
wettelijk voorgeschreven periode niet ipso facto een persoonlijke onrechtmatige daad. Een bestuurder van een vennootschap, waarvan niet kan aangetoond worden dat hij wist of hoorde te weten dat die vennootschap haar
betalingen had gestaakt en dat haar krediet aan het wankelen was gebracht,
begaat geen fout en is niet persoonlijk aansprakelijk voor de schade aan een
verkoper wegens het niet betalen van de gekochte koopwaar (zie ook nr. 3;
Cass., 22 september 1988, Arr. Cass., 1988-89, 91, R. W., 1988-89, 847,
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R.C.J.B., 1990, 203 e.v. met noot Dalcq, R.O., ,Appreciation de la faute en
cas de violation d'une obligation determinee"; Cass., 18 mei 1990, Arr.
Cass., 1989-90, 1196; Cass., 7 september 1990, Arr. Cass., 1990-91, 18;
T.R. V., 1991, 86, noot M. Wyckaert).
De Rechtbank van eerste aanleg te Turnhout oordeelde - met verwijzing
naar het besproken arrest van 22 september 1988- in dezelfde zin. Uit de
feitelijke omstandigheden bleek niet dat de bestuurders bij de aanvang van de
verdachte periode wisten of behoorden te weten dat de vennootschap zich in
staat van faillissement bevond. De bestuurders zijn niet aansprakelijk door de
loutere vaststelling dat geen aangifte werd gedaan binnen de wettelijk
bepaalde termijn van drie dagen (Rb. Turnhout, 15 maart 1989, Turnh.
Rechtsl., 1990, 169; Rb. Turnhout, 26 maart 1990, Turnh. Rechtsl., 1991,
111 ). Opmerkelijk is dat de Rechtbank de verschillende vorderingen van de
schuldeisers afzonderlijk bekijkt en in concreto nagaat of de bestuurder op
het ogenblik van het aangaan van de specifieke verbintenis kennis had of
behoorde te hebben van het feit dat de vennootschap deze niet zou kunnen
nakomen.
Ten onrechte oordeelde het Hof van Beroep te Luik in een gelijkaardige zaak
dat niet aileen de overtreding van art. 440, eerste lid Faill. W., maar ook de
miskenning van de Boekhoudwetgeving niet als een fout van de bestuurder is
aan te merken, overwegende ,que l'erreur d'appreciation n'est pas automatiquement une faute aquilienne [... ]pas plus d'ailleurs que ne le sera necessairement la meconnaissance de la violation d'une obligation legale parfois
sanctionnee penalement [... ]" (Luik, 29 oktober 1991, R.P.S., 1992, 120).
Is deze uitspraak desgevallend bij te treden bij schending van art. 440, lid 1
Faill. W. inzoverre geen persoonlijke onrechtmatige daad van de bestuurder
(of zaakvoerder) van de gefailleerde rechtspersoon wordt aangetoond (zie
ook nr. 3; Cass., 22 september 1988, Arr. Cass., 1988-89, 91, R. W., 1988-89,
847, R.C.J.B., 1990,203 e.v. metnootDalcq, R.O., ,Appreciation de la faute
en cas de violation d'une obligation determinee"; Cass., 18 mei 1990, Arr.
Cass., 1989-90, 1196; Cass., 7 september 1990, Arr. Cass., 1990-91, 18;
T.R. V., 1991, 86, noot M. Wyckaert), dan is dit in elk geval niet zo met
betrekking tot de vastgestelde inbreuk op de Boekhoudwetgeving. De Boekhoudwetgeving behoort tot de Vennootschapswetgeving (zie art. 77
Venn.W.) en legt niet aileen aan de vennootschap, maar ook aan de organen
en de individuele bestuurders van de vennootschap een welbepaalde gedragsnorm op. Het niet-naleven van deze gedragsnorm leidt in beginsel tot de
aansprakelijkheid van de organen en individuele bestuurders.
Algemeen gesteld komt schade, veroorzaakt aan derden, tengevolge van de
inbreuk op de Vennootschappenwet of de statuten van de vennootschap,
onder voorbehoud van het bestaan van een rechtvaardigingsgrond of een
andere oorzaak van vrijstelling van aansprakelijkheid, in aanmerking voor
schadeloosstelling op grond van art. 1382-1383 B.W. (zie Cornelis, L., ,Fout
en wetsovertreding in het handelsverkeer: enkele beschouwingen", I.e., nr. 6,
44-46).
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In het ontwerp van wet tot wijziging van de wetten betreffende de handelsvennootschappen gecoordineerd op 30 november 1935 werd aanvankelijk
voorgesteld art. 62, lid 2 Venn.W. te vervangen door de bepaling dat de
bestuurders ,hetzij jegens de vennootschap, hetzij jegens derden, hoofdelijk
aansprakelijk zijn voor aile schade die het gevolg is van de overtreding van
de bepalingen van deze titel, van artikel 440 van Boek III van het Wetboek
van Koophandel, of van de statuten van de vennootschap" (Ontwerp van wet
tot wijziging van de wetten betreffende de handelsvennootschappen gecoordineerd op 30 november 1935, Pari. St., Senaat, 1990-91, nr. 1107/1, 117 en
Verslag namens de commissie ,ad hoc" handelsvennootschappen, Par!. St.,
Senaat, 1990-91, nr. 1107/3, 145 e.v.). Krachtens de huidige tekst van art. 62,
lid 2 Venn.W. kan de bestuurder of zaakvoerder niet hoofdelijk aangesproken worden wanneer de gefailleerde rechtspersoon enkel art. 440
Faill. W. heeft overtreden. Vereist is daarenboven het bewijs van de persoonlijke onrechtmatige daad van de bestuurder of zaakvoerder (zie hoger,
nr. 3).
Niet bijgetreden kan worden de volgende niet-gepubliceerde uitspraak van
het Hof van Beroep te Brussel dd. 2 september 1992 bij een vastgestelde
inbreuk op art. 54 W.H.P. (arrest A.R. 3036/90, geciteerd in Comelis, L.,
,Fout en wetsovertreding in het handelsverkeer: enkele beschouwingen",
I.e., nr. 6, 44-45): , ... dat een inbreuk zowel op artikel 54 W.H.P. alsop de
specifieke .. voorschriften _nn _de__WeLop de__ hande1spraktijken voor_e.erst
veronderstelt dat die gene aan wie men een dergelijke inbreuk verwijt, foutief
handelt; dat overeenkomstig het gemeen aansprakelijkheidsrecht, waarvan
niet werd afgeweken door de wetgever bij het tot stand komen van de (oude)
wetgeving op de handelspraktijken, elke fout een materieel en een moreel
element vereist; dat het materieel element van de fout bestaat uit de inbreuk
op de materieelrechtelijke voorschriften van de wet; dat het moreel element,
de schuld, inhoudt dat diegene aan wie de inbreuk wordt verweten met opzet
of uit nalatigheid heeft gehandeld; dat precies het feit dat nalatigheid volstaat
om te kunnen spreken van toerekenbaar gedrag, meebrengt dat de overtreder
zich niet achter zijn goede trouw of onwetendheid kan verschuilen; ... dat
zelfs indien thans zou blijken dat de activiteiten van eerste ge'intimeerde toch
vergunningsplichtig zijn, haar in geen geval opzet of schuldig verzuim kan
verweten worden, van aard om haar de eventuele overtreding van de bepalingen van de Wet op de handelspraktijken toerekenbaar te maken". De
materiele en bewuste overtreding van een wettelijke ofverordeningsbepaling
maakt immers op zich een fout uit, die leidt tot de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de dader, mits die overtreding wetens en willens begaan
werd (Cass., 22 september 1988, Arr. Cass., 1988-89, 94, R. W., 1989-90,
433, noot).
De dagelijkse bestuurder van een gefailleerde vennootschap die de verplichting opgelegd door artikel 9 van de wet van 12 april 1965 betreffende de
bescherming van het loon der werknemers schendt door niet op gezette tijden
het loon uit te betalen, is aansprakelijk voor de schadelijke gevolgen van het
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misdrijf, zoals omschreven in art. 42 van de voormelde wet (Arbh. Antwerpen (afdeling Hasselt), 13 april1989, R. W., 1989-90, 410).
8. SPECIFIEKE NORM VERKEER - Inzake verkeer zijn er heel wat specifieke
gedragsnormen (zie o.m. De Leval, G. e.a., Garanties et reparation des
risques de circulation, Questions speciales, Brussel, Ed. Jeune Barreau,
1985; Pote, R., ,Fout-, risiko- of objectieve aansprakelijkheid in bet verkeer", V.Z. W, 1986, afl. april, 7; VanDer Graesen, A., ,Aansprakelijkheid
en verkeer", Limb. Rechtsl., 1985, 85).
Hoewel bet verkeersreglement aileen van toepassing is op openbare wegen,
aanvaardt de rechtspraak dat bet niet-naleven van de basisregels van bet
verkeersreglement op niet-openbare wegen een burgerlijke fout uitmaakt
(Bergen, 6 november 1984, R.G.A.R., 1985, nr. 10.948; Vred. Sint-JansMolenbeek, 19 mei 1987, V.K.J., 1988, 322; Vred. Kortrijk, 6 juni 1990,
V.K.J., 1991, 121).
Begaat een onrechtmatige handeling, diegene die zijn veiligheidshelm
(art. 36 Wegcode: Antwerpen, 12 april 1990, V.K.J., 1990, 263) of veiligheidsgordel niet draagt, wat herhaaldelijk tot de mede-aansprakelijkheid van
bet slachtoffer-passagier leidt (art. 35 Wegcode: zie o.m. Cass., 27 mei 1993,
Arr. Cass., 1993, 527; Luik, 29 januari 1987, De Verz., 1988, 516, noot
Lambert, M. (slachtoffers 2/3 mede-aansprakelijk voor de schade als gevolg
van bet niet-dragen van de gordel); Brussel, 24 april 1987, De Verz., 1988,
518, noot Lambert, M. (1/2 aansprakelijkheid voor eigen schade); Gent,
12 juni 1990, V.K.J., 1991, 227; Corr. Dinant, 11 februari 1986, De Verz.,
1987, 504; Rb. Leuven, 26 mei 1986, R.G.A.R., 1987, nr. 11.182; Corr.
Charleroi, 30 april1987, R.G.A.R., 1988, nr. 11.422, noot (1/4 aansprakelijkheid); Rb. Neufchateau, 10 november 1987, De Verz., 1988, 549; Rb. Turnbout, 29 november 1985, V.K.J., 1986, 19; Pol. Hasselt, 4 oktober 1985,
Limb. Rechtsl., 1986, 73, noot Broekmans, R.; zie Dalcq, R.O., ,Encore a
propos de la faute de la victime. (Absence de port de la ceinture de securite,
intoxication alcoolique du conducteur)", R.G.A.R., 1987, nr. 11.181). Hoewei bet slachtoffer-passagier zijn veiligheidsgordel op bet ogenblik van bet
ongeval niet droeg, oordeelde de Correctionele Rechtbank te Leuven dat de
passagier geen fout had begaan omdat bet ongeval na een volkomen overhaast vertrek van de bestuurder, bij bet verlaten van een parking, gebeurde
(Corr. Leuven, 26 juni 1987, V.K.J., 1988, 172). De autobestuurder die
kennis had of diende te hebben van bet feit dat hij bij bet oprijden van een
kruispunt onmiddellijk gevolgd werd door een tramstel, moet, behoudens
aansprakelijkheidsontheffing, de sporen ontruimen om de tram voorrang te
verlenen. Anderzijds begaat ook de trambestuurder een inbreuk op art. 27.2
van bet K.B. van 15 september 1976 dat hem de verplichting oplegt te
vertragen of stil te houden wanneer er gevaar dreigt. Staat een autobestuurder
ongeveer een minuut op bet tramspoor stil, dan kan de trambestuurder de
aanrijding voorzien (Brussel, 17 januari 1991, De Verz., 1991, 738; Vred.
Elsene, 11 oktober 1990, V.K.J., 1991, 57).
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Een voorranghebbende bestuurder moet bij het oprijden van een kruispunt
kijken (art. 12.2 Wegcode) (Antwerpen, 24 september 1990, VK.J., 1991,
127; Gent, 5 september 1991, V.K.J., 1992, 164) en moet rechts rijden
teneinde de regelmatige verwachting van de voorrangsplichtige niet te verschalken (Brussel, 10 december 1987, R.G.A.R., 1989, nr. 11.465, noot
Galand, Ph.; Brussel, 19 oktober 1988, R.G.A.R., 1990, nr. 11.603; Luik,
9 november 1988, R.G.A.R., 1990, nr. 11.604; Brussel, 8 februari 1990,
R.G.A.R., 1992, nr. 11.997; Bergen, 27 maart 1991, V.K.J., 1992, 54). Hij
mag zich daarenboven niet verder op het kruispunt begeven dan strikt
noodzakelijk is (Bergen, 12 februari 1992, De Verz., 1992, 499).
De bestuurder, ongeacht hij voorrang heeft of niet, begaat een inbreuk op
art. 17.2.2° a W egcode door een gespan of een voertuig met meer dan twee
wielen in te halen op kruispunten waar de voorrang van rechts geldt (Bergen,
14 februari 1991, V.K.J., 1991, 262; zie ook Brussel, 29 maart 1988,
R.G.A.R., 1990, nr. 11.676).
De bestuurder die links wil afslaan mag zich niet tot voorbij de middenas van
de weg begeven (art. 19.3 Wegcode) (Brussel, 29 maart 1988, R.G.A.R.,
1990, nr. 11.677); vgl. Vred. Brussel, 18 maart 1985, V.K.J., 1985, 204).
Art. 37.4 van de Wegcode verplicht de bestuurder van prioritaire voertuigen
te stoppen vooraleer een rood verkeerslicht voorbij te rijden. Ingeval een
dergelijk voertuig door het oranje verkeerslicht rijdt, begaat deze geen
inbreuk op art 37 .4--van-de We geode. De-bestuurderdaarentegen die geen
voorrang verleent aan een prioritair voertuig, schendt art. 38 Wegcode (Rb.
Brussel, 30 april1990, V.K.J., 1992, 62).
Een bestuurder mag bij dichte mist en duisternis zijn voertuig niet onverlicht
op de rijbaan achterlaten (art. 31 Wegcode) (Rb. Antwerpen, 25 september
1990, VK.J., 1991, 63).
De bestuurder van een vrachtwagen, die deze parkeert op de binnenplaats
van een fabriek langsheen een spoor voor industrieel gebruik en daarbij een
gedeelte van zijn voertuig laat oversteken over de zone, voorbehouden voor
de doorgang van de wagons, begaat een inbreuk op art. 25 K.B. 2 augustus
1977 (Brussel, 20 april 1989, R.G.A.R., 1990, nr. 11.689).
De motorrijder die op een fietspad rijdt en ter hoogte van een autobus komt
die stilstaat, moet vertragen of stoppen teneinde de passagiers toe te laten het
voetpad of de berm in alle veiligheid te bereiken (schending van art. 42.4.4.
Wegcode) (Brussel, 1 april1988, R.G.A.R., 1990, nr. 11.703; in dezelfde zin:
bestuurder die een oversteekplaats voor voetgangers nadert: Brussel, 21 april
1989, R.G.A.R., 1990, nr. 11.704).
De voetganger die de weg oversteekt op enkele meter van een oversteek voor
voetgangers, schendt art. 42.4.4 Wegcode (Brussel, 10 september 1987,
R.G.A.R., 1989, nr. 11.466; Brussel, 13 september 1988, R.G.A.R., 1990,
nr. 11.657; Brussel, 17 oktober 1989, R.G.A.R., 1991, nr. 11.875; Rb. Luik,
20 april1990, R.G.A.R., 1992, nr. 11.907; vgl. Rb. Brussel, 5 oktober 1990,
V.K.J., 1992, 209).
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De bestuurder die een voertuig in het verkeer brengt waarvan hij weet dat het
gebrekkig is en bijgevolg zijn voertuig niet voortdurend in de hand heeft
(art. 8.3 Wegcode), begaat een fout (Vred. Sint-Gilles, 27 april 1989,
R.G.A.R., 1991, nr. 11.874).
De bestuurder van een voertuig moet zorg dragen voor de verzekering van
zijn burgerlijke aansprakelijkheid bij het gebruik van zijn personenwagen op
de openbare weg (art. 2 Wet 1 juli 1956) (Vred. Brugge, 18 november 1983,
R.W., 1986-87, 1512).
9. SPECIFIEKENORM- Krachtens art. 465, 1 A.R.A.B. moet de aannemer van
een ruwbouw elke door hem in de vloer van het gebouw of in het werkplatform aangebrachte opening behoorlijk bedekken of voorzien van een of
meer passende leuningen. De aannemer die een kelderopening niet afdekt,
schendt de dwingende bepalingen van het A.R.A.B. en is aansprakelijk, zelfs
indien het ongeval heeft plaatsgehad na de oplevering en de aanvaarding van
het werk (Antwerpen, 8 maart 1989, R.W., 1991-92, 920).
Uit art. 260bis, § 1 K.B. van 5 augustus 1974 tot wijziging van het A.R.A.B.
volgt dat de afwezigheid van merktekens betreffende de ondergrondse
electrische leidingen de wegenbouwer niet ontslaat van de voorafgaande
raadpleging van de eigenaar van de kabel. De plicht die in dit verband aan de
wegenbouwer is opgelegd, beperkt zich niet tot het aanvragen van een plan
(Gent, 3 februari 1988, R. W., 1988-89, 1299).
Art. 13 van de wet van 13 oktober 1930 bepaalt dat de eigenaar van
electricteitslijnen de telegraaf-en telefoonlijnen doeltreffend moet beschermen tegen de gevaren van toevallig contact met de electriciteitslijnen. Bij
'inbranding' van een telefoonkabel door een electricteitskabel is er sprake
van overmacht wanneer de RTT zelf een nalatigheid begaan heeft door de
bescherming van de electricteitskabel naar aanleiding van het leggen van een
telefoonkabel te hebben weggenomen op de kruising van beide kabels
(Brussel, 6 oktober 1992, Iuvis, 1993, 127, noot Deleenheer, D., ,Contact
tussen electriciteits-en telecommunicatiekabels: naar een nieuwe wetgeving").
De uitspraak van het Hof van Beroep te Luik, waarbij de aansprakelijkheidsvordering van de slachtoffers van een arbeidsongeval - niettegenstaande de
vastgestelde inbreuk op art. 558sexies A.R.A.B. (verplichting tot het dragen
van een veiligheidsgordel) - werd afgewezen, werd - terecht - door het
Hof van Cassatie verbroken (voor bespreking, zie nr. 3: Cass., 22 september
1988, Arr. Cass., 1988-89, 94, R. W., 1989-90, 433, noot; arrest na verwijzing: Brussel, 28 april 1992, J.L.M.B., 1994, 40, noot Schamps, G., ,La
violation de la loi et la previsibi1ite du dommage en matiere aquilienne").
Overeenkomstig art. 218, derde lid B.W. moet de bank, bewaarnemer van
een depositorekening, de echtgenoot van de houder van deze rekening. in
kennis te stellen. Het gebrek aan kennisgeving leidt tot de aansprakelijkheid
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van de bank (Gent, 11 oktober 1985, R. W., 1985-86, 2844, R.G.E.N., 1987,
404).
De wet van 4 april 1900 inzake konijnenschade legt aan de jagers een
resultaatsverbintenis op om de wildstand binnen de perken te houden met
het oog op het vermijden van wildschade aan gewassen. Is wildschade aan
mills veroorzaakt door de klimatologische omstandigheden die ervoor gezorgd hebben dat de groei van de gewassen aanzienlijk vertraagd werd en
konijnen bijgevolg Ianger aan de jonge en lage gewassen konden eten, is de
aangesproken jager niet aansprakelijk (Rb. Hasselt, 8 mei 1989, Limb.
Rechtsl., 1989, 153; zie evenwel nr. 10; zie het Jachtdecreet van 24 juli
1991, B.S., 7 september 1991).
Tijdens een voetbalwedstrijd wordt een voetbalspeler gewond doordat hij, na
een brutale spelfase, in het venster van de cafetaria terechtkomt. De Koninklijke Belgische Unie van Voetbalvennootschappen begaat een fout wanneer
zij op een niet-conform voetbalveld laat spelen, in casu een voetbalveld
waarvan de cafetaria zich in strijd met art. 64c van het Reglement van de
Belgische Unie van Voetbalvennootschappen binnen de neutrale zone van
3 meter langsheen de grenzen van het voetbalveld bevindt (Brussel, 31 maart
1988, R.G.A.R., 1990, nr. 11.635).
Derden die werken uitvoeren in de omgeving van gasleidingen en dienstleidingen moeten krachtens art. 51 van het K.B. van 26 juni 1971 bij aangeteRehd schrijven -ae gasverdeler daarvan tenmihste achtenveertig uut op
voorhand in kennis stellen (Brussel, 20 februari 1989, R.G.A.R., 1991,
nr. 11.896).
Krachtens de reglementaire bepalingen betreffende de betaling van postassignaties mag een openbare rekenplichtige een postassignatie niet uitbetalen aan een persoon die niet de begunstigde van de assignatie is of door de
begunstigde niet gemandateerd is. Wanneer de openbare rekenplichtige de
derde, aan wie onrechtmatig werd uitbetaald, aanspreekt tot teruggave, kan
deze laatste de onrechtmatige daad van de rekenplichtige tegenwerpen (Rb.
Brussel, 2juni 1986, R.G.A.R., 1989, nr. 11.529).
Ondertekenen de zaakvoerders van een B.V.B.A. een overeenkomst met een
niet-geregistreerde aannemer dan begaan zij een inbreuk op de wettelijke
bepalingen betreffende de sociale bijdragen (Kh. Leuven, 9 januari 1990,
T.R. V., 1990, 459, noot).

10. KWALIFICATIE vAN DE NORM- Bij de toepassing van het beginsel dat het
overtreden van een specifieke rechtsnorm op zichzelf onrechtmatig is, dient
onderzocht te worden of de wetsbepaling of regel ten tijde van het omstreden
gedrag een welbepaald verbod of gebod oplegt, en welke omvang deze
bepaling heeft (Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M., Geelen, K. en
Decoster, S., ,Overzicht (1979-1984)", T.P.R., 1987, nr. 10, 1275; Cornelis,
L., o.c., nr. 40, 61-62).
De verplichting tot het handelen of het zich onthouden kan uitdrukkelijk
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vervat zijn of impliciet voortvloeien uit de geest van de rechtsnorm (zie
betreffende de overheid: Opdebeek, I., o.c., nr. 47, 22). Bepaalt een wet dat
,de Koning paritaire commissies opricht" en dat de leden ervan ,benoemd
worden door de Koning" dan wordt aan de overheid duidelijk een verplichting opgelegd om verordenend op te treden (R.v.St., Boitquin, nr. 25.814,
6 november 1985, Adm.Publ. (M), 1987, 80, noot Leroy, M.; R.v.St.,
Boitquin, nr. 27.554, 18 februari 1987, Adm.Publ. (M), 1987, 37). Wanneer
een wet daarentegen aan de Koning enkel de machtiging verleent om
bepalingen uit te vaardigen die afwijken van de algemene wettelijke bepalingen, dan legt de wetgever geen verplichting tot handelen op (zie b.v. R.v.St.,
V.Z.W. A.G.I.M., nr. 28.570, 13 oktober 1987, Adm.Publ. (M), 1987, 130).
De normstellende functie van de rechter beperkt zich tot de vraag of de
wetgever een bepaald gebod of verbod heeft opgelegd en welke juridische
intensiteit deze verplichting heeft, met als gevolg jurisprudentiele betwistingen over de vraag of er nu al dan niet een normatieve rechtsplicht bestaat.
Er bestaat o.m. een welbepaald verbod of gebod:
- wanneer de overheid bindende kracht verleent aan een plan van aanleg
zonder de verwerping van de geformuleerde bezwaren te motiveren (art. 9
van de Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van ruimtelijke
ordening en van de stedebouw) (Brussel, 11 februari 1987, Amen., 1987,
79);
- wanneer een aannemer de krachtens art. 465, 1 A.R.A.B. opgelegde
verplichting niet naleeft door een kelderopening in de vloer van een in
aanbouw zijnd gebouw niet behoorlijk te bedekken (Antwerpen, 8 maart
1989, R.W., 1991-92, 920), of de verplichting krachtens art. 558sexies
A.R.A.B. schendt door toe te laten dat zijn werklieden zonder veiligheidsgordel op een hoog werkplatform werken uitvoeren (Cass., 22 september 1988, Arr. Cass., 1988-89, 94, R. W., 1989-90, 433, noot: voor
bespreking, zie nr. 3);
- wanneer een uitbetalingsinstelling acht jaar wacht met de uitbetaling van
de pensioentermijnen in uitvoering van de haar door de bevoegde overheid medegedeelde beslissing. Art. 66 K.B. 21 december 1967 en art. 67
K.B. nr. 50 van 24 oktober 1967 houden in hoofde van de uitbetalingsinstelling een resultaatsverbintenis in (Arbh. Bergen, 20 juni 1990,
J.T.T., 1990, 374);
- wanneer een gemeente weigert een tijdelijke leerkracht te benoemen, die
krachtens de toepasselijke wetsbepalingen (art. 30, § 1 K.B. 20 augustus
1957 tot coordinatie van de wetten op bet lager onderwijs) recht heeft op
een vaste benoeming (Rb. Antwerpen, 27 november 1987, R.W, 198889, 1440,noot);
- wanneer de dagelijkse bestuurder van een gefailleerde vennootschap de
verplichting opgelegd door artikel 9 van de wet van 12 april 1965
betreffende de bescherming van het loon der werknemers niet naleeft
(Arbh. Antwerpen (afdeling Hasselt), 13 april1989, R. W, 1989-90, 410);
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wanneer een bank nalaat de echtgenoot van de houder van een depositorekening in kennis te stellen (art. 218, derde lid B.W.) (Gent, 11 oktober
1985, R. W, 1985-86, 2844, R.G.E.N., 1987, 404);
wanneer de Koninklijke Belgische Unie van Voetbalvennootschappen op
een niet-conform voetbalveld laat spelen, met name een voetbalveld
waarvan de cafetaria zich in strijd met art. 64c van het Reglement van
de Belgische Unie van Voetbalvennootschappen binnen de neutrale zone
van 3 meter langsheen de grenzen van het voetbalveld bevindt (Brussel,
31 maart 1988, R.G.A.R., 1990, nr. 11.635);
wanneer een aannemer werken in de onmiddellijke nabijheid van gasleidingen en dienstleidingen uitvoert en niet tijdig bij aangetekend
schrijven de belanghebbende gasverdelers in kennis stelt (art. 51 K.B.
26juni 1971)(Brussel,20februari 1989,R.G.A.R., 199l,nr.ll.896);
wanneer de RTT zijn telefoonkabel pal tegen een electricteitskabellegt,
terwijl art. 234, § 2 A.R.A.B. voorschrijft dat een energiekabel derwijze
moet aangelegd worden datal zijn punten zich op minstens 50 em van de
bestaande telecommunicatiekabels bevinden (Brussel, 6 oktober 1992,
Iuvis, 1993, 127, noot Deleenheer, D., 'Contact tussen electriciteits-en
telecommunicatiekabels: naar een nieuwe wetgeving').
wordt geen welbepaald verbod of gebod miskend in volgende gevallen:
Art. 2.15 van een gemeentelijk politiereglement betreffende het vrijmaken van besneeuwde of beijzelde trottoirs legt een inspanningsverbintenis op. Van een uitbater van een taverne kan niet worden geeist dat
hij, zolang het blijft sneeuwen, bestendig iemand aan de ingang plaatst
met bezem en zout met als opdracht elke sneeuw weg te vagen. Aan de
orde is dan de zorgvuldigheidstoetsing (zie nrs. 13 e.v.) (Brussel, 30 november 1988, R.G.A.R., 1990, nr. 11.744).
Genuanceerd is ook het arrest van het Hof van Beroep te Brussel van
dezelfde datum. De naleving van art. 86 van het gemeentelijk reglement
betreffende het ruimen van de voetpaden moet op redelijke wijze gei'nterpreteerd worden en maakt voor de aanwonende eigenaar van het
voetpad slechts een middelenverbintenis uit. Getoetst aan de algemene
norm tot voorzorg en voorzichtigheid is het vrijmaken over een breedte
die de gewone doorgang van de voetgangers mogelijk maakt, in beginsel
niet onrechtmatig (Brussel, 30 november 1988, R.G.A.R., 1991,
nr. 11.766).
Een dwarsmarkering gevormd door omgekeerde driehoeken zonder de
aanwezigheid van een verkeersteken B 1 is niet bindend. Evenwel komt
de bestuurder die geen rekening houdt met deze driehoeken, tekort aan
zijn voorzichtigheidsverplichting in de zin van art. 1382 B.W. (Brussel,
16 december 1985, V.K.J., 1986, 86).
W anneer op het grondgebied van een gemeente schade wordt aangericht
door betogers (art. 5 van het Decreet van 10 Vendemiaire jaar IV) wordt
de gemeente aansprakelijk geacht, daar wordt vermoed dat de gemeente
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niet de nodige voorzorgen heeft genomen. De aansprakelijkheid van de
gemeente is evenwel niet in het gedrang indien zij aantoont dat de
samenscholingen gevormd werden door personen vreemd aan de gemeente en zij alle maatregelen genomen heeft om onrust te vermijden.
Er is geen sprake van een resultaatsverbintenis want het decreet vereist
niet dat de maatregelen die de ,gemeente neemt, de onrust daadwerkelijk
zouden verhinderen (Rb. Brussel, 29 september 1986, R.G.A.R., 1988,
nr. 11.355).
-

De aansprakelijkheid van de overheid belast met de veiligheid van de
openbare weg is geen resultaatsverbintenis (Fagnart, J.L. en Deneve, M.,
,Chronique de jurisprudence (1976-1984). La responsabilite civile",
J.T., 1986, nr. 92, 324; vgl. Fontaine, Ph., ,Questions relatives a la
responsabilite des pouvoirs publics et des personnes privees en matiere
de voirie", in De Leval, G., Fontaine, M., Fontaine, Ph., Jeanmart, Y., en
Pire, A., Garanties et reparation des risques de circulation. Questions
speciales. Rapports de Ia journee d'etude du 26 avril 1985, Luik, Ed.
Jeune Barreau, 1985, 82-84; zie ook: Rb. Brussel, 22 oktober 1987,
R.G.A.R., 1989, nr. 11.552; Rb. Verviers, 7 december 1987, R.G.A.R.,
1990, nr. 11.639; Rb. Brugge, 7 december 1988, R. W., 1990-91, 859; Rb.
Marche-en-Famenne, 9 juni 1988, R.G.A.R., 1990, nr. 11.640). De
inspanningsverplichting in hoofde van de overheid dient op een billijke
enredelijke wijze te worden toegepast (zie o.m. Antwerpen, 18 september
1985, V.K.J., 1986, 87; Antwerpen, 30 juni 1987, R.G.A.R., 1988,
nr. 11.389; Brussel, 24 november 1988, R.W., 1990-91, 367; Luik,
14 september 1990, V.K.J., 1991, 247; Brussel, 8 november 1990,
V.K.J., 1991, 176; Bergen, 12 november 1991, V.K.J., 1992, 152; Rb.
Leuven, 3 december 1985, R.G.A.R., 1987, nr. 11.208; Vred. Sint-JansMolenbeek, 24 december 1985, V.K.J., 1986, 153). Van een gemeente
kan niet worden verwacht dat zij dagelijks alle wegen van haar grondgebied laat controleren om na te gaan of zij nog aan alle veiligheidsvoorwaarden voldoet. Evenmin kan van een gemeente verwacht worden
dat zij permanent een observatiepost zou installeren om na te gaan of er
zich ook maar ergens ijzelvorming voordoet (Rb. Brugge, 7 december
1988, R.W., 1990-91, 859).
De veiligheidsverplichting in hoofde van de overheid ten aanzien van het
wegennet wordt getoetst aan de zorgvuldigheidsnorm van art. 1382-1383
B.W. (zie verder de rechtspraak betreffende de voorzienbaarheid, nr. 14
e.v.). De overheid is verplicht slechts wegen aan te leggen en voor het
verkeer open te stellen indien deze voldoende veilig zijn. De openbare
overheid moet bijgevolg op de voor het openbaar verkeer openstaande
wegen door aangepaste maatregelen elk abnormaal gevaar voorkomen
dat de gewettigde verwachting van de bestuurders kan beschamen (zie
o.m. Cass., 18 oktober 1984, Arr. Cass., 1984-85, 288; Cass., 21 oktober
1993, R. W., 1995-96, 12; Brussel, 23 april 1987, Reset Jur.Imm., 1987,
237; Bergen, 26 juni 1987, R.G.A.R., 1989, nr. 11.461; Luik, 30 juli
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1988, R.G.A.R., 1991, nr. 11.768; Brussel, 11 april 1990, V.K.J., 1991,
28; Bergen, 9 oktober 1990, V.K.J., 1991, 207; Bergen, 12 november
1991, V.K.J., 1992, 152; Rb. Brussel, 26 februari 1988, V.K.J., 1988,
323). Onder ,abnormaal gevaar" verstaat men de hindernis die van aard
is om het rechtmatig vertrouwen van de weggebruiker die op normale
wijze van de weg gebruik maakt, te verschalken (Gent, 29 september
1988, R. W., 1990-1991, 331; zie ook: Gent, 24 juni 1986, V.K.J., 1987,
72: een hoeveelheid zichtbare steenslag is geen abnormaal gevaar).
Vooraleer het verkeer na werken op de rijweg toe te laten, moet de
overheid nagaan of dit zonder gevaar voor het verkeer kan gebeuren.
Indien niet dadelijk aan een verkeersbelemmering kan verholpen worden, moet deze in ieder geval doelmatig gesignaleerd worden (Brussel,
22 oktober 1987, V.K.J., 1988, 270; in dezelfde zin: Rb. Leuven, 14 mei
1985, V.K.J., 1985, 191).
De Belgische Staat leeft als beheerder van de weg zijn veiligheidsverplichting niet na, indien hij nalaat zand te strooien of een verkeersteken te
plaatsen op een gedeelte van de openbare weg waar door eerdere ongevallen het tijdelijk gevaar door ijzelvorming gekend was en kon voorzien
worden. Bovendien werd de Staat er tijdig van verwittigd dat de evolutie
van de weersomstandigheden het risico van gevaarlijk verkeer op dit
weggedeelte met zich bracht. Gezien de Belgische Staat zich ten aanzien
van -de gemeente · waar het ongeval zich vonrdeeo, ·explicier verbonden
had om de nodige veiligheidsmaatregelen te treffen en er slechts een
beperkte tijd verlopen was tussen het ontstaan van de ijzelvorming en het
ongeval, werd de gemeente niet aansprakelijk geacht (Bergen, 30 september 1986, V.K.J., 1987, 7).
De aansprakelijkheid van gemeenten inzake de veiligheid van de openbare weg stoelt op art. 1382-1383 B.W., de artikelen 50 van het decreet
van 14 december 1789, art. 2 van het decreet van 22 december 1789,
art. 3, 1° van Hoofdstuk XI van het decreet van 16-24 augustus 1790 en
art. 135 Nieuwe Gemeentewet (het oud art. 80, 12° Gemeentewet) (zie
ook Fontaine, Ph., I.e., 80-82). Tenzij een vreemde oorzaak, die haar niet
kan worden toegerekend, de gemeenteoverheid belet haar beveiligingsverplichting na te komen, moet deze waken over het handhaven van de
veiligheid, zelfs op gedeelten van wegen die aan de Staat toebehoren (zie
o.m. Rb. Brugge, 7 december 1988, R. W., 1990-91, 859; Vred. Sint-JansMolenbeek, 24 december 1985, V.K.J., 1986, 153).
Het feit dat de politie over het wegverkeer, voor zover die politie
toepasselijk is op de blijvende of periodieke toestanden, volgens art. 10
Wegverkeerswet niet valt onder de bepalingen van de decreten van 14 en
12 december 1789, 16 en 24 augustus 1790, ontslaat de gemeenteoverheid niet van de verplichting om te zorgen voor de veiligheid van het
verkeer op de gedeelten van de openbare wegen die door de gemeenten
lopen (Cass., 19 november 1987, Arr. Cass., 1987-88, 350, R.G.A.R.,
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1989, nr. 11.549, noot; zie o.m. ook Bergen, 26 september 1989, V.K.J.,
1990, 98; Rb. Brugge, 26 september 1988, R.W., 1990-91,371, noot ).
De draagwijdte van deze beveiligingsplicht wordt treffend ge'illustreerd
in het arrest van het Hof van Cassatie van 10 oktober 1991. Ret Hof van
Cassatie verbrak het arrest van het Hof van Beroep dat de vordering tot
vrijwaring van de Belgische Staat, gericht tegen de gemeente, ongegrond
verklaarde om reden dat de fout niet ligt in de afbakening van de
verkeersbelemmering - veiligheidsverplichting van de gemeente - ,
maar in de nalatigheid van de Belgische Staat. De schade werd veroorzaakt door een verplaatsbare seinpaal die door een aangestelde van de
Belgische Staat op onvoldoende degelijke wijze in de grand was vastgezet (Cass., 10 oktober 1991, Arr. Cass., 1991-92, 138, V.K.J., 1992, 90,
R.W., 1991-92, 778; vgl. Vred. Hamme, 25 maart 1986, T.Vred., 1990,
383).
De gemeente vervult deze verplichting niet automatisch door de in de
Wegcode voorziene verkeerssignalisatie aan te brengen. Ingeval de wegligging van de voertuigen als gevolg van de staat van het wegdek bij
regen aanzienlijk verrnindert, toestand waarvan de gemeente op de hoogte is, schiet de gemeente tekort in haar beveiligingsplicht door de weg
voor het verkeer open te stellen. Ret feit dat de gemeente de gevaarlijke
toestand door aangepaste verkeerssignalisatie aanduidt, doet hieraan
geen afbreuk (Bergen, 3 januari 1985, VK.J., 1985, 186).
De gemeente komt tekort aan haar verplichting om te verhelpen aan ieder
abnormaal gevaar op de wegen die voor het verkeer zijn opengesteld,
wanneer zij gedurende meerdere dagen een situatie laat bestaan die het
verkeer gevaarlijk maakt en die het gevolg is van een uitstekende steen
die voor de weggebruikers een onvoorzienbare hindernis uitmaakt (Bergen, 2juni 1987, VK.J., 1988, 31; zie ookBrussel, 23 april1987, gecit.),
wanneer de gemeentelijke overheid er niet over waakt dat de eigenaar
van een haag die door haar begroeiing een op de openbare weg geplaatst
verkeersbord aan het zicht onttrekt, de provinciale of gemeentelijke
voorschriften inzake het snoeien van hagen naleeft (Bergen, 26 september
1989, V.K.J., 1990, 98) of wanneer de gemeente nalaat een verdwenen
verkeersbord dat de hoogte aanduidt van de doorgang onder een spoorwegbrug, te vervangen, niettegenstaande zij kennis heeft van de verdwijning (Rb. Brussel, 15 september 1988, R.G.A.R., 1990, nr. 11.638). De
gemeente en de Staat moeten ook de nodige maatregelen treffen om te
verhelpen aan een abnormale situatie die te wijten is aan een gebrek in
•het afwateringssysteem (Rb. Brussel, 26 februari 1986, 'VK.J., 1988,
323). Wanneer de gemeente nalaat de Belgische Staat in te lichten over
de gevaarlijke toestand (m.n. aquaplanning) van een weg waarvan de
Staat de beheerder is, is de gemeente aansprakelijk (Rb. Brugge, 26 september 1988, R. W, 1990-91, 371, noot).
De gemeente die een weg openstelt voor het verkeer, dient in beginsel
een bijzondere signalisatie te plaatsen indien de rijberm, onder het
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gewicht van zware voertuigen kan verzakken. De gemeente is evenwel
niet aansprakelijk wanneer het uitzicht zelf van de berm volstaat om er
zich van te vergewissen, niet enkel dat deze strook uit losse aarde bestaat
en niet ingericht is voor het normaal voertuigenverkeer, maar bovendien
zelfs onberijdbaar is (Bergen, 2 december 1986, V.K.J., 1987, 95; in
dezelfde zin: Luik, 14 september 1990, V.K.J., 1991, 247).
Bij een ongeval veroorzaakt door een wegverzakking, welke ,niet als een
onvoorzienbare hindernis te beschouwen is nu ze om 11.00 uur 's
middags in volle zomertijd op een vlakke en rechte baan van op afdoende
afstand goed zichtbaar was" , is de gemeente eveneens niet aansprakelijk
(Gent, 3 juni 1987, R.W, 1987-88, 1433).
Zo ook kan van de gemeente of de Belgische Staat niet verwacht worden
dat zij een signalisatie aanbrengt om de aandacht van de bestuurders te
trekken op - sporadisch - vallende stenen, afkomstig van de rots wand
langs de rijweg, wanneer dit risico door de plaatsgesteldheid alleen al
voor bestuurders niet onbekend kan zijn. Het is totaal onredelijk om van
de overheid te eisen dat zij over de gehele lengte van openbare wegen,
begrensd door rotswanden, bescherrnnetten zou aanbrengen om de gebeurlijke val van een steen te voorkomen (Luik, 26 mei 1985, J.L.M.B.,
1986, 525).
Ingeval de lading van een vrachtwagen op de openbare weg terechtkomt,
is het in de-eerste praats de bestl.itirdef die de noelige maattegelen moet
nemen om de veiligheid van het verkeer te waarborgen. De veiligheidsverplichting van de gemeente is ondergeschikt aan de verplichting van de
bestuurder (Rb. Bergen, 10 november 1987, J.T., 1988, 31).
De beveiligingsplicht strekt zich ook uit tot spooroverwegen, waar deze
de rijbaan kruisen (zie toepassing: Bergen, 26 juni 1987, R.G.A.R., 1989,
ill. 11.461).
-

De beveiligingsplicht van de gemeente geldt niet voor het wegverkeer op
de autosnelweg, gezien krachtens art. 3 van de wet van 10 juli 1956 tot
vaststelling van het statuut der autosnelwegen de bevoegdheid tot het
nemen van verordeningen betreffende de politie van het verkeer op de
autosnelwegen uitdrukkelijk aan de gemeente wordt ontnomen. De gemeente is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van een ongeval
op de autosnelweg dat veroorzaakt wordt door de verstopping van een
rioolkolk (Cass., 18 mei 1989, Arr. Cass., 1988-89, 1096).
Het Hof van Beroep te Antwerpen oordeelde dat de overheid geen fout
begaat door een autosnelweg open te stellen voor het verkeer, zelfs
wanneer de overheid weet dat de rioolopeningen het water bij aanhoudende en zware regenval niet tijdig kunnen laten wegvloeien en er zich
grote waterplassen kunnen vormen. Evenmin, zo oordeelt het Hof, begaat
de overheid een fout door ter plaatse geen signalisatie aan te brengen
teneinde weggebruikers te wijzen op het gebeurlijk ontstaan van waterplassen bij regenval (Antwerpen, 13 maart 1985, V.K.J., 1987, 125; in
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dezelfde zin: Antwerpen, 18 december 1985, V.K.J., 1986, 169; Gent,
13 februari 1987, VK.J., 1988, 17).
De beveiligingsplicht blijft onverkort bestaan zelfs indien een onderscheiden rechtspersoon- in casu het Wegenfonds- belast werd met de
openbare werken. Indien bij wegenwerkzaamheden noch wegmarkeringen, noch lichtsignalisatie werden aangebracht, behoudt de Belgische
Staat als overheid het beheer over de openbare weg en schiet hij tekort in
zijn plicht tot voorzichtigheid door niet de nodige maatregelen te nemen
om het abnormale gevaar voor de weggebruikers te ondervangen (Brussel, 4 juni 1986, V.K.J., 1986,312, bevestigd door Cass., 12januari 1989,
Arr. Cass., 1988-89, 571; in dezelfde zin: Brussel, 11 april1990, V.K.J.,
1991, 28).
V oor een toepassing in verband met:
• niet op afdoende en veilige wijze werkende signalering van een verkeersbelemmering (Gent, 24 december 1985, R. W., 1987-88, 1035) of
van een verzakking in de rijbaan (Antwerpen, 3 maart 1986, V.K.J.,
1986, 160).
• geen of niet aangepaste verkeerssignalisatie (Bergen, 6 mei 1986,
R.G.A.R., 1989, nr. 11.484; Antwerpen, 1 april 1987, VK.J., 1987,
259: verzakking van ongeveer 20 em met een doorsnede van een halve
meter; Bergen, 14 juni 1989, R.G.A.R., 1992, nr. 12.027: foutief
aangeduide hoogte van een doorgang onder een brug (4,00 m aangeduid i.p.v. in werkelijkheid slechts 3,93 m); Bergen, 13 maart 1990,
V.K.J., 1991, 45; hoewel op de hoogte van het verdwijnen van een
verkeersbord als gevolg van een ongeval, laat de overheid na dit bord
te vervangen: Rb. Brussel, 15 september 1988, R.G.A.R., 1990,
nr. 11.638).
• ijzelvorming (Bergen, 30 september 1986, VK.J., 1987, 7; Bergen,
12 november 1991, V.K.J., 1992, 152; Rb. Brugge, 7 december 1988,
R.W., 1990-91, 859).
• het vooruitspringen van een rioolplaat ongeveer 10 em hoog in een
voor het verkeer opengestelde straat, zonder openbare verlichting
(Luik, 30 juli 1988, R.G.A.R., 1991, nr. 11.768; zie ook: Rb. Marche-en-Famenne, 9 juni 1988, R.G.A.R., 1990, nr. 11.640).
• modder (Gent, 29 september 1988, R. W., 1990-1991, 331; Rb. Bergen,
5 juni 1987, R.G.A.R., 1988, nr. 11.426) of olie op de weg (Rb.
Brussel, 22 oktober 1987, R.G.A.R., 1989, nr. 11.552).
• sneew en ijzel op voetpad (Brussel, 11 april1989, V.K.J., 1990, 96) of
sneeuwophoping aan een bushalte (Luik, 24 juni 1986, R. G.A.R. ,
1988, nr. 11.388).
• een slecht functionerend verkeerslicht (Brussel, 6 november 1985,
R. G.A.R. , 1987, nr. 11.168: aansprakelijkheid van de overheid; Brussel, 8 november 1990, V.K.J., 1991, 176: geen aansprakelijkheid).
• verzakkingen in de weg (Brussel, 22 oktober 1987, V.K.J., 1988, 270;
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Bergen, 9 oktober 1990, V.K.J., 1991, 207; Rb. Brussel, 25 oktober
1985, R.G.A.R., 1987, nr. 11.167; Rb. Brussel, 21 februari 1986,
R.G.A.R., 1987, nr. 11.233).
• onvoorzienbare ijzelvorming, welke slechts met vertraging ter kennis
van de gemeente werd gebracht (geen aansprakelijkheid: Bergen,
2 oktober 1990, V.K.J., 1991, 206).
• steenslag op de weg (Rb. Gent, 30 mei 1985, Intern. Vervoerr., 1986,
afl. 1, 47) of op het fietspad (Bergen, 21 maart 1986, V.K.J., 1987, 5).
• een onvoldoende zichtbaar verkeersbord als gevolg van een slechte
plaatsing (Rb. Brussel, 20 januari 1986, V.K.J., 1986, 197).
• een lading van een vrachtwagen die op de rijbaan terechtkomt (Rb.
Bergen, 10 november 1987, J.T., 1988, 31).
Spelregels leggen niet noodzakelijk een welbepaald gebod of verbod
op. In sportwedstrijden kan de overtreding van een spelregel indicatief
zijn, zonder dat echter onmiddellijk tot een onrechtmatigheid in hoofde
van de schadeverwekker kan besloten worden (Brussel, 30 juni 1986,
R.W, 1986-87, 1610, noot Sonck, S., ,Voetbalsport- fouten, gele
kaarten en burgerrechtelijke aansprakelijkheid of voetbalwangedrag in
het licht van de artikelen 1382 e.v. B.W."; Starck, B., Roland, H. en
Boyer, L., o.c., nr. 284, 148; Camelis, L., ,Sport en aansprakelijkheid",
R.G.A.R., 1986, nr. 11.135, nr. 31, 10; zie verder uitvoerig nr. 42).
De veiligheids-verplichting voorae organisa:toren van eeri sporfwedstrijd
(bv. autowedstrijd) is een inspanningsverbintenis. De inrichters zijn
gehouden de vereiste veiligheidsmaatregelen te treffen, waardoor elke
redelijk voorzienbare schade vermeden wordt (zie o.m. Brussel, 6 december 1989, R.G.A.R., 1991, nr. 11.825: geen aansprakelijkheid van de
inrichters, gezien de getroffen veiligheidsmaatregelen (nadarafsluiting,
baancommissarissen, ... ) beantwoordden aan wat ,in redelijkheid" mocht
verwacht worden). Iedere inrichter van een sportwedstrijd moet over de
veiligheid van de toeschouwers waken, en zeker wanneer het om een
sportgebeuren gaat dat een risico op geweld inhoudt (zie het befaamde
Heyzel-arrest: Brussel, 26 juni 1990, R.G.A.R., 1991, nr. 11.758, 11.759
en 11.765; zie verder nr. 42).
Art. 4 van de wet van 25 augustus 1891 betreffende de overeenkomst van
vervoer bepaalt dat de vervoerder aansprakelijk is ,voor de ongevallen
waarvan de reizigers het slachtoffer zijn, indien hij niet bewijst dat [... ]de
ongevallen te wijten zijn aan een vreemde oorzaak waaraan hij geen
schuld heeft". Deze wettelijke bepaling legt aan de vervoerder een
resultaatsverbintenis op, onder voorbehoud van het bestaan van een
grand tot vrijstelling van aansprakelijkheid (voor een toepassing: Luik,
6 februari 1991, De Verz., 1992, 142, noot Lambert, M.; zie ook betreffende aard van de verbintenis: Bergen, 15 januari 1991, De Verz.,
1992, 138, noot).
De wet van 4 april 1900 inzake konijnenschade legt aan de jagers een
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resultaatsverbintenis op om de wildstand binnen de perken te houden
(Rb. Hasselt, 8 mei 1989, Limb. Rechtsl., 1989, 153). De Vrederechter
van Hannuit daarentegen oordeelde dat de jager niet gehouden is tot een
resultaatsverbintenis, maar enkel tot een middelenverbintenis. Er dient
bewezen te worden dat de jager, door zijn nalatigheid, het wild buiten
verhouding heeft laten voortplanten. Dejager is niet aansprakelijk wanneer het wild in een redelijk hestand gehouden wordt (Vred. Hannuit,
29 september 1987, T. Vred., 1991, 158; in dezelfde zin: Rb. Doomik,
27 januari 1987, J.L.M.B., 1987, 1189, noot Victor Renier; Vred. de
Fexhe-Slins, 8 oktober 1990, R.G.A.R., 1992, nr. 11.959; zie het Jachtdecreet van 24 juli 1991, B.S., 7 september 1991; zie betreffende de
aansprakelijkheid van de organisator van een jachtpartij: Luik, 9 mei
1990 en Vred. Florenville, 23 juli 1991, J.L.M.B., 1992, 437).

11. RECHTSTREEKSE INBREUK OP EEN SUBJECTIEF RECHT - Zander rechtstreeks
een bepaald gedrag op te leggen, wordt het resultaat ,bepaald gedrag of
verbod" zeer dicht benaderd bij een rechtstreekse inbreuk op een subjectief
recht (zie Vandenberghe, H., Van Quickenbome, M., Geelen, K. en Decoster, S., Overzicht (1979-1984), 1280-1281, nr. 11; Viney, G., o.c., nr. 449,
538). Een inbreuk op een subjectief recht doet zich voor indien een ander dan
de rechthebbende iets doet waartoe uitsluitend deze laatste bevoegd is, of
indien een ander de rechthebbende in de uitoefening van zijn rechten
belemmert (Bloembergen, A.R., ed., o.c., art. 162, lid 2, nr. 49 e.v.).
Een eigenaar die bij het optrekken van zijn gebouw 43 em van andermans erf
inneemt, begaat een fout. Een fout kan immers niet enkel bestaan in misbruik
van het eigen recht (zie nr. 28), maar ook in het feit dat andermans eigendomsrecht op onwettige wijze wordt aangetast (Cass., 18 juni 1987, Arr.
Cass., 1986-87, 1446, R. W., 1987-88, 1474).
Het begrip subjectief recht omvat enerzijds de zakelijke rechten, zoals het
eigendomsrecht en de daarvan afgeleide rechten, en anderzijds de zgn.
persoonlijkheidsrechten. De rechtspraak en rechtsleer op het gebied van
persoonlijkheidsrechten zijn gaandeweg in betekenis toegenomen, wat
o.m. blijkt uit de bestendige aandacht voor de vrijheid van meningsuiting,
de vrijheid van onderwijs, het recht op privacy, het recht op gezinsleven, het
recht op briefwisseling, ...
Illustratief is de rechtspraak i.v.m. het recht op vrijheid van meningsuiting
(art. 10 E.V.R.M.) (Vandenberghe, H., ,Over persaansprakelijkheid",
T.P.R., 1993, (843), 852 e.v.).
In de bekende zaak betreffende persbijdragen in De Morgen en in Humo over
sommige uitspraken van het Hof van Beroep te Antwerpen werd zowel de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel als het Hof van Beroep te Brussel
gevat met de vraag of een burgerlijke vordering, die betrekking heeft of zou
kunnen hebben op een strafrechtelijk misdrijf van laster en eerroof, de
bevoegdheid van de burgerlijke rechter beperkt (Vandenberghe, H., ,Over
persaansprakelijkheid", l. c., (843), nr. 3, 846).
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Het Hof van Beroep te Brussel oordeelde op 5 februari 1990 (Brussel,
5 februari 1990, R. W., 1989-90, 1464) dat, hoewel het Hof van Assisen op
strafrechtelijk gebied uitsluitend bevoegd is om diukpersmisdrijven te vonnissen, zulks geen afbreuk doet aan het Techt van het slachtoffer om zich te
beperken tot het burgerlijk instellen van een vordering op grond van art. 1382
B.W., een mogelijkheid die trouwens door art. 764, 4° Ger.Wb. uitdrukkelijk
is voorzien zonder daartoe een vooraf vastgesteld drukpersmisdrijf te vereisen (zie ook Rb. Brussel, 29 september 1988, gepubliceerd in Voorhoof,
D., Actuele vraagstukken van mediarecht. Doctrine en Jurisprudentie, Antwerpen, Kluwer, 1992, 276).
De grenzen van de rechtmatigheid worden bij persaansprakelijkheid beslissend bei'nvloed door de draagwijdte van art. 10 E.V.R.M. (zie: De Meyer, J.,
,La cour europeenne des droits de l'homme et la liberte d' expression", in
Jurisprudencia Europea en materia de Derechos Humanos, 1991, 237 e.v.;
Hanotiau, M., ,Le droit a !'information", Rev. Trim. Dr. H., 1993, 23;
Lester, A., ,Freedom of Expression", in The European System for the
Institution of Human Rights, 1993; Velaers, J., De beperkingen van de
vrijheid van meningsuiting, Antwerpen, Maklu, 1991, 232 e.v.).
Artikel 10 E.V.R.M. verzekert het recht op vrijheid van meningsuiting. Dit
recht omvat de vrijheid de mening te koesteren en de vrijheid om inlichtingen of denkbeelden te ontvangen of door te geven zonder inmenging van
overheidswege en ongeacht grenzen. Dit artikel belet niet dat Staten radioornroep, bioscoop of teTevis1e-midernemingen-kunnen onderwei-pen-a-an een
systeem van vergunningen of dat het recht op vrijheid van meningsuiting
onderworpen wordt aan bepaalde formaliteiten, voorwaarden, beperkingen
of sancties, welke bij wet worden voorzien en die in een democratische
samenleving nodig zijn om in het belang van 's lands veiligheid, de bescherming van de openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten, de
bescherming van de goede naam of de rechten van anderen om de verspreiding van vertrouwelijke mededeling te voorkomen of om het gezag en de
onpartijdigheid van de rechterlijke macht te waarborgen (zie Vandenberghe,
H., ,Over persaansprakelijkheid", l.c., nr. 6, 852 e.v.).
De vordering van de Zai'rese president tegen het weekblad Trends, gesteund
op de beweerd onrechtmatige verspreiding van niet-gegronde berichten over
zijn gezondheidstoestand en over een mogelijk aftreden, werd bij vonnis van
de Rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk dd. 17 november 1989 afgewezen. De Rechtbank ging niet in op de rechtmatigheidsvraag, overwegende dat
het bewijs van enige schade niet werd geleverd (Rb. Kortrijk, 17 november
1989, T.G.R., 1990, 116).
In de geciteerde uitspraken betreffende persbijdragen in Humo en De Morgen over sommige uitspraken van het Hof van Beroep te Antwerpen oordeelden ·zowel de Rechtbank van Brussel (Rb. Brussel, 29 september 1988,
Recht en Kritiek, 1989, afl. 3, 302), het Hof van Beroep te Brussel (Brussel,
5 februari 1990, R.W., 1989-90, 1464, R.G.A.R., 1991, nr. 11.844) als het
Hof van Cassatie (Cass., 13 september 1991, Arr. Cass., 1991-92, 46, R. W.,
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1991-92, 464) dat de bestreden publikaties een onrechtmatig karakter badden.
Het Hof van Cassatie heeft in zijn arrest van 13 september 1991 een verband
gelegd tussen art. 1382 B.W. en art. 10 E.V.R.M. en gewezen op het noodzakelijk afwegingsproces. Het Hof oordeelt dat de rechter, wanneer hem
gevraagd wordt sancties te nemen tegen een bepaalde vorm van rnisbruik van
uitingsvrijheid tegen de leden van de rechterlijke macht, hij naar een rechtvaardig evenwicht moet streven tussen het belang van de expressievrijheid
en de daarop van toepassing zijnde beperkingsgronden als aangewezen in
art. 10 § 2 van het genoemde Verdrag.
Het Hof van Cassatie voegt daaraan toe dat het rnisbruik van de expressievrijheid door het Hof van Beroep te Brussel niet alleen wordt gesteund op de
eisen van de bescherrning van het priveleven van de magistraten maar ook op
het feit dat er voor de geuite beschuldigingen geen bewijsmateriaal voorhanden was, dat de kritiek gericht was tegen de rechters in persoon, dat de
aangevoerde omstandigheden vreemd waren aan de genomen beslissingen en
dat de aantijgingen ingegeven werden door de wil de magistraten persoonlijk
te schaden en in een slecht daglicht te stellen.
De overweging van de beroepsrechters dat ,bij toepassing van art. 8 lid 1
E. V.R.M. ter bescherming van het priveleven, een persbijdrage naar waarheidsgetrouwheid moet streven, niet onnodig grievend mag zijn en het
priveleven van de burger moet ontzien" wordt door het Hof van Cassatie
gelezen als een evenwichtszoektocht tussen de belangen van een vrije pers en
het privebelang van de betrokkenen. Aldus wordt niet beslist dat het algemeen belang bij een publiek debat over de werking van de rechterlijke macht
minder belangrijk zou zijn dan het belang van de betrokkenen zelf (het
afwegingsproces als beoordelingsmodel wordt ook gevolgd door: Rb. Brussel, 14 september 1988, J.L.M.B., 1988, 1220; Rigaux, F., noot onder Rb.
Brussel, 29 juni 1987, J.T., 1987, p. 686).
Bekend is de zaak die aanleiding heeft gegeven tot een arrest van het Hof van
Beroep te Gent van 9 december 1988 (Gent, 9 december 1988, R. W, 198990, 91, T.G.R., 1989, 112 e.v., noot Voorhoof, D.) en het Hof van Cassatie
van 15 december 1989 (Cass., 15 december 1989, T.G.R., 1990, met noot
Voorhoof, D.).
De publikatie van een voor een regionaal restaurant denigrerend culinair
artikel, gepubliceerd in een weekblad met duidelijk publicitair karakter dat
zich richt tot een regionaal publiek, wordt niet aanzien als een louter
,kritisch journalistiek" produkt. De krenkende inhoud en de verwijzing naar
diverse andere met naam genoemde restaurants maken een daad uit die door
de Wet op de Handelspraktijken (vroeger art. 54, nu artt. 93-95 N.W.H.P.)
wordt verboden, aldus het Hof van Beroep.
Het regionaal weekblad wordt veroordeeld om het arrest te publiceren maar
er kan haar geen verbod worden opgelegd om het door haar te publiceren
arrest van commentaar te voorzien. Echter, bij het formuleren van een
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commentaar, aldus het Hof te Gent, dient rekening gehouden te worden met
de Wet op de Handelspraktijken.
De Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen (Kh. Antwerpen, 6 december 1990, Jaarboek Handelspraktijken, 1990, 511 e.v.)
oordeelde terecht dat wie een restaurantgids samenstelt of uitgeeft, daarbij
van het recht van meningsuitings- en persvrijheid geniet. Deze waarborgen
de auteur het recht om zich zowel lovend als kritisch of negatief over
bepaalde prestaties uit te laten.
Het publiceren van een foto als illustratie van een krantenartikel, zonder dat
door de geportretteerde daarvoor toestemming is verleend, is een fout in de
zin van art. 1382 B.W. (Rb. Brussel, 16 december 1987, J.T., 1988, 500).
De aansprakelijkheid van een krant is in het gedrang door foto' s te publiceren
van een geneesheer zonder zijn toestemming, waarin hij als meelijwekkend
wordt voorgesteld, te weten als iemand die zich een beroepsspecialiteit
aanmatigt die niet de zijne is (Brussel, 8 november 1989, R.G.A.R., 1992,
nr. 11.906).
In Nederland achtte de Hoge Raad bij arrest van 11 oktober 1991 de Staat
aansprakelijk omdat een officier van Justitie, zonder daartoe bevoegd te zijn
(art. 50, lid 2 Sv.), bevolen had dat de raadsman van een verdachte geen
toegang tot zijn client had. De Hoge Raad benadrukte in zijn arrest dat de bij
art. 50 Sv. aan de raadsman toegekende bevoegdheden ertoe strekken behoudens ·beperkirrgen-ondernauwkeurig omschreven voorwaarden-~-de
onbelemmerde uitoefening te verzekeren van een fundamenteel recht van de
verdachte, te weten het recht op vrij verkeer tussen hem en zijn raadsman
(H.R., 11 oktober 1991, N.J., 1993, 165).
Een moeder die haar meerderjarige, onder curatele gestelde zoon uit een
inrichting weghaalt omdat zij meent haar zoon zelf beter te kunnen verzorgen, begaat een inbreuk op het recht van haar zoon op ongestoorde verzorging en verpleging (Pres. Rb. 's Gravenhagen, 29 april 1987, Kort geding,
1987, 372).
Inzake een vordering tot inzage in een medisch dossier op psychiatrisch
gebied oordeelde het Hof te Amsterdam dat de betrokken burger het recht
heeft om te worden gei"nformeerd omtrent gegevens welke over hem zijn
vastgelegd (Hof Amsterdam, 6 augustus 1987, Kort Geding, 1987, 383, N.J.,
1988, 567).
Uit het voorgaande volgt dat men er bij de beoordeling van de onrechtmatigheidsvraag rekening dient mee te houden dat een subjectief recht geen
statisch a priori vormt, maar dialectisch wordt bepaald in de confrontatie met
de vrijheid van de andere burger of met het openbaar belang zodat een
afwegingsproces onvermijdelijk is (Vandenberghe, H., Van Quickenborne,
M., Geelen, K. en Decoster, S., ,Overzicht (1979-1984)", T.P.R., 1987,
nr. 11, 1281).
12.

HET NALEVEN VAN DE NORM IS GEEN VRIJBRIEF -
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Het bestaan van een

wetsbepaling kan nooit een vrijbrief betekenen om met eerbiediging van het
voorgeschreven gebod of verbod zich te onttrekken aan de algemene zorgvuldigheidsnorm. De goede huisvader gedraagt zich behoorlijk, ook wanneer
de wet hem een bepaalde handeling oplegt (Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M. en Hamelink, P., ,Overzicht (1964-1978)", T.P.R., 1980, nr. 8,
1154; Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M., Geelen, K. en Decoster, S.,
,Overzicht (1979-1984)", T.P.R., 1987, nr. 12, 1281).
Het naleven van de bij wet opgelegde gedragsnorm sluit niet uit dat bijkomend het schadeverwekkend gedrag getoetst wordt aan de algemene
zorgvuldigheidsregel (Schamps, G., ,La violation de la loi et la previsibilite
du dommage en matiere aquilienne", noot onder Brussel, 28 april 1992,
J.L.M.B., 1994, nr. 3, 46). Het enkele naleven van de door de overheid
gegeven veiligheidsvoorschriften verhindert niet dat het nalaten van door de
omstandigheden vereiste bijkomende maatregelen een onrechtmatige daad
kan opleveren (Hof Amsterdam, 6 januari 1984, Verkeersrecht (Nl.), 1985,
17).
Zo is de bestuurder van een prioritair voertuig, zoals bedoeld in art. 37 en 38
Wegcode, niet vrijgesteld van de algemene zorgvuldigheidsplicht opgelegd
door art. 1382 B.W. (Brussel, 2 oktober 1985, V.K.J., 1986, 81). De wetsartikelen waarin wordt voorgeschreven dat aan ziekenwagens die optische en
geluidssignalen voeren, vrije doorgang dan wel voorrang moet worden verleend, sluiten niet uit dat het weggedrag van een ziekenwagenbestuurder die
met ingeschakelde signalen door het rood Iicht rijdt en vervolgens een auto
aanrijdt, onrechtmatig is (H.R., 15 februari 1985, N.J., 1985, 425).
Zelfs indien een autobestuurder die een kruispunt oprijdt, groen Iicht heeft,
moet hij de andere voertuigen die het kruispunt ontruimen, Iaten rijden en
zijn snelheid aanpassen aan de voorzienbare hindernissen. Het groene verkeerslicht laat niet toe het kruispunt op te rijden met flagrante miskenning
van elke zorgvuldigheid (Brussel, 2 juni 1989, R.G.A.R., 1990, nr. 11.675).
Indien een gemeente een openbare weg openstelt die niet voldoende veilig is,
vervult de gemeente haar algemene veiligheidsverplichting niet automatisch
door de in de W egcode voorziene verkeerssignalisatie aan te brengen om de
gevaarlijke situatie aan te duiden (Bergen, 3 januari 1985, V.K.J., 1985, 186).
W anneer de eigenaars van een onroerend goed die allebei architect zijn,
handelen overeenkomstig de bepalingen van art. 35 Veldwetboek, dat voorschrijft dat hoogstammige bomen slechts op twee meter van de scheidingslijn
tussen twee erven mogen worden geplaatst, ontslaat dit hen niet van de
naleving van de algemene zorgvuldigheidsnorm. Deze norm kan hogere
eisen stellen dan wettelijke of reglementaire bepalingen. Van twee architecten mag, aldus de Rechtbank van eerste aanleg te Brugge, verwacht worden
dat zij vertrouwd zijn met de diverse vormen van hinder tussen twee erven en
dat zij paal en perk moeten stellen aan elke hinder, veroorzaakt door hun op
wettelijke afstand aangeplante kaarspopulieren (Rb. Brugge, 12 september
1988, R. W., 1990-1991, 337).
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De omstandigheid dat een aannemer een adrninistratieve vergunning bezit
om door rniddel van dynarniet afbraakwerken uit te voeren en de voorwaarden van deze vergunning naleeft, doet niets af aan de verplichting van de
aannemer om de algemene zorgvuldigheidsnorm na te Ieven (Brussel,
27 september 1985, J.L.M.B., 1987, 362).
Ben bijzondere voorzichtigheid moet in het verkeer worden nageleefd ten
aanzien van kinderen. De toelating om aan een snelheid van 60 km/uur te
rijden, stelt een bestuurder van een motorvoertuig niet vrij van het nemen van
alle noodzakelijke voorzorgen bij het naderen van een zebrapad om te
verrnijden het Ieven van wandelende kinderen in gevaar te brengen (Brussel,
21 juni 1991, R.G.A.R., 1991, nr. 11.856). Ben bestuurder moet in de
nabijheid van een schooluitgang voorzien dat een kind van 7 jaar en 5
maanden buiten de oversteekplaats voor voetgangers de straat oversteekt
(Brussel, 15 december 1989, R.G.A.R., 1991, nr. 11.828).
Anderzijds is de bestuurder die de foutieve en rnisleidende bevelen van
politieagenten op onvoorzichtige wijze opvolgt, niet aansprakelijk wanneer
hij daardoor een ongeval veroorzaakt. De overheid is geheel aansprakelijk
voor het foutieve en rnisleidende bevel, gegeven door haar politieagent (Rb.
Antwerpen, 20 oktober 1986, V.K.J., 1989, 180).
AFDELING 2
···-INBREUKOPDEZORGVULDIGHEIDSNORM

13. ALGEMEEN- Naast de waaier van specifieke normen die een welbepaald
handelen of onthouden opleggen, schrijven de artikelen 1382-1383 B.W.
daarenboven een algemene plicht van zorgvuldigheid voor. Deze wetsbepalingen Iaten aan de rechter toe een gedrag, dat niet door een specifieke
norm wordt getroffen, toch nog te toetsen aan deze algemene zorgvuldigheidsnorm.
Behoudens het bewijs van de schade (zie Schuermans, L., Van Oevelen, A.,
Persyn, C., Ernst, Ph. en Schuermans, J.-L., ,Overzicht van rechtspraak.
Onrechtmatige daad. Schade en schadeloosstelling (1983-1992)", T.P.R.,
1994, 851 e.v.) dient het slachtoffer het toerekenbaar onvoorzichtig of
onbehoorlijk gedrag van de schadeverwekker aan te tonen (zie nr. 1). De
theorie van Procureur-Generaal Leclercq dat uit het bestaan van de schade de
fout volgt, wijst de rechtspraak vaststaand af (Cass., 14 december 1990, Arr.
Cass., 1990-91, 419, V.K.J., 1991, 112, J.T., 1991, 743; Vandenberghe, H.,
Van Quickenborne, M. en Hamelink, P., ,Overzicht (1964-1978)", T.P.R.,
1980, nr. 1, 1146; Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M., Geelen, K. en
Decoster, S., ,Overzicht (1979-1984)", T.P.R., 1987, nr. 13, 1283).
Ben toerekenbare inbreuk op de algemene zorgvuldigheidsnorm, welke in
het maatschappelijk verkeer door de eerzame en omzichtige burger, geplaatst
in dezelfde omstandigheden, in acht moet genomen worden, zal tot aansprakelijkheid leiden. De verplichting om zo weinig mogelijk schade aan derden
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te berokkenen, is geen resultaatsverbintenis maar dient in concreto beoordeeld te worden, rekening houdend met de omstandigheden.
In andere gevallen zal de rechtspraak de aangesprokene tot schadeloosstelling veroordelen zonder dat een gedragsfout aantoonbaar is. De rechtspraak
geeft in die gevallen aan haar oplossing een eigen grondslag, buiten art. 1382
B.W., zoals art. 544 B.W. (voor een toepassing, zie b.v. Cass., 28 juni 1990,
Arr. Cass., 1989-90, 1402; Bergen, 15 september 1987, J.L.M.B., 1988, 271)
of art. 1384, lid 1 B.W. (zie deel II).
14. VOORZIENBAARHEID VAN DE SCHADE- Bij bet beoordelen of een handelen
of nalaten tot aansprakelijkheid in de zin van art. 1382 B.W. leidt, is een
eerste vereiste de voorzienbaarheid van de schade (zie b.v. Cass., 8 oktober
1992, Arr. Cass., 1992-93, 1177: de rechter die bij de beoordeling van de
ernst van de fout rekening houdt met het feit dat een automobilist moet
voorzien dat zijn fouten schade kunnen veroorzaken die belangrijker is dan
die van een voetganger, schendt de artikelen 1382-1383 B.W. niet; Brussel,
26 juni 1990, R.G.A.R., 1991, nr. 11.758; Schamps, G., 'La violation de la loi
et la previsibilite du dommage en matiere aquilienne', noot onder Brussel,
28 april1992, J.L.M.B., 1994, nr. 5, 46; Schuermans, L., Van Oevelen, A.,
Persyn, C., Ernst, Ph. en Schuermans, J.-L., ,Overzicht van rechtspraak.
Onrechtmatige daad. Schade en schadeloosstelling (1983-1992)", T.P.R.,
1994, (851), nr. 1.1., 856; Cass., 8 augustus 1990, Arr. Cass., 1989-90, 1421,
Pas., 1990, I, 1259: voldoende is dat, in de feitelijke omstandigheden van het
schadegeval, schade kan worden voorzien, ook al kan de schadeverwekker
niet voorzien wie uiteindelijk schade zou lijden). De voorzienbaarheidsvereiste van de schade is, zoals verder besproken, geen voldoende criterium, dat
noodzakelijkerwijze tot aansprakelijkheid leidt (Vandenberghe, H., Van
Quickenborne, M., Geelen, K. en Decoster, S., ,Overzicht (1979-1984)",
T.P.R., 1987, nr. 14 e.v., 1283 e.v.). Ret concrete gedrag van de schadeverwekker dient, in elk afzonderlijk geval, in concreto getoetst te worden aan
een bepaalde maatstaf, gelet op de omstandigheden van het schadeverwekkend handelen.
Ret onderzoek naar de voorzienbaarheid van de schade is niet aan de orde bij
de opzettelijke overtreding van een zorgvuldigheidsnorm (Vandenberghe,
H., Van Quickenborne, M. en Hamelink, P., ,Overzicht (1964-1978)",
T.P.R., 1980, nr. 9, 1156; Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M., Geelen,
K. en Decoster, S., ,Overzicht (1979-1984)", T.P.R., 1987, nr. 14, 1283).
Treffend in dit verband is de rechtspraak betreffende de derde-medeplichtigheid aan andermans contractbreuk (Vandenberghe, H., Van Quickenborne,
M., Geelen, K. en Decoster, S., ,Overzicht (1979-1984)", T.P.R., 1987,
nr. 14, 1283; zie ook Proc-Gen. Krings, E.,' Aspecten van de bijdrage van het
Hof van Cassatie tot de rechtsvorming', Redevoering uitgesproken op de
plechtige openingszitting van het Hof van Cassatie op 3 september 1990, Arr.
Cass., 1990-91, 22, nr. 29).
De derde die desbewust deelneemt aan andermans contractbreuk, kan op
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grond van art. 1382 B.W. aansprakelijk gesteld worden, met name indien de
derde, die kennis had of diende te hebben van het bestaan van een overeenkomst, bewust en rechtstreeks heeft deelgenomen of zijn medewerking heeft
verleend aan een contractbreuk (Luik, 17 december 1986, J.L.M.B., 1987,
1515; Cornelis, L., o.c., 128 e.v.; Dirix, E., en Van Oevelen, A., ,Kroniek
van het verbintenissenrecht (1985-1992)", R. W, 1992-93, nr. 74, 1252;
Herbots, J. en Pauwels, C., ,Overzicht van rechtspraak (1982-1987). Bijzondere Overeenkomsten", T.P.R., 1989, 1106-1107; Kruithof, R., ,Medeplichtigheid aan andermans contractbreuk", in Liber Amicorum E. Krings,
1991, 189 e.v.; Merchiers, Y., ,Contractbreuk en derde-medeplichtigheid",
R. W., 1985-86, 2085-2100; Simont, L., ,Reflexions sur la jurisprudence de
la Cour de Cassation relative a la responsabilite du tiers complice de la
violation d'une obligation contractuelle", in Melanges offerts a Robert
Pirson, Brussel, 1989, 356). In beginsel rust op de derde geen onderzoeksplicht (Rb. Brussel, 7 juni 1988, 1988-89, 1378; Dirix, E. en Van Oevelen,
A., l.c., nr. 75, 1252).
De rechtspraak heeft in de bestudeerde periode herhaaldelijk uitspraak
gedaan in gevallen waar de particuliere eigenaar van een voertuig, die
gehouden is door een vervreemdingsverbod in de financieringsovereenkomst
van zijn voertuig, het voertuig alvorens gehele afbetaling - niettegenstaande het vervreemdiligsverbod - toch verkoopt aan een professioneel
garagehouder. Deze laatste kan de aanvankelijke verkoper (zie het treffend
voorbeeld van Cass., 22 april 1982, Arr. Cass., 1982-83, 1022, concl. Proc:~
Gen. Krings) of een derde zijn.
Van de beroepsverkoper van tweedehands wagens wordt verwacht dat hij de
originele aankoopfactuur opvraagt opdat hij zich zou kunnen vergewissen
van dergelijk eigendomsvoorbehoud en/of vervreemdingsverbod en van de
volledige afbetaling van het te koop geboden voertuig. Bij gebreke hieraan
begaat hij een onrechtmatige daad (zie o.m. Antwerpen, 4 maart 1986, R. W,
1987-88, 370; Antwerpen, 24 maart 1986, R. W., 1986-87,798, noot Herbots,
J.; Luik, 17 december 1986, J.L.M.B., 1987, 1515; Antwerpen, 19 oktober
1988, T.B.B.R., 1989, 468, noot Merchiers, Y.; Brussel, 7 mei 1991,
J.L.M.B., 1992, 294, noot Parmentier, C., ,La connaissance du contrat par
le tiers complice"; Luik, 24 december 1991, J.T., 1992, 202; Kh. Kortrijk,
15 november 1988, R.W., 1989-90, 341; Kh. Gent, 22 maart 1990, T.G.R.,
1990, 91; Kh. Hasselt, 30 december 1991, Limb. Rechtsl., 1992, 190).
Daarentegen behoort een garagehouder die een benzinestation exploiteert en
geen normale opkoper is van tweedehandsvoertuigen, niet op de hoogte te
zijn van het gebruik dat de aankoopfactuur van de verkoper van de wagen
moet voorgelegd worden (Antwerpen, 4 maart 1986, R. W, 1987-88, 370). In
dezelfde zin is een particulier of een persoon die in bijberoep wagens
verkoopt, niet gehouden tot deze onderzoeksplicht (Luik, 14 december
1990, J.L.M.B., 1992, 292, noot P.H.).
Sommige rechtspraak is zeer verregaand (onderzoeksplicht van de koper die
zich uitstrekt tot de op grond van art. 20,5° Hyp.W. ter griffie neergelegde
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facturen: Kh. Doornik, 28 januari 1986, J.T., 1987, 148; contra: Luik,
15 februari 1990, J.L.M.B., 1990, 1486).
Een koper van aandelen die een clausule van voorkooprecht ten gunste van
de bestaande aandeelhouders kende of behoorde te kennen, begaat een
onrechtmatige daad in de zin van art. 1382 B.W., door in die omstandigheden
toch aandelen te kopen, met miskenning van het voorkooprecht van de
andere aandeelhouders (Kh. Namen, 22 februari 1990, T.R. V., 1991, 234,
noot Laga, H., ,Ret leerstuk van de derde-medeplichtigheid aan andermans
contractbreuk toegepast op de schending van statutaire aanvaardings- en
voorkooprechtclausules").
De vraag of derden een onderzoeksplicht hebben kan niet eensluidend
beantwoord worden en dient in concreto onderzocht te worden: de inhoud
van de overeenkomst, de gebruiken, de professionele hoedanigheid van partijen, ... zijn elementen die een rol kunnen spelen bij dit onderzoek (Cornelis,
L., o.c., 131 en 132; Laga, H., ,Ret leerstuk van de derde-medeplichtigheid
aan andermans contractbreuk toegepast op de schending van statutaire aanvaardings- en voorkooprechtclausules", T.R. V., 1991, 241, noot onder Kh.
Namen, 22 februari 1990, T.R.V., 1991, 234; Simont, L., l.c., 356).
Bij de beoordeling van het gedrag van de aangesprokene is de voorzienbaarheid van de schade een eerste vereiste.
De bestuurder die in het drukke stadsverkeer een voertuig op korte afstand en
aan een niet-aangepaste snelheid volgt, moet voorzien dat het voor hem
rijdend voertuig plots kan remmen tengevolge van het onregelmatig rijgedrag van een ander voertuig (Brussel, 24 februari 1990, R.G.A.R., 1991,
nr. 11.827; zie daarentegen: Brussel, 25 januari 1990, R.G.A.R., 1992,
nr. 12.067: het bruusk halthouden zonder vertragen noch afremmen moet
niet voorzien worden). Een trambestuurder moet voorzien dat een voor hem
rijdend voertuig bij het naderen van een kruispunt kan vertragen of halt
houden voor een voetganger die de rijbaan oversteekt op een beschermde
oversteekplaats voor voetgangers (Brussel, 30 mei 1988, V.K.J., 1988, 274).
De bestuurder van een tractor die zijn voertuig te dicht bij de treinsporen
achterlaat, kan de schadelijke gevolgen van een aanrijding voorzien (Corr.
Antwerpen, 27 februari 1987, R. W., 1987-88, 580).
Een bestuurder die bij het naderen van een slagboom met afstandbediening
zijn identiteit aan de parkeerwachter niet kenbaar maakt en daarenboven de
duidelijk instructies negeert, moet voorzien dat hij schade kan veroorzaken
wanneer hij doorrijdt (Rb. Brussel, 6 juni 1985, R.G.A.R., 1987, nr. 11.290).
Ieder voorzichtig bestuurder kan voorzien dat wanneer hij over een losliggend voorwerp (i.e. een bladveer) rijdt, dit voorwerp kan wegspringen met
schade tot gevolg (Vred. Merksem, 8 januari 1987, V.K.J., 1987, 141).
Een bestuurder moet voorzien dat het besturen van een motorvoertuig met
een pijp in de mond de kans op ongevallen verhoogt (Brussel, 15 december
1988, gecit.).
De eigenaar van een voertuig die zijn contactsleutels aan een dronken
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persoon overhandigt en deze het voertuig laat besturen, moet voorzien dat de
dronken bestuurder een ongeval kan veroorzaken (Corr. Luik, 18 september
1990, en Luik, 16 januari 1992, De Verz., 1992, 322, noot Lambert, M.).
Een autobestuurder moet, gelet op de concrete omstandigheden zoals de
plaatsgesteldheid en de zichtbaarheid, het onvoorzichtig optreden van een
bejaarde man die op het voetgangerspad een stoplicht negeert, kunnen
voorzien (Brussel, 16 september 1988, R.G.A.R., 1991, nr. 11.772). De
weggebruiker die een voetganger tijdig ziet oversteken, moet stoppen (Brussel, 10 november 1989, R.G.A.R., 1992, nr. 11.944; zie oak Corr. Luik,
25 november 1991, T.Vred., 1991, 381, De Verz., 1993, 60).
Een bestuurder moet in de nabijheid van een schooluitgang voorzien dat een
kind van 7 jaar en 5 maanden buiten de oversteekplaats voor voetgangers de
straat oversteekt (Brussel, 15 december 1987, R.G.A.R., 1991, nr. 11.828).
In dezelfde zin kan de autobestuurder die op een bepaalde afstand voetgangers de rijbaan ziet oversteken, de schadelijke gevolgen voorzien wanneer hij, rekening houdend met de snelheid van zijn wagen, normaal gezien
zou moeten vertragen, maar dit niet doet en aileen maar claxonneert.
Anderzijds moeten oak de voetgangers rekening houden met de zichtbare
aanwezigheid van het voertuig dat tot op een veertigtal meter van hen
genaderd is (Bergen, 25 maart 1991, De Verz., 1992, 305, noot P.Y. Bovy;
zie daarentegen: Brussel, 4 oktober 1991, V.K.J., 1992, 137: geen aansprakelijkheid van de bestuurder (zie verder nr. 17)) ..
De bestuurder die in een eenrichtingsbaan een achteruitrijdend voertuig ziet
en om deze reden een noodmaneuver uitvoert, moet niet voorzien dat hij bij
het plotse remmen tegen een ander voertuig kan terechtkomen (Rb. Antwerpen, 25 november 1987, V.K.J., 1988, 189). De chauffeur die bij nacht
stilhoudt en achteruitrijdt op de rijstrook van een autosnelweg moet voorzien
dat hij de achteropkomende bestuurders, die zich hieraan niet kunnen verwachten, volledig misleidt (Antwerpen, 22 mei 1987, De Verz., 1988, 174).
De bestuurder die vanop een prive-eigendom de openbare weg wil oprijden,
moet niet voorzien dat op het voetpad een bromfietser aan een zeer hoge
snelheid en in tegengestelde rijrichting komt aangereden (Rb. Luik, 9 maart
1987, De Verz., 1988, 372).
De ruiter die zich met een schichtig paard op de rijbaan begeeft, kan voorzien
dat hij het risico loopt ongevallen te veroorzaken (Rb. Nijvel, 5 december
1985, T.B.B.R., 1987, 87).
Een visser die zich in het halfdonker onoplettend verplaatst op de kant van
een rivier, waar zich nag andere vissers bevinden, kan de schadelijke
gevolgen van zijn daad voorzien (Vred. Luik, 14 november 1986, T. Vred.,
1989, 206).
Een voetganger moet bij vriesweer voorzien dat hij ten val kan komen op een
besneeuwd voetpad waarvan hij de minder goede staat trouwens goed kent.
Dit belet niet dat de aanpalende bewoner - wegens het niet-nemen van
gepaste maatregelen- mede-aansprakelijk is (Rb. Luik, 22 december 1989,
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R.G.A.R., 1992, nr. 11.921). En een niveauverschil van 5 em over een afstand
van verscheidene tegels maakt in valle dag geen onvoorzienbaar of onzichtbaar gevaar uit van aard om het rechtmatig vertrouwen van de gewoon
aandachtige voetganger te verschalken (Brussel, 21 september 1987,
R.G.A.R., 1989, nr. 11.551).
De Belgische Staat die bij koninklijk besluit met terugwerkende kracht de
subsidies voor een welbepaalde categorie van onderwijzers afschaft, moet
voorzien dat bij niet-tijdige mededeling van een dergelijke maatregel, de
inrichtende macht van een onderwijsinstelling schade kan lijden. Van zodra
de inrichtende macht kennis kreeg van de afgeschafte subsidiemaatregel, had
zij een onderwijzer, voorwerp van de maatregel, zonder opzeggingsterrnijn
ontslagen. De overheid moet de inrichtende macht vrijwaren voor de aanspraken van de ontslagen onderwijzer m.b.t. de niet-geeerbiedigde opzeggingsterrnijn (Arbh. Luik, 25 januari 1989, T.S.R., 1989, 218).
Van een gemeentelijke overheid kan niet worden geeist dat zij er zich op elk
ogenblik van verge wist of geen verkeersbelemmering op haar grondgebied in
het leven wordt geroepen, zelfs niet in een periode tijdens dewelke zij het
opstellen van dergelijke belemmeringen toelaat. In casu reed een voertuig
om 23 uur 's nachts in op een onverlichte en niet-gesignaleerde ,vloer" van
een autoscooter. De uitbater van de autoscooter had de gemeentelijke overheid niet op de hoogte gebracht van zijn komst op de dag van het ongeval,
zodat de gemeente - na aankomst van de kerrnisuitbater - niet de vereiste
signalisatie had aangebracht. Het Hof oordeelde dat de gemeente - niettegenstaande haar veiligheidsverplichting - niet aansprakelijk was (Antwerpen, 18 september 1985, V.K.J., 1986, 87). Volgens het Hofimpliceert de
vergunning door de gemeente om een week op voorhand met de opstelling
van de autoscooter te beginnen, niet dat de gemeente in de betrokken
periode, op ieder ogenblik, zonder voorafgaandelijke herinnering het ontstaan van de ,vergunde" verkeersbelemmering moet verwachten en tot
preventieve maatregelen moet overgaan.
Evenrnin moet een gemeente op elk ogenblik voorzien dat er een gevaarssituatie ontstaat door het occasioned verlies van mazout door weggebruikers
(Antwerpen, 30 juni 1987, R. G.A.R., 1988, nr. 11.389).
De gemeente moet de schadelijke gevolgen voorzien wanneer zij een straat
waar werken uitgevoerd worden die belangrijke verkeershinder veroorzaken,
niet afsluit voor het autoverkeer. Niet noodzakelijk voldoende is dat verkeerssignalisatie werd aangebnicht door de aannemer (Antwerpen, 3 april
1985, V.K.J., 1985, 117).
De verplichting om te waken over de veiligheid van de wegenis dwingt de
bevoegde overheden niet om op ieder uur van de dag of de nacht, alle
voetpaden van de daarop aanwezige sneeuw of ijzel te ontdoen. Natuurlijke
omstandigheden die moeten worden voorzien door de weggebruikers, zoals
onder meer sneeuw en ijzel, leiden niet noodzakelijk tot de aansprakelijkheid
van de gemeente (Brussel, 11 april 1989, V.K.J., 1990, 96).
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Wanneer de veiligheid van de weggebruikers niet meer verzekerd is- bijvoorbeeld als gevolg van een oneffenheid van 4 centimeter in bet geasfalteerde wegdek van de rijbaan - moet de gemeente de aangepaste maatregelen
treffen om bet verkeer opnieuw mogelijk te maken (Cass., 21 mei 1987, Arr.
Cass., 1986-87, 1286, R.G.A.R., 1989, nr. 11.460 en R.G.A.R., 1990,
nr. 11.694; Cass., 10 oktober 1991, Arr. Cass., 1991-92, 138; Bergen,
6 mei 1986, R.G.A.R., 1989, nr. 11.484; Bergen, 2 september 1989, VK.J.,
1990, 98).
En een onderneming, die manioc van een vrachtwagen via een open transportband in de ruimen van een binnenschip overlaadt, moet voorzien dat zich
een stofwolk verspreidt welke aankomende schepen het zicht kan belemmeren (Kh. Gent, 24 december 1985, Intern. Vervoerr., 1986, afl. 3, 36,
Rechtspr. Antw., 1986-87, 54).
15. VOORZIENBAARHEID VAN DE SCHADE- Een postbode die in een landelijke
gemeente langs de open schuurpoort een huis binnengaat om een aangetekende brief in handen van de geadresseerde af te leveren, moet de aanwezigheid van een gevaarlijke bond niet voorzien. De eigenaar van de bond
daarentegen begaat een fout - zelfs in een landelijke gemeente - door de
bijtgrage bond op zijn binnenkoer los te laten rondlopen. Als inwoner van bet
dorp moest de eigenaar van de bond voorzien dat- zoals gebruikelijk in de
streek~ eender_wie uiLhet dorp_ kon_ proberen_hem_te_bereiken langs_de
binnenkoer (Vred. Borgloon, 10 november 1987, Limb. Rechtsl., 1991, 58).
Een treinreiziger moet en kan voorzien dat hij bet risico loopt ten val te
komen wanneer hij niet wacht tot de trein volledig stilstaat. De reiziger mag
niet zonder meer blindelings afstappen omdat de deuren van de trein geopend
zijn. Hij moet ook nagaan of de trein ook werkelijk volledig stilstaat
(Antwerpen, 21 oktober 1987, R. W., 1988-1989, 1169).
Indien de passagier van een bus niet onmiddellijk gaat zitten, moet hij zich
vasthouden aan de vaste staven of andere elementen waardoor hij zijn
evenwicht kan bewaren wanneer de bus in beweging is (Luik, 6 februari
1991, T.B.H., 1992, 142, noot Lambert, M.). De passagier moet immers
voorzien dat de bus tijdens bet rijden plots kan remmen (Rb. Hasselt, .
15 september 1987, R.G.A.R., 1990, nr. 11.733). De treinbestuurder in bet
havengebied moet niet verwachten dat de andere weggebruikers de absolute
prioriteit van treinstellen in de havenzone over bet hoofd zien (Rb. Antwerpen, 6 maart 1989, R.G.A.R., 1991, nr. 11.818).
W anneer een dierenarts overgaat tot de uitvoering, onder verdoving, van een
keizersnede bij een koe, moet de bijgeroepen helper niet voorzien dat hij een
stamp van een achterpoot van de koe kan krijgen wanneer hij zich achter bet
dier plaatst (Brussel, 2 november 1987, R.W., 1989-90, 437).
Bij het bewandelen van de bevroren reien in de winterperiode, op een
ogenblik dat dit werd toegestaan door de Stad Brugge, mochten de talrijke
wandelaars erop vertrouwen dat er voldoende veiligheidsmaatregelen waren
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getroffen, temeer daar de Stad Brugge op de gevaarlijke plaatsen nadarafsluitingen geplaatst had om het publiek op afstand te houden (Rb. Brugge,
28 september 1988, R.W., 1990-91, 441).
Wanneer ijzel voorzienbaar is, begaat de chauffeur die met de ijzel geen
rekening houdt en op een ijsplek uitglijdt, een fout (Brussel, 19 maart 1986,
R.G.A.R., 1987, nr. 11.306; Kh. Brussel, 20 februari 1990, V.K.J., 1990,
275).
Een aannemer die in een turfachtige bodem grondwerken uitvoert, moet
redelijkerwijze voorzien dat, gelet op de aard van de bodem en de plaatselijke toestand, brand kan ontstaan, en dat deze brand zich op ongestoorde en
oncontroleerbare wijze kan uitbreiden in de turflaag die tengevolge van de
werken uitermate droog is (Antwerpen, 4 januari 1989, Limb. Rechtsl., 1989,
88).
Een jager die in de winterperiode op klein wild schiet, moet voorzien dat de
kogel op de bevroren grond afketst en een ander persoon verwondt (Luik,
22 maart 1990, R.G.A.R., 1991, nr. 11.884, J.L.M.B., 1991, 744).
En een politieagent die bij de omsingeling van inbrekers, midden in de stad,
in een smalle straat en in aanwezigheid van een groot aantal gewone burgers,
kogels afvuurt, moet voorzien dat de kogels ergens tegenaan botsen en een of
meer omstaanders verwonden of doden (Rb. Leuven, 16 december 1988,
R.W., 1990-91, 576).
Het feit van een omheiningspaal in te heien maakt op zich geen gevaarlijke
daad uit die bijzondere veiligheidsmaatregelen vereist. Indien evenwel een
verroeste ijzeren staaf wordt ingeheid, moet men voorzien dat er als gevolg
van de herhaalde hamerslagen roestschilfers kunnen loskomen welke een
derde aan het oog kunnen verwonden (Brussel, 28 juni 1988, R.G.A.R., 1990,
nr. 11.729).
Wie een grasmachine bedient die op zich gevaarlijk is door haar mechanisme, moet de schadelijke gevolgen voor omstaanders voorzien (Rb. Turnbout, 28 maart 1990, Turnh. Rechtsl., 1991, 106).
Diegene die een vijfjarig kind, in het bijzijn van twee kinderen van 7 en 13
jaar oud voetballaat spelen op een grasveld naast een drukke verkeersweg,
moet de gevaren voorzien (Rb. Turnhout, 23 februari 1987, Turnh. Rechtsl.,
1991, 103; Antwerpen, 28 januari 1991, De Verz., 1991, 676, noot J.R.).
Een bestuurder die vroeger een zware hartaanval heeft doorgemaakt, onder
quasi permanente medische behandeling staat en wekelijks inspuitingen door
de huisarts krijgt, kan de schadelijke gevolgen voorzien wanneer hij zonder
begeleiding met de auto rijdt (Gent, 25 februari 1986, T.G.R., 1986, 64;
Brussel, 21 april1986, R.W., 1987-88,922, noot).
De voetbalclub die op een onrechtmatige wijze de transfert van een van zijn
spelers verhindert en hem bovendien door een interne maatregel broodrooft,
begaat een fout (Kgd. Luik, 9 november 1990, J.L.M.B., 1990, 1442, noot).
Een weggebruiker moet de gevolgen voorzien wanneer hij aan een onaangepaste snelheid bruusk remt bij het zien van een tegenligger die op regel-
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matige wijze - en geenszins onvoorzienbaar - langs rechts een aantal
gestationeerde wagens voorbijrijdt (Rb. Charleroi, 11 september 1987,
R.G.A.R., 1989,nr. 11.515).
Een autobestuurder moet niet voorzien dat het voertuig dat voor hem rijdt,
plots stilhoudt voor een loslopende bond (Rb. Brussel, 6 mei 1988, R.G.A.R.,
1990, nr. 11.732).
Een buschauffeur die aan een elfjarige jongen een teken geeft om achteruit te
gaan, moet voorzien dat de jongeman bij het achterwaarts stappen struikelt
en met zijn linkervoet onder het wiel van de bus terechtkomt (Brussel,
4januari 1988,R.W., 1988-89, 1132).
De bestuurder van een tractor die een andere, in het veld vastgereden tractor
ter hulp komt om deze te depanneren, kan de schadelijke gevolgen voorzien
wanneer hij blindelings en met een aanhangwagen achteruitrijdt om de
sleepkabel aan de vastgereden tractor te bevestigen (Bergen, 8 april 1987,
De Verz., 1987, 592).
De bewaker van een openbaar entrepot, toebehorend aan de Belgische Staat,
moet voorzien dat in de loop van de maand januari tijdens een strenge winter
zich tengevolge van de vorst een breuk van de waterleiding kan voordoen
(Cass., 31 oktober 1985, Arr. Cass., 1985-86, 294).
De overheid moet de schadelijke gevolgen voorzien wanneer zij een onderwijzeres in dwaling brengt door haar gedurende meerdere jaren als onderwijzeres lagere school te betalen en ze te belasten met een overeenstemmende taak, terwijl ze bij koninklijk besluit slechts als kleuterleidster
benoemd is (Rb. Brussel, 16 november 1987, R.G.A.R., 1989, nr. 11.548).
Een vervoerder van uitzonderlijk vervoer moet de gevaren voorzien wanneer
hij een spooroverweg, waarvan hij de gesteldheid kent, met een zwaarbeladen aanhangwagen oversteekt. Noch de stad, noch de N.M.B.S begaan
een fout wanneer de vrachtwagen bij het oversteken van de overweg blijft
vastzitten en aangereden wordt door een trein (Bergen, 3 mei 1989,
R.G.A.R., 1992, nr. 12.062).
Bij bet aanleggen van een parking moet een grootwarenhuis de schade
voorzien wanneer de parking op die wijze wordt aangelegd dat een onbeheerd karretje ongehinderd op de openbare weg kan terechtkomen (Rb.
Brussel, 30 januari 1989, V.K.J., 1989, 211).
De vrachtwagenchauffeur die de achterste liftdeur van zijn vrachtwagen
horizontaal opent op meer dan een meter van de grond, moet de mogelijke
schadelijke gevolgen voorzien voor de weggebruikers die de geparkeerde
vrachtwagen in dubbele file willen voorbijsteken (Rb. Brussel, 22 januari
1990, R.G.A.R., 1992, nr. 11.998).
Een gewoon aandachtig voetganger moet in volle dag een niveauverschil van
5 em over een afstand van verscheidene tegels voorzien (Brussel, 21 september 1987, R.G.A.R., 1989, nr. 11.551).
De monitors van een jeugdbeweging die jonge kinderen aan een wedstrijd
laten deelnemen waarbij de kinderen gevaarlijke straten moeten oversteken,
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moeten voorzien dat de opwinding van het spe1 de aandacht van de kinderen
kan afleiden van de gevaren van het stadsverkeer (Brusse1, 21 juni 1991,
R.G.A.R., 1991, nr. 11.856).
De moeder die een kind van 5 jaar, vergeze1d van de oudere zus van 16 jaar,
naar de winke11aat gaan, moet de moge1ijke gevo1gen voorzien (Corr. Luik,
25 november 1991, T. Vred., 1991, 385, De Verz., 1993, 60).
Een vrachtwagenchauffeur die bij uiterst dichte mist, na een tankbeurt, met
zijn vrachtwagen met aanhangwagen een rijbaan oversteekt, moet voorzien
dat de andere weggebruikers hem wegens het gebrek aan zichtbaarheid niet
of s1echts 1aattijdig opmerken (Gent, 23 juni 1987, V.K.J., 1987, 76). In
deze1fde zin moet een vrachtwagenchauffeur die dwars over de rijbaan staat,
de gevo1gen voor aankomende bestuurders voorzien wanneer de oranjereflectoren op de flank van zijn voertuig bevui1d zijn en zijn knipperlichten niet
werken (Brussel, 22 februari 1989, R.G.A.R., 1990, nr. 11.690).
Wie een verjaardagsfeest inricht in een gehuurde zaal, moet de schade1ijke · ·
gevo1gen voorzien wanneer hij gevaarlijke individuen de toegang tot de zaal
niet verbiedt (Brussel, 15 januari 1988, R.G.A.R., 1989, nr. 11.541).
De eigenaar die gedurende geruime tijd na1aat een opschietende haag die een
verkeersbord op de openbare weg aan het zicht onttrekt, te snoeien, kan de
schade1ijke gevo1gen voor de weggebruikers voorzien (Bergen, 26 september
1989, V.K.J., 1990, 98).
De Be1gische Staat moet de schadelijke gevolgen voorzien van de laattijdige
pub1icatie van de statuten van een V.Z.W. (Luik, 23 oktober 1989, J.T., 1990,
23).
Een vrachtwagen die gebruikt wordt voor het ruimen van de rio1ering, houdt
halt in een gevaar1ijke bocht. De schade is voorzienbaar wanneer de nodige
voorzorgsmaatrege1en niet worden genomen om automobi1isten die de bocht
ingaan, te waarschuwen (Bergen, 6 november 1985, De Verz., 1986, 733).

16.

REDELIJKE VOORZIENBAARHEID- Opdat een hande1ing een onvoorzichtigheid zou zijn die aan1eiding geeft tot aansprakelijkheid, is het vo1doende
dat de schade een mogelijk gevolg is van die daad, maar dit moge1ijk gevolg
moet in rede1ijkheid voorzienbaar zijn (Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M. en Hame1ink, P., ,Overzicht (1964-1978)", T.P.R., 1980, nr. 10,
1156; Vandenberghe, H., Van Quickenbome, M., Gee1en, K. en Decoster, S.,
,Overzicht (1979-1984)", T.P.R., 1987, nr. 16, 1290). De rede1ijke voorzienbaarheid dient te worden onderzocht en niet het feite1ijk voorzien (Rb.
Leuven, 7 juni 1985, V.K.J., 1985, 212).
Iemand is dus slechts aansprake1ijk indien hij de schade kan voorzien en niet
de noodzake1ijke maatrege1en neemt om die te voorkomen. De voorzienbaarheid van de schade is vervat in de no tie van de goede huisvader (Brussel,
6 november 1991, J.L.M.B., 1992, 1135).
Het onbeheerd achterlaten van een voertuig met de s1eutel in het contactslot
en de portieren niet s1otvast, dient beoordee1d te worden in het 1icht van de
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specifieke omstandigheden, en van de vraag of in die omstandigbeden de
bestuurder bet ontstaan van de scbade in redelijkheid kon voorzien en
nagelaten heeft maatregelen te treffen om de voorzienbare scbade te voorkomen (zie Brussel, 2 december 1985, V.K.J., 1987, 15).
De bestuurder die zijn voertuig ongesloten met de sleutels in bet contactslot
op privaat terrein, voldoende verwijderd en nagenoeg onzicbtbaar vanop de
openbare weg, acbterlaat, moet niet voorzien dat een derde zonder zijn
toelating met bet voertuig wegrijdt (Antwerpen, 1 april 1987, R.G.A.R.,
1989, nr. 11.449, noot; in dezelfde zin: Brussel, 25 oktober 1985,
R.G.A.R., nr. 11.186).
Treffend is de uitspraak van bet Hof van Beroep te Brussel. De begrafenisondernemer die zijn opgetuigde lijkwagen tijdens een begrafenisplecbtigbeid
even ongesloten en met de sleutels in bet contactslot voor de deuren van de
kerk onbeheerd acbterlaat, moet in redelijkheid niet voorzien dat een geestesgestoorde zicb van bet voertuig meester maakt en scbade aanricbt (Brussel, 2 december 1985, V.K.J., 1987, 15).
De zuivelbandelaar die een doos eieren voor de deur van de woning van een
klant plaatst, moet in redelijkheid niet voorzien dat de bewoner, bij bet
verlaten van zijn woning, niet nagaat of bij dit zonder gevaar kan doen, zelfs
en a fortiori wanneer deze aan bet verhuizen is en zware stukken draagt (Rb.
Hasselt, 30 juni 1987, R. G.A.R. , 1990, nr. 11.597).
Een bezoeker die met toestemrning van de eigenaars een woning betteedt,
moet niet voorzien dat bij bet openen van de deur er mogelijks een dier (in
casu een papegaai) kan ontsnappen (Vred. Neerpelt, 16 januari 1986, bevestigd door Rb. Hasselt, 14 maart 1988, Limb. Rechtsl., 1988, 193).
De bestuurder die op een kruispunt, onder dekking van een naar links
gerichte groene pijl, naar links afslaat, moet niet voorzien dat een tegenligger
bet rood verkeerslicbt miskent (Brussel, 19 november 1990, V.K.J., 1991,
132). En een bestuurder die op een kruispunt waar voorrang van recbts geldt,
naar links afslaat, moet niet voorzien dat hij links ingehaald wordt (Brussel,
5 oktober 1987, R.G.A.R., 1990, nr. 11.695).
De M.I.V.B. moet niet in redelijkheid voorzien dat een kind van acht jaar een
afgesloten lucbtkoker van twee meter boog, gelegen op een gedeelte van de
openbare weg dat niet voor het publiek toegankelijk is, beklimt (Brussel,
9 november 1988, R.G.A.R., 1991, nr. 11.769).
In redelijkheid mag voorzien worden dat een negenjarig meisje voldoende
kennis beeft verworven om bet gevaar van een normaal brandend gasvuur in
een keuken te onderkennen en dat het kind alle voorzorgen zal nemen teneinde ongevallen te voorkomen (Rb. Turnbout, 26 september 1988, Turnh.
Rechtsl., 1991, 99, bevestigd door Antwerpen, 6 maart 1991, ongepublic.).
De bestuurder van een voertuig moet niet voorzien dat een passagier op
onverwachte wijze het stuur vastgrijpt en naar zicb rukt (Corr. Aarlen,
30 oktober 1991, V.K.J., 1992, 112).
Evenrnin moet een bestuurder die gebruik maakt van een spooroverweg
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voorzien dat zich in het midden van het berijdbare gedeelte een rijspoor van
aanzienlijke omvang (1 ,40 m lengte, 80 em breedte en 8 tot 10 em diepte)
bevindt, waardoor zelfs bij het voorzichtig oversteken schade wordt veroorzaakt (Bergen, 26 juni 1987, R.G.A.R., 1989, nr. 11.461).
De machinist van een locomotief in de havenzone moet niet voorzien dat een
onverlichte aanhangwagen bij het vallen van de duisternis te dicht bij de
sporen onbeheerd wordt achtergelaten (Corr. Antwerpen, 27 februari 1987,
R. W., 1987-88, 580; anders: Antwerpen, 4 november 1991, R.G.A.R., 1992,
nr. 12.052).
Gastheren die een op een ongebruikelijke hoogte bevestigde hangmat duidelijk als decoratie en niet als bed gebruiken, moeten niet voorzien dat een van
hun gasten in de hangmat wil gaan liggen (Brussel, 9 juni 1987, De Verz.,
1987).
Een normaal zorgzaam persoon moet niet voorzien dat het geven van vers
gemaaid gras aan een paard tot de dood van dit paard kan leiden (Rb.
Marche-en-Famenne, 12 november 1987, R.G.A.R., 1990, nr. 11.730).
De weggebruiker die een voertuig bestuurt in wankele gezondheidstoestand,
moet voorzien dat hij onwel kan worden aan het stuur. Deze voorzienbaarheid moet nochtans op een redelijke wijze beoordeeld worden, aangezien
anders iedere persoon die niet in een uitstekende gezondheidstoestand verkeert, zich ervan zou moeten onthouden een voertuig te besturen (Brussel,
27 november 1986, V.K.J., 1987, 255). Het uithalen van een grap om
jonggehuwden te storen in hun eerste huwelijksnacht is een algemeen toegepast huwelijksgebruik. De grappenmaker die een alarmsysteem bestaande
uit een batterij met tijdsklok onder het bed van zijn schoonbroer plaatst, kan
verwachten dat het gebruikte toestel, afkomstig uit de waning van het
slachtoffer, behoorlijk functioneert en moet geenszins voorzien dat er bij
gebruik brand kan uitbreken (Vred. Bilzen, 24 november 1986, Limb.
Rechtsl., 1987, 178).
Soms leidt de rechtspraak uit de omstandigheid dat een bepaalde gebeurtenis
niet moest voorzien worden, af dat overmacht aanwezig is en de aangesprokene derhalve niet aansprakelijk is. Bij een beweerde overtreding van de
zorgvuldigheidsnorm is overmacht echter eerder verwarrend en in feite
overbodig (Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M. en Hamelink, P.,
,Overzicht (1964-1978)", T.P.R., 1980, nr. 52, 1214; Vandenberghe, H.,
Van Quickenborne, M., Geelen, K. en Decoster, S., ,Overzicht (19791984)", T.P.R., 1987, nr. 16, 1290 en nr. 46, 1357; zie ook nr. 46).
Treffend is bijvoorbeeld het arrest van het Hof van Beroep te Brussel van
6 november 1987. Het Hof aanvaardde dat de onverwachte val van een
fietser op het ogenblik dat een personenwagen hem kort genaderd is, een
geval van overmacht uitmaakt voor de bestuurder van de personenwagen. In
casu was de fietser bij het rechts afdraaien onderuit geschoven zodat de
bestuurder van de personenwagen in zijn normale verwachtingen verschalkt
werd (Brussel, 6 november 1987, V.K.J., 1988, 236). Het was voldoende om
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te oordelen dat de aangesproken bestuurder in zijn handelen de zorgvuldigheid aan de dag had gelegd die in het maatschappelijk verkeer van hem kan
worden verlangd. Het slachtoffer dient immers aan te tonen dat de aangesprokene onzorgvuldig heeft gehandeld, bij gebreke waaraan de verweerder
vrijuit gaat. Levert het slachtoffer het bewijs dat de aangesprokene onzorgvuldig heeft gehandeld, kan overmacht niet bevrijdend werken, tenzij hij
daarmee het oorzakelijk verband kan betwisten.
In een ander geval stelde de Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen vast
dat een autobestuurder die plots dient te remmen voor een dekzeil dat van een
onbekend gebleven vrachtwagen op de rijbaan is gevallen, zich op overmacht kan beroepen (Rb. Antwerpen, 27 april1987, R.W., 1988-89, 204).

17. GRENZEN VAN HET VOORZIENBAARHEIDSCRITERIUM - De voorzienbaarheid van de schade is bij de beoordeling van de aansprakelijkheidsvraag een
noodzakelijk, maar niet voldoende criterium. De kennis of het voorzienbaar
karakter van hinder of schade als gevolg van de uitbating van een ondernerning, zijn op zich niet voldoende om het bewijs te leveren van een fout als
gevolg van onvoorzichtigheid (Antwerpen, 17 februari 1988, Amen., 1989,
143). Aangetoond moet worden dat de schadeverwekker nagelaten heeft de
in de concrete omstandigheden vereiste voorzorgsmaatregelen te treffen. Een
handeling is maar onrechtmatig in de mate dat ze verrnijdbaar is (Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M., Geelen, K. en Decoster, S., ,Overzicht
(1979-1984)", T.P.R., 1987, nr. 18, 1293).
De vereiste van de verrnijdbaarheid van de schade is vaak terug te vinden in
de uitspraken die de overheid aansprakelijk stellen indien deze kennis krijgt
van het bestaan van een gevaarlijke situatie op de openbare weg maar niet
onrniddellijk de gepaste veiligheidsmaatregelen treft (zie o.m. Cass., 22 januari 1989, Arr. Cass., 1988-89, 571; in dezelfde zin: Antwerpen, 3 maart
1986, V.K.J., 1986, 160; Brussel, 4 juni 1986, V.K.J., 1986, 312; Bergen,
30 september 1986, V.K.J., 1987, 7; Rb. Brussel, 15 september 1988,
R.G.A.R., 1990, nr. 11.638; geen aansprakelijkheid: Antwerpen, 30 juni
1987, R.G.A.R., 1988, nr. 11.389; Antwerpen, 28 september 1985, V.K.J.,
1986, 87).
De Belgische Staat is aansprakelijk wanneer zij nalaat tijdig een over de weg
hangende boom te verwijderen (Luik, 25 februari 1986, J.L.M.B., 1986, 522).
De gemeente komt tekort aan haar verplichting om te verhelpen aan ieder
abnormaal gevaar op de wegen die voor het verkeer zijn opengesteld,
wanneer zij gedurende meerdere dagen een situatie laat bestaan die het
verkeer gevaarlijk maakt en die het gevolg is van een uitstekende steen die
een onvoorzienbare hindernis voor de weggebruikers uitmaakt (Bergen,
2 juni 1987, V.K.J., 1988, 31). In dezelfde zin werd de gemeente aansprakelijk gesteld omdat de gemeente, niettegenstaande zij kennis had van het
verdwijnen van een verkeersbord als gevolg van een ongeval, nagelaten had
het bord te vervangen (Rb. Brussel, 15 september 1988, R.G.A.R., 1990,
nr. 11.638).
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Van de gemeente kan evenwel niet geeist worden dat zij door een permanent
controlesysteem op elk ogenblik en voor elk deel van de openbare wegen die
onder haar bevoegdheid vallen, de toestand ervan zou kennen en onverwijld
zou optreden, bijvoorbeeld door een ge'isoleerde ijzelvlek met zand te
strooien (Bergen, 12 november 1991, V.K.J., 1992, 152), een slecht functionerend verkeerslicht te herstellen (Brussel, 8 november 1990, V.K.J., 1991,
176) of beschadigde verkeerstekens te vervangen (Brussel, 24 november
1988, R.W., 1990-91, 367).
Zo ook mogen de weggebruikers van de openbare overheid in de winterperiode niet verwachten dat zij een voortdurend bewakingssysteem organiseert dat haar toelaat bij een onvoorzienbare afkoeling onmiddellijk verwittigd te worden (Bergen, 30 juni 1987, V.K.J., 1988, 67; in dezelfde zin: Rb.
Brugge, 7 december 1988, R.W., 1990-91, 859).
De bestuurder die buiten een bebouwde kom op een rechtlijnige en voorranggevende landweg rijdt en die van ver het toekomstig slachtoffer opmerkt
dat rechts van de rijbaan staat en naar links en rechts kijkt, mag er zich aan
verwachten dat deze persoon zich niet op de rijbaan zal begeven. De bestuurder heeft voldoende voorzorgsmaatregelen genomen door te remmen en
een geluidssignaal te geven (Brussel, 4 oktober 1991, V.K.J., 1992, 137).
De bestuurder die een kind van 5 jaar niet kan opmerken wegens de concrete
omstandigheden van de plaats, is niet aansprakelijk wanneer het kind plots de
rijbaan oversteekt (onvoorzienbare hindernis). Het staat vast dat de autobestuurder met een matige snelheid reed en een bijzondere voorzorg aan de dag
heeft gelegd (Brussel, 26 maart 1992, De Verz., 1992, 753; in dezelfde zin:
Antwerpen, 13 maart 1991, R.G.A.R., 1992, nr. 12.068; Vred. Sint-JansMolenbeek, 13 november 1990, bevestigd door Rb. Brussel, 27 februari
1992, V.K.J., 1992, nr. 113).
Het onbeheerd achterlaten van een voertuig met de sleutel in het contactslot
en de portieren niet slotvast, dient beoordeeld te worden in het licht van de
specifieke omstandigheden, en meer bepaald van de vraag of in die specifieke omstandigheden de bestuurder het ontstaan van de schade in redelijkheid kon voorzien en of hij nagelaten heeft maatregelen te treffen om de
voorzienbare schade te voorkomen (zie Brussel, 2 december 1985, V.K.J.,
1987, 15).
Van de organisatoren van een autowedstrijd kan niet worden geeist dat zij er
op elk ogenblik en overal op toezien dat de toeschouwers de maatregelen om
gebeurlijk onverantwoordelijk en onbezonnen publiek van bijzonder gevaarlijke plaatsen weg te houden, stipt naleven. De inrichters zijn in beginsel niet
aansprakelijk wanneer zij alle passende maatregelen hebben genomen om uit
menselijk oogpunt de veiligheid op het hele circuit te waarborgen (Luik,
9 oktober 1990, De Verz., 1991, 156).
Een inwoner die goederen op de openbare weg zet met het oog op de afhaling
ervan als huisvuil en die weet dat deze ophaling gespreid is over meerdere
dagen, zonder aanduiding van uren, moet de noodzakelijke voorzorgen
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nemen om te verhinderen dat dit huisvuil, in afwachting van de effectieve
wegname door de gemeente, schade kan veroorzaken (Rb. Brugge, 27 februari 1986, R. W., 1990-91, 475).
18. DE APPRECIATIE IN ABSTRACTO- ALGEMEEN- De voorzienbaarheid van
de schade is een noodzakelijk, maar niet voldoende criterium. Bij het
onderzoek naar de beweerde inbreuk op de zorgvuldigheidsplicht moet het
te beoordelen gedrag gewaardeerd worden, waarbij alle op het spel staande
belangen worden verrekend. Ook wanneer de redelijke voorzienbaarheid van
de schade van een bepaalde handeling een element is dat het begrip onbehoorlijk, onachtzaam handelen een duidelijk profiel geeft, maakt de voorzienbaarheid van de schade geen voldoende criterium uit dat noodzakelijkerwijze tot aansprakelijkheid leidt (zie nr. 14).
Het te beoordelen gedrag van de schadeverwekker wordt in elk afzonderlijk
geval getoetst aan de hand van een welbepaald referentiebeeld. De maatstaf
die bij de beoordeling van de schadeverwekkende daad wordt gehanteerd, is
de normale ,zorgzame en omzichtige burger", die ,in abstracto" en niet ,in
concreto" wordt beoordeeld (Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M. en
Hamelink, P., ,Overzicht (1964-1978)", T.P.R., 1980, nr. 12, 1158; Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M., Geelen, K. en Decoster, S., ,Overzicht
(1979-1984)", T.P.R., 1987, nr. 18, 1293).
Dit criterium wordt in zekere mate geconcretiseerd, verwijzend naar de
,normaal zorgvuldige en omzichtige persoon die in dezelfde omstandigheden verkeert". Het referentiebeeld is een abstract model, een hypothetisch
en fictief persoon, waaraan het gedrag van de aangesprokene getoetst wordt.
Het gaat om een ,normale" mens -met zijn eigen grenzen en onvolkomenheden - die een normale zorg aan eigen zaken besteedt. Deze beschikt niet
over de moed van Achilles, de wijsheid van Odysseus, noch over de kracht
van Hercules, kortom is geen superman (Vansweevelt, Th., De civielrechtelijke aansprakelijkheid van de geneesheer en het ziekenhuis, AntwerpenApeldoorn, Brussel, Maklu Uitgevers, Ced. Samson en Bruylant, 1992,
nr. 143, 136)
Om het referentiebeeld te vinden waaraan de schadeverwekker wordt getoetst, moet de rechter rekening houden met de omstandigheden waarin het
schadegeval zich heeft voorgedaan. Bij het beoordelen van het gedrag van de
aangesprokene onderscheidt men de ,externe" omstandigheden van de
,interne" omstandigheden. Met de ,interne" omstandigheden van de schadeverwekker, zijn persoonlijke kenmerken en hoedanigheden, zoals onder
meer leeftijd, intelligentie en karakter, wordt geen rekening gehouden (Cornelis, L., o.c., nr. 21, 34; vgl. Schamps, G., ,La violation de la loi et la
previsibilite du dommage en matiere aquilienne", noot onder Brussel,
28 april 1992, J.L.M.B., 1994, nr. 8, 47-48).
,Externe" omstandigheden zijn omstandigheden van tijd, plaats, klimaat, ...
maar ook elementen zoals maatschappelijke status, opleiding en professionele bekwaamheid van de schadeverwekker (zie nr. 19 e.v.).
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De vuistregel bestaat erin dat de aangesprokene een daad heeft gesteld, welke
een normaal zorgvuldig en omzichtig persoon van dezelfde categorie, geplaatst in dezelfde omstandigheden, niet zou hebben begaan (V answeevelt,
Th., o.c., nr. 144 e.v., 136 e.v.). Nochtans is de vergelijking in abstracto enkel
een eerste benaderingswijze van het te beoordelen schadegeval, dat vervolgens aanleiding geeft tot een zekere concretisering. In die zin kan men
van een gelaagdheid van het foutbegrip spreken (Vandenberghe, H., Van
Quickenbome, M., Geelen, K. en Decoster, S., ,Overzicht (1979-1984)",
T.P.R., 1987, nr. 18, 1295). Het referentietype van de ,zorgvuldige en
omzichtige persoon, geplaatst in dezelfde omstandigheden" is een normatief
criterium. Dit betekent dat de aangesprokene niet louter de zorgvuldigheid
client in acht te nemen die gebruikelijk is, maar dat de aangesprokene die
zorgvuldigheid aan de dag moet leggen die van een soortgelijk persoon,
geplaatst in dezelfde omstandigheden, kan worden verwacht (Vansweevelt,
Th., o.c., nr. 161, 149).
19. AARD EN MOEILIJKHEIDSGRAAD VAN DE TE BEOORDELEN DAAD - Het
criterium van de normaal ,zorgvuldige en omzichtige burger" is geen
eenheidscriterium (Vandenberghe, H., Van Quickenbome, M., Geelen, K.
en Decoster, S., ,Overzicht (1979-1984)", T.P.R., 1987, nr. 19, 1295). De
maatstaf 'zorgvuldig en omzichtig burger' concretiseert zich naargelang de
aard en de moeilijkheidsgraad van de te beoordelen daad, wat in het bijzonder tot uiting komt inzake de beoordeling van de beroepsaansprakelijkheid, waarbij de professionele activiteit naar de professionele en niet naar de
profane standaardmaat wordt beoordeeld.
Dit beginsel werd in de besproken periode bevestigd door het Hof van
Cassatie. De beslissing die bij de beoordeling van de fout een omschrijving
geeft van de verplichtingen van een bepaalde categorie personen, neemt het
abstract criterium van de goede huisvader in aanmerking (Cass., 21 maart
1986, Arr. Cass., 1985-86, 1004). Het Hof motiveerde zijn beslissing als
volgt: ,Overwegende dat het (bestreden) arrest vaststelt: dat de begeleider,
als opvoeder verbonden aan een rijksopvoedingsgesticht, een opvoedings-en
bewakingsopdracht vervult in het kader van de wetgeving inzake de jeugdbescherming, dat, bij afwezigheid van fysieke dwangmiddelen, een grote en
voortdurende waakzaamheid is vereist om, binnen de mogelijkheden, elke
ontsnapping te beletten, en dat, bij afwezigheid van dergelijke dwangmiddelen, tijdens de reis en in een systeem waarin een minimum aan medewerking van de betrokkene is vereist, de begeleiding mede op goed vertrouwen
berust. Dat het arrest, nu het een omschrijving geeft van de verplichtingen
van een begeleider, het abstracte foutcriterium in aanmerking neemt; dat het
vervolgens dit criterium aan de concrete omstandigheden toetst".
Het typegedrag bij beroepsaansprakelijkheid kan benaderd worden vanuit
een dubbele invalshoek (Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M., Geelen,
K. en Decoster, S., ,Overzicht (1979-1984)", T.P.R., 1987, nr. 19, 1295).
Enerzijds is het onderzoek naar de aandacht en inzet van de vakman voor zijn
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client, patient of ten aanzien van derden aan de orde (zie nr. 20). Of de
aandacht en inzet van de deskundige in de gegeven feitelijke omstandigheden al of niet voldoende is, wordt beoordeeld aan de hand van het naar
buiten blijkend gedrag van de vakman, dat vergeleken wordt met een
standaardmaat.
Anderzijds moet het optreden van de vakman getuigen van de van hem te
verwachten bekwaamheid, kennis en kunde, eigen aan zijn beroep (zie nr. 21
e.v.).
De beroepsbekwaamheid kan niet worden beschouwd als een persoonlijke
kwaliteit van de persoon, maar wel als een vereiste verbonden aan de
uitoefening van een bepaalde activiteit. De gelaagdheid van het foutbegrip
laat toe dat, niettegenstaande de abstracte toetsing, een zekere concretisering
gebeurt bij het beoordelen van de onrechtmatigheidsvraag (Schamps, G., 'La
violation de la loi et la previsibilite du dommage en matiere aquilienne', noot ·
onder Brussel, 28 april1992, J.L.M.B., 1994, nr. 8, 47). Deze concretisering
in het kader van de beroepsaansprakelijkheid heeft ertoe geleid dat de
rechtspraak het criterium zorgvuldigheid heeft opgevuld met een aantal
verplichtingen (onder meer informatieplicht, raadgevingsplicht, veiligheidsplicht, onderzoeksplicht, ... ) (Vandenberghe, H., Van Quickenbome, M.,
Geelen, K. en Decoster, S., ,Overzicht (1979-1984)", T.P.R., 1987, nr. 19,
1296 e.v.).
Een verdere concretisering volgens de aard en de moeilijkheidsgraad van de
te beoordelen daad dringt zich dus op. Zo moet bij het criterium van de
,zorgvuldige arts" rekening gehouden worden met de bijzondere beroepskennis of de specialiteit van elke arts. Een huisarts zal m.a.w. niet aan
dezelfde zorgvuldigheidsnorm worden onderworpen als een chirurg. De
maatstaf is de zorg die een arts van dezelfde specialiteit aan de dag zou
leggen. De daden van een huisarts moeten derhalve worden getoetst aan het
gedrag van een standaard-huisarts, die van een chirurg aan het gedrag van
een standaard-chirurg, die van een gynaecoloog aan het gedrag van een
standaard-gynaecoloog, .. Hieruit mag evenwel niet afgeleid worden dat de
zorgvuldigheidsverplichting volledig wordt gei'ndividualiseerd (V answeevelt, Th., o.c., nr. 145, 138).
De vaststelling dat de beroepsaansprakelijkheid in heel wat gevallen enkel de
contractuele aansprakelijkheid van de vakman betreft, doet hieraan geen
afbreuk. De contractuele en de aquiliaanse aansprakelijkheid verschillen op
dit punt nauwelijks (zie de la Serna, I. en Philippe, D.M., ,lnedits de droit de
la responsabilite", J.L.M.B., 1988, 1545-1556 (II) en 1990, 290-303 (III)).
Eigenlijk wordt immers een enkel zorgvuldigheidscriterium toegepast, namelijk de vraag of de aangesprokene al dan niet gehandeld heeft als een
normaal zorgvuldig en omzichtig persoon, geplaatst in dezelfde omstandigheden (Vansweevelt, Th., o.c., nr. 180, 163 en nr. 604, 435).
20. DE IN DE CONCRETE OMSTANDIGHEDEN VEREISTE AANDACHT EN INZET - De
zorgvuldigheidsplicht leidt naar de toetsing van de concrete ingesteldheid
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van degene aan wie onrechtmatig optreden wordt verweten (Vandenberghe,
H., Van Quickenborne, M., Geelen, K. en Decoster, S., ,Overzicht (19791984)", T.P.R., 1987, nr. 20, 1296).
Van een arbeider die als installateur centrale verwarrning op de hoogte moet
zijn van de specifieke gevaren eigen aan een bouwwerk, kan verwacht
worden dat hij een kelderopening bedekt met een plaat uit materiaal dat
hestand is tegen het dragen van het gewicht van een persoon. Evenrnin mag
de toezichthoudende architect deze toestand louter gedogen (Antwerpen,
8 maart 1989, R.W., 1991-92, 920).
Bij het verwijderen van wegmarkeringen door rniddel van zandstraling moet
een aannemer bij het begin van de werken gepaste voorzorgsmaatregelen
treffen om schade aan geparkeerde personenwagens te verrnijden (Vred.
Sint-Truiden, 17 september 1987, D.C.C.R., 1989-90, 244, noot De Wit,
R., ,De bewijslast van het bestaan en de omvang van schade uit onrechtmatige daad").
De aannemer die weet dat een betonnen sokkel, afkomstig van een omver
gereden signalisatiebord, op de rijbaan ligt, moet voor adekwaat signalisatiematerieel zorgen of, in afwachting hiervan, de weggebruikers met een
aangepaste verkeerssignalisatie op het bestaande gevaar wijzen (Luik,
23 maart 1989, R.G.A.R., 1992, nr. 12.066). Anderzijds moet de aannemer
die gebruik maakt van een nieuw procede voor het aanbrengen van een
slijtlaag (met name door het aanbrengen van losse kiezel op een kleeflaag
van asfalt) de nodige voorzorg aan de dag leggen opdat geen.schade wordt
berokkend aan voorbijrijdende voertuigen (Vred. Brugge, 19 november
1985, gecit.). Zo ook moet de gespecialiseerde aannemer die afbraakwerken
uitvoert door rniddel van dynarniet, de nodige voorzorgen treffen om elke
voorzienbare schade te verrnijden (Brussel, 27 september 1985, J.L.M.B.,
1987, 362).
Een aannemer moet bij het graven van een geul in de onrniddellijke nabijheid
van een mazouttank de voorzorgen treffen die zich opdringen om de voorzienbare en verrnijdbare schade als gevolg van een breuk in de gelaste
voegen van de tank te voorkomen (Brussel, 18 april 1985, R.G.A.R., 1986,
nr. 11.138).
Een aannemer die grondwerken uitvoert in de onrniddellijke nabijheid van
een openbare weg, moet zich bevragen bij de R.T.T. nopens de gebeurlijke
aanwezigheid van telefoonkabels (Brussel, 2 maart 1989, R.G.A.R., 1990,
nr. 11.673).
In het kader van een huurgeschil komt de advocaat van de verhuurders tekort
aan de plicht van loyauteit ten aanzien van de tegenpartij, niet bijgestaan
door een raadsman, en van de plicht van rechtschapenheid door een P.V. van
plaatsbeschrijving op te stellen zonder de tegenpartij daarbij uit te nodigen,
en zelf de vastgestelde huurschade te evalueren (Rb. Luik, 23 september
1986, J.L.M.B., 1986, 649, noot J.H.; zie betreffende de aansprakelijkheid
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van advocaten: Depuydt, P., De aansprakelijkheid van advocaten. Tienjaar
rechtspraak (1983-1992), Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1993).
De advocaat die op enkele dagen van het bereiken van de verjaring aan zijn
cliente schrijft om bij ontvangst van zijn brief onmiddellijk contact op te
nemen, moet de aandacht trekken op de absolute noodzaak om op zeer korte
termijn stelling te nemen (Rb. Luik, 23 maart 1990, R.G.A.R., 1992,
m. 12.064).
Een advocaat moet zijn client de raad geven ten bewarende titel beroep aan te
tekenen tegen een vonnis dat een van de twee verdachten tegen wie zijn
client zich burgerlijke partij heeft gesteld, vrijspreekt. In dergelijk geval is
het gebruikelijk om ten bewarende titel beroep in te stellen voor het geval de
verdachte die wel werd veroordeeld door de eerste rechter, zou worden
vrijgesproken door de appelrechter (Rb. Nijvel, 28 mei 1985, R.G.A.R.,
1986, ill. 11.091).
De curator van een faillissement handelt omechtmatig indien hij overgaat tot
de verkoop van goederen die in het raam van een strafrechtelijk onderzoek
wegens bedrieglijke bankbreuk in beslag werden genomen, zonder hiervoor
de schriftelijke toestemming van de procureur des Konings of de onderzoeksrechter te vragen, terwijl hij wist of althans moest weten dat het
eigendomsrecht van die goederen betwist werd en dat de teruggave door
de werkelijke eigenaar gevraagd werd (Antwerpen, 2 juni 1992, R. W., 199293, 405).
----

--------

Het niet-nakomen van de informatieplicht omtrent een opschortende voorwaarde aangaande een voorkooprecht kan tot de extra-contractuele aansprakelijkheid van de notaris leiden (Rb. Namen, 18 februari 1986, Rev. Reg. Dr.,
1986, 246, noot Van Halewyn, C., ,Aansprakelijkheid van de notaris"; zie
ook algemeen: Bourseau, R. ,Prudence du notaire a 1' egard de la separation
des patrimoines", Rev. Not. B., 1987, 294-298; Taymans, J., ,Pour une
reflexion globale sur la responsabilite notariale", Notarius, 1986, 84-87;
Vander Burght, D., ,A propos de la responsabilite notariale", Notarius,
1986, 260-261; Vanhalewyn, Chr., De burgerlijke beroepsaansprakelijkheid
van de notaris. Tien jaar Belgische rechtspraak, Altiora, 1991, 283 p.).
De notaris moet de partijen voorlichten over de inhoud en de draagwijdte van
de verbintenissen die zij wensen aan te gaan. Maar de diepgang van deze
voorlichting is afhankelijk van de omstandigheden waarin de notaris geraadpleegd werd en van de onderlegdheid van de client (Brussel, 22 november
1985, Rev. Not. B., 1987, 213; zie ook i.v.m. informatieplicht ten aanzien van
client: Bergen, 2 mei 1991, J.L.M.B., 1992, 1039).
Bij een hypothecaire lening moet hij nagaan of het gehypotheceerde onroerend goed in verhouding tot de geleende som voldoende waarde heeft, en
meer bepaald of niet reeds eerder door een derde een hypothecaire inschrijving werd gevestigd (Bergen, 2 mei 1991, J.T., 1991,794, Rev. Not. B., 1992,
149, noot I.E.). In het kader van zijn voorlichtingsplicht kan de notaris zich
niet verschuilen achter het feit dat hij enkel authenticiteit verleent aan een
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buiten zijn tussenkomst opgestelde overeenkomst (Gent, 8 mei 1990, T.G.R.,
1990, 84; in dezelfde zin: Bergen, 16 november 1990, J.L.M.B., 1991, 508,
noot Kohl, A.: de notaris kan zich niet onttrekken aan zijn raadgevingsplicht
door te stellen dat zijn opdracht beperkt was tot het verlenen van een
authentieke vorm aan een overeenkomst die buiten zijn aanwezigheid gesloten werd).
Bij het voorlichten van de partijen moet de notaris rekening houden met de
opvoeding en het bevattingsvermogen van de partijen (Brussel, 11 september
1985, Rev. Not. B., 1988, 104, noot R.D.V.). Wanneer de partijen van een
vreemde nationaliteit zijn, moet hij daaraan nog meer aandacht besteden
(Brussel, 19 mei 1988, Rev. Not. B., 1988, 591, noot, R.G.A.R., 1990,
nr. 11.642).
Wanneer de notaris een goed verkoopt, moet hij melding maken van het
bestaan van een handelshuurovereenkomst (Rb. Turnhout, 26 oktober 1987,
Turnh. Rechtsl., 1988, 124) en de stedebouwkundige bestemming van het
door hem verkochte onroerend goed voldoende bekendmaken (Rb. Dendermonde, 25 september 1987, Rev. Not. B., 1988, 535, noot).
Zelfs wanneer reeds een onderhandse overeenkomst is gesloten met tussenkomst van deskundigen, moet de notaris deze overeenkomst onderzoeken en
zo nodig de partijen inlichten over mogelijke problemen, bijvoorbeeld wanneer in de titel van eigendom van de verkopers een bijzondere clausule
inzake pacht is opgenomen (Cass., 29 januari 1988, Rev. Not. B., 1990, 208).
Bij de verkoop van een landbouwgrond moet de notaris onderzoeken of de
pachter conform de wet opgezegd werd (Brussel, 17 februari 1987, J.L.M.B.,
1987, 537).
De notaris moet partijen niet wijzen op de eventuele inhoudelijke leemten in
het financieel plan (Kh. Charleroi, 7 februari 1990, N.F.M., 1991, noot
Vanhalewyn; zie ook Geens, K., en LAGA, H., ,Vennootschappen. Overzicht van rechtspraak (1986-1991)", T.P.R., 1993, (933), nr. 108, 1027).
De notaris moet de hypothecaire schuldeiser inlichten over het feit dat
ingevolge het oude art. 305 B.W. de helft van de goederen, toegekend aan
een echtgenoot bij echtscheiding door onderlinge toestemming, automatisch
toevalt aan de kinderen (Rb. Brussel, 19 september 1988, R. W., 1988-89,
1273).
De notaris moet zijn clienten wijzen op het bestaan van een termijn om een
schenking wegens ondankbaarheid te herroepen (Bergen, 29 april1987, Rev.
Not. B., 1987, 370).
Bij het verlijden van een akte van hypotheekvestiging moet de notaris zich
vergewissen van de huurtoestand van het goed (Antwerpen, 8 maart 1989,
Rev. Not. B., 1990, 210).
Zo ook moet de notaris het document dat hij bekomt van de ontvanger van
registratierechten met het oog op het opstellen van de eigendomsoorsprong
van een onroerend goed nakijken en controleren (Rb. Charleroi, 24 februari
1989, J.L.M.B., 1990, 1423, noot Kohl, A.).
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De notaris moet bij het verlijden van de akte steeds de naam, het adres en de
staat van de partijen nagaan. Aan deze verplichting is voldaan door het
opvragen, in niet verdachte omstandigheden, van de identiteitskaart (Rb.
Brussel, 15 oktober 1990, TB.B.R., 1991, 406).
Treffend is ook de rechtspraak in verband met de aansprakelijkheid van de
bankier.
Het brutaal en abrupt beeindigen van een toegestaan krediet zonder opzegging maakt een fout uit (Kortged. Kh. Brussel, 17 september 1985, T.B.H.,
1986, 315; betreffende de aansprakelijkheid van de bankier, zie Bossuyt, R.,
,De aansprakelijkheid van banken en informatiekantoren voor onjuiste,
rnisleidende informatie", Bank Fin., 1989, 533-542; Comelis, L., ,De aansprakelijkheid van de bankier bij kredietverlening", T.P.R., 1986, 349;
Croon, B. en Van Everdingen, H., ,De aansprakelijkheid van de bankierkredietverlener in het Nederlands recht", T.P.R., 1986, 1139; Hoffman, E.,
,Die Haftung des Kreditgebers nach belgischem Recht", Zeitschrift fiir
Wirtschafts- und Bankrecht, 1986, 1073-1076; Kileste, P., ,L'escompte
foumisseur", TB.H., 1988, 668; Regout-Masson, M., ,Droit bancairejurisprudence en bref", TB.H., 1992, 53, 1990, ~036 en 1989, 51; Rosiers,
P., ,Aansprakelijkheid van de kredietverlenende bank", Ace. Bedr., 1987,
147).
Maar de kredietverlener moet het krediet beeindigen op-een ogenblik-dat-de
toestand van de kredietnemer onverbeterbaar is geworden en de schulden van
de vennootschap enkel nog toenemen (Kh. Brussel, 24 oktober 1989, Rev.
Not. B., 1990, 196).
De bank heeft dan ook een voorafgaandelijke onderzoeksplicht en permanente controleplicht bij het verstrekken en het behoud van een krediet (zie
b.v. Brussel, 28 september 1989, T.B.H., 1990, 1054, noot; Luik, 24 oktober
1991, TB.H., 1992, 993, J.L.M.B., 1992, 693, noot Parmentier, C.; Kh.
Brussel, 14 februari 1991, T.B.H., 1992, 990).
Wanneer een bankier aan een ondernerning waarvan de kredietwaardigheid
vanaf het begin zeer verdacht was, toch kredieten toestaat, moet hij zich
verzekeren dat de contractuele voorwaarden worden nageleefd en daarenboven geen werken financieren die buiten verhouding staan met de ondemerning (Bergen, 4 oktober 1988, J.L.M.B., 1989, 1151).
De bijzondere aandacht die een bankier rnoet hebben voor de toestand van
zijn client wordt treffend geillustreerd door de rechtspraak in verband met
het leveranciersdiscontokrediet. De bank moet een zorgvuldig toezicht uitoefenen op de financiele toestand van haar client (Kh. Luik, 30 november
1989, T.B.H., 1990, 1067, noot). De bank die een leverancierskrediet handhaaft, terwijl de client hiervan rnisbruik maakt door systematisch aan zijn
schuldeisers uitstel van betaling te vragen voor reeds lang opeisbare schulden, brengt haar aansprakelijkheid in het gedrang (Brussel, 25 september
1986, J.T., 1987, 234; in dezelfde zin: Brussel, 30 september 1986, R.G.A.R.,
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1989, nr. 11.432, noot Dath, M.; zie ook Kh. Luik, 7 februari 1990, T.B.H.,
1992, 74, noot).
De bank moet in het kader van een leveranciersdiscontokrediet de trekker
van een wissel niet inlichten over de financiele situatie van de betrokkene
(Brussel, 25 januari 1990, T.B.H., 1992, 71, noot).
De tussenpersoon die een lening toekent, moet de identiteit van de kandidaatleners nagaan (Vred. Sint-Joost-ten-Node, 22 mei 1991, J.L.M.B., 1991, 985,
noot De Leval, G.).
Niet noodzakelijk begaat de bank een fout door een krediet te verstrekken,
bette verhogen en uiteindelijk in te trekken (Kh. Luik, 21 november 1989,
T.B.H., 1990, 1058, noot). De bank die niet op de hoogte is van de uitzichtloze financiele toestand van haar kredietnemer en een discontokrediet ver1eent, treft niet noodzakelijk een fout (Brussel, 13 december 1989, T.B.H.,
1990, 1061, noot).
Ben openbare kredietinstelling is verplicht zorgvu1dig te handelen wanneer
zij kredieten verleent aan bedrijven, zelfs indien zij tussenkomt onder druk
van de Staat. Indien een ondememing in onmiddellijk levensgevaar verkeert
en bet herstructeringsplan geenszins toe1aat emstige vooruitzichten met betrekking tot beterschap te maken, maakt bet toestaan van een krediet met
staatswaarborg dat op deze wijze een schijn van kredietwaardigheid schept,
een fout van de kredietinstelling uit (Kh. Brussel, 8 juni 1990, T.B.H., 1991,
241, noot).
Dit is niet bet geva1 indien een schuldeiser levert op een ogenblik dat de
redding van de ondememing vaststaand leek en zijn gedrag geenszins be'invloed werd door de hooding van de bank (Luik, 24 oktober 1991, T.B.H.,
l99i, 993, J.L.M.B., 1992, 693).
Begaat een fout de bankier die een krediet handhaaft terwij1 hij weet dat de
handelaar zich aan onregelmatigheden of fraudes schuldig heeft gemaakt
(Van Ommeslaghe, P. en Comelis, L., ,De aansprake1ijkheid van de bankierkredietverlener in bet belgisch recht", T.P.R., 1986, nr. 33, 1092).
Ben kredietverlener mag een kredietopening niet weigeren op grond van
inlichtingen ingewonnen na bet principeakkoord (Rb. Brussel, 5 maart 1991,
T.B.H., 1992, 981). Indien de bank een aanbod doet tot kredietverstrekking
dat de client aanvaardt, moet de bank bet krediet daadwerkelijk verstrekken
en kan zij de overeenkomst niet verbreken (Kh. Luik, 17 maart 1989, T.B.H.,
1990, 1052).
De bank moet de borgen niet op voortdurende wijze informeren over de
moeilijkheden bij de terugbetaling van een lening (Brussel, 25 november
1986, J.L.M.B., 1987, 160, noot Parmentier, C.; in dezelfde zin: Rb. Namen,
9 januari 1991, J.L.M.B., 1991, 641; zie ook Bergen, 10 februari 1992, J.T.,
1992, 641).
Bvenwel moet de kredietverlener er zorg voor dragen dat hij de borg niet de
mogelijkheid ontneemt tijdige en doeltreffende maatrege1en te nemen (Brusse1, 25 november 1987, T.B.H., 1987, 430).
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Een bank die inlichtingen verschaft, moet bijzonder voorzichtig zijn opdat
derden deze informatie niet als zeker zouden beschouwen (Kh. Namen,
29 september 1988, J.L.M.B., 1990, 23, noot Buyle, J., ,La fourniture de
renseignements commerciaux").
Wanneer geen verlies of diefstal van een kredietkaart werd aangegeven,
begaat de instelling die de kredietkaart heeft uitgegeven, geen fout door niet
de gelijkvormigheid van de handtekening nate gaan (Rb. Brussel, 11 december 1986, T.B.H., 1988, 219).
De garagist die in zijn garage geen alarmsysteem laat installeren, die geen
nachtbewakingssysteem voor zijn garage organiseert en die de sleutels op het
contact van de gestalde voertuigen achterlaat, begaat een fout (Bergen,
7 december 1988, R.G.A.R., 1992, nr. 12.012).
Indien een vrachtwagenchauffeur op een pas aangelegd terrein aarde gaat
los sen, moet hij vooraf nagaan of het terrein stevig genoeg is om het gewicht
van een geladen vrachtwagen te dragen (Luik, 26 november 1986, J.L.M.B.,
1987, 719, noot De Rode, H.).
Een professioneel informatiebureau dat het vals gerucht verspreidt dat een
handelaar failliet is, is aansprakelijk door geen inlichtingen in te winnen
waar het behoort (Antwerpen, 18 november 1985, T.B.H., 1986, 525).
Een school moet de nodige maatregelen treffen om te verhinderen dat leerlingen de kelders van de school zouden betreden en er brand stichten
(Bergen, 29 februari 1988, R.G.A.R., 1990, nr. 11.636).
- Door de aanstelling in de statuten van een reeds vroeger failliet verklaarde en
niet in eer herstelde oprichter als zaakvoerder, brengt de medeoprichter zijn
aansprakelijkheid in het gedrang (Brussel, 12 februari 1985, R.P.S., 1985,
187).
21. VEREISTE AANDACHT EN INZET - Een verpleegkundige moet bij het
overschrijven van het medisch voorschrift van een arts voldoende aandacht
besteden (Carr. Namen, 9 juli 1987, Vl.T.Gez., 1990-91, 175, noot Heylen,
R., ,Het recente K.B. van 18 juni 1990 en de civielrechtelijke aansprakelijkheid van de anesthesioloog voor anesthesieverpleegkundigen"; betreffende
de aansprakelijkheid van paramedici, zie o.m. Renaer, M., ,Fouten en
ongevallen in de geneeskundige praktijk", T. Orde Geneesh., 1990, afl.
49, 49-58; Vercruyssen, W., ,De aansprakelijkheid voor gebrekkige dienstverleningen en de gevolgen ervan binnen ziekenhuisverband", Hasp., 1990,
107-110).
Een arts die bij een patient een onderzoek uitvoert dat niet te beschouwen is
als een routine-onderzoek, moet de patient voldoende inlichten over de aard
van het onderzoek en de mogelijke risico's. Het volstaat niet dat een verpleegster summiere inlichtingen geeft (Antwerpen, 9 november 1987, R. W,
1987-88, 1336, noot Vansweevelt, T., ,Het aansprakelijkheidsrecht als
mogelijke 'remedie' tegen overconsumptie en defensieve geneeskunde?").
Een ziekenhuis mag haar ontwaakzaal niet op een gebrekkige wijze organi-
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seren (Luik, 8 oktober 1991, Vl. T. Gez., 1992-93, 35, noot Heylen, R., ,De
taken van de anesthesioloog in de recovery inzake het toezicht op de
verpleegkundige - controleplicht of controlerecht?"). Een verpleegster
moet tijdens een bewakingsopdracht aandacht hebben voor verkeerd geplaatste toestellen (Corr. Brussel, 13 december 1985, R.G.A.R., 1986, nr. 11.092).
De anesthesist moet bij het inspuiten van een ampul die hem overhandigd
wordt door een lid van het verplegend personeel, een voorafgaandelijke
controleplicht uitoefenen (Brussel, 31 mei 1985, R.G.A.R., 1988, nr. 11.352
en 11.356). Zo ook moet een arts die een intraveneuse perfusie voorschrijft,
aandacht hebben voor de kwalificatie van de verpleegster en de wijze van
uitvoering van die handeling (Rb. Neufchateau, 23 november 1989, J.L.M.B.,
1990, 354).
Een gerechtsdeurwaarder moet bij de tenuitvoerlegging van een vonnis
diligent optreden (Rb. Charleroi, 26 januari 1988, J.T., 1988, 736; zie ook
Rb. Hoei, 27 november 1985, R.G.A.R., 1987, nr. 11.188: gerechtsdeurwaarder die de opdracht om een huurder uit te drijven en zijn goederen te
verkopen, niet uitvoert).
De uitbater van een pretpark moet er zorg voor dragen dat wapens in een
onbewaakte schiettent niet zomaar ter beschikking liggen van het publiek
(Luik, 5 juni 1989, R.R.D., 1990, 83).
Een voorzichtig en ervaren trambestuurder moet er zich van vergewissen of
het achterste deel van zijn tramstel, rekening houdend met een bocht in de
baan en stilstaande voertuigen, geen gevaar voor een ongeval teweegbrengt
(Rb. Brussel, 15 november 1984, V.K.J., 1985, 238).
De rechtskundig adviseur van de vakbond moet aandacht hebben voor de
verjaringsterrnijnen en aan de aangesloten leden op tijd de raad geven een
vordering in te stellen (Brussel, 10 juni 1986, R.G.A.R., 1987, nr. 11.251).
De vereffenaar van een B.V.B.A. moet in de rekeningen van de vereffening
een provisie opnemen voor de betaling van de bijzondere aanslag op de
liquidatiebonus (Rb. Namen, 20 december 1990, T.B.H., 1991, 907).
De verzekeringsmakelaar die volledig en juist wordt ingelicht door zijn
clienten, moet er zich voor hoeden geen verkeerde informatie door te geven
aan de verzekeringsmaatschappij (Luik, 9 juni 1986, J.L., 1986, 479; betreffende de aansprakelijkheid van de verzekeringsmakelaar, zie Bout, R.,
,De professionele aansprakelijkheid van de (verzekerings)makelaar", A.
Ris. , 1987, afl. 72, 1-13; Verschuren, V., ,De aansprakelijkheid van de
verzekeringsmakelaar", Verz. W., 1990, afl. 324, 41-45). In dezelfde zin
begaat de verzekeraar een fout wanneer hij aan een bank onjuiste informatie
verschaft op basis waarvan deze weigert een lening toe te staan (Vred.
Namen, 13 januari 1987, Rev. Reg. Dr., 1987, 209, noot Poullet, Y.).
De beheerders van een V.Z.W. moeten zorg dragen voor de financiele
belangen van hun V.Z.W. Zij moeten de subsidies waarop de V.Z.W. recht
heeft, tijdig aanvragen (Brussel, 9 oktober 1987, J.T., 1988, 408, R.G.A.R.,
1989, nr. 11.568; zie Cass., 29 juni 1989, Arr. Cass., 1988-89, 1309;

1195

---

Coeckelbergh, D., ,De aansprakelijkheid van de leden van een V.Z.W.",
Zander winstaagmerk, 1993, Deel1, 18 e.v.; Van Bruystegem, B., ,V.Z.W.beheerders en aansprakelijkheid", Zander winstaagmerk, 1989, 93-95; Van
Ryn, J. en Dieux, X., ,La responsabilite des administrateurs ou gerants d'une
personne morale a l'egard des tiers", J.T., 1988, 401-404).
22. VEREISTEAANDACHTENINZET(VERVOLG)- Van een beroepsverkoper van
tweedehands wagens wordt verwacht dat hij de originele aankoopfactuur
opvraagt opdat hij zich zou kunnen vergewissen van een gebeurlijk eigendomsvoorbehoud en/of vervreemdingsverbod en van de volledige afbetaling
van het te koop geboden voertuig (zie o.m. Antwerpen, 4 maart 1986, R. W.,
1987-88, 370; Antwerpen, 24 maart 1986, R. W., 1986-87,798, nootHerbots,
J.; Luik, 17 december 1986, J.L.M.B., 1987, 1515; Antwerpen, 19 oktober
1988, T.B.B.R., 1989, 468, noot Merchiers, Y.; Brussel, 7 mei 1991,
J.L.M.B., 1992, 294, noot Parmentier, C., ,La connaissance du contrat par
le tiers complice"; Luik, 24 december 1991, J.T, 1992, 202; Kh. Kortrijk,
15 november 1988, R.W., 1989-90, 341; Kh. Gent, 22 maart 1990, TG.R.,
1990, 91; Kh. Hasselt, 30 december 1991, Limb. Rechtsl., 1992, 190).
Daarentegen behoort een garagehouder die een benzinestation exploiteert en
geen normale opkoper is van tweedehandsvoertuigen niet op de hoogte te
zijn van het gebruik dat de aankoopfactuur van de verkoper van de wagen
_y_ooxgel~gd W_QrQt_(Anlwerp~n. 1-_m~a_rt 198Q.l\'_.W. ,19_87-8_8,3lOLEye_n@n
is een persoon die in bijberoep wagens verkoopt, gehouden tot deze onderzoeksplicht (Luik, 14 december 1990, J.L.M.B., 1992, 292, noot P.H.).
Bij het beoordelen van spelfouten in het kader van sportwedstrijden moet het
slachtoffer aantonen dat de speler niet de gebruikelijke voorzichtigheid bij
het beoefenen van dergelijke sport in acht heeft genomen. De overtreding
van een spelregel kan hierbij indicatief zijn (Cornelis, L., ,Sport en aansprakelijkheid", R.G.A.R., 1986, nr. 11.135, nr. 31, 10; Sonck, S., ,Voetbalsport - fouten, gele kaarten en burgerrechtelijke aansprakelijkheid of
voetbalwangedrag in het licht van de artikelen 1382 e.v. B.W.", noot onder
Brussel, 30juni 1986, R.W., 1986-87, 1610; Starck, B., Roland, H. en Boyer,
L., a.c., nr. 284, 148).
Van een warenhuis kan niet verwacht worden dat deze een vrouw in het
openbaar en in aanwezigheid van een van haar kinderen manifest ten
onrechte als winkeldievegge behandelt (Rb. Antwerpen, 13 november
1987, R.W., 1989-90, 517).
.
Een zelfbedieningswarenhuis moet niet dezelfde aandacht, noch dezelfde
zorg voor het comfort en de veiligheid van de klant besteden als een winkel
waar de klant persoonlijk bediend wordt vanaf het ogenblik dat hij binnenkomt tot hij vertrekt (Rb. Luik, 24 februari 1986, De Verz., 1986, 137).
Een grootwarenhuis moet evenwel de vereiste zorg aan de dag te leggen om
de caddies te verzamelen en op te vangen. Een grootwarenhuis moet dan ook
plaatsen aanleggen waar de karretjes kunnen gestald worden, borden aan-
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brengen die de gebruikers verplichten de karretjes op deze plaatsen te stallen
en beletten dat de karretjes de parkeerplaats kunnen verlaten (Vred. Doornik,
13 november 1990, V.K.J., 1991, 94).
Uit het feit dat een klein stuk speelgoed gedurende een zekere tijd op de vloer
van een warenhuis ligt, kan niet afgeleid worden dat de exploitant nalatig
was in de organisatie of het onderhoud (Luik, 11 mei 1989, R. G.A.R. , 1992,
nr. 11.976).
Daarentegen moet een winkeluitbater de schadelijke gevolgen voorzien
wanneer hij in de groentenafdeling gevaarlijk afval gedurende uren op een
moeilijk zichtbare plaats op de vloer laat liggen zonder aan zijn personeel te
vragen het afval te verwijderen (zie Vred. Brussel, 9 mei 1989, T. Vred.,
1989, 253).
Bij verwacht onweer moet een winkelier de zonnewering van zijn handelszaak indraaien (Vred. Menen, 14 november 1990, T. Vred., 1992, 40) of de
nodige voorzorgsmaatregelen treffen om schade veroorzaakt door een losstaand fietsenrek te vermijden (Vred. Mol, 19 maart 1991, Turnh. Rechtsl.,
1991, 147).
Een reisbijstandsverzekeraar moet voorafgaandelijk onderzoeken of met de
te repatrieren persoon een reisverzekeringsovereenkomst afgesloten werd
(Antwerpen, 14 december 1988, Pas., 1989, II, 144).
Bij diefstal van de kostbare juwelen van een verkeersslachtoffer dat in
comateuze toestand het ziekenhuis binnengevoerd wordt, kan het ziekenhuis
aansprakelijk gesteld worden (Rb. Brugge, 21 november 1990, R. W., 199192, 1397, noot Vansweevelt, T., 'Omtrent zaakwaarneming en bewaargeving
(in ziekenhuisverband)').
De persoon die een kudde koeien begeleidt en zichzelf goed zichtbaar maakt
met speciale lampen, begaat geen fout door midden op de openbare weg te
blijven staan en de wagens halt te doen houden om de koeien veilig over de
weg te loodsen (Luik, 22 mei 1986, J.L.M.B., 1987, 37).
De verantwoordelijke van een groep jongeren in een trein moet opmerken dat
een deel van die jongeren een vrouw tot driemaal toe verkracht (Luik, 6 juni
1986, J.L., 1986, 541, noot Masset, A.).
Een school mag het toezicht over 40 spelende kinderen niet toevertrouwen
aan een enkele leerkracht. Wanneer een leerling bij onoplettendheid van de
enige toezichthoudende leraar uit een boom valt, is de school aansprakelijk
(Luik, 27 juni 1985, Rev. Reg. Dr., 1985, 253).
De begeleider van een schoolbus met mentaal en licht fysisch gehandicapte
kinderen moet de kinderen begeleiden bij het uitstappen en oversteken van
de rijbaan. Door gewoon in de bus te blijven zitten begaat de begeleider een
fout (Rb. Hoei, 7 oktober 1985, J.L., 1986, 87).
Een school moet bij vriesweer de schadelijke gevolgen niet voorzien indien
zij de kinderen de toelating geeft om op de spekgladde speelplaats te spelen.
Het laten genieten van de al zo zeldzaam voorkomende winterpret is, aldus
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de rechter, geen onrechtmatigheid van de school (Rb. Hasselt, 6 april1987,
T.B.B.R., 1988, 145).

Een jager die in de richting schiet van de plaats waar hij weet dat twee jagers
hebben post gevat, is aansprak:elijk (Brussel, 16 november 1987, R.G.A.R.,
1989, nr. 11.454).
Een buschauffeur die een maneuver wenst uit te voeren in de nabijheid van
een groep kinderen, moet zich ervan vergewissen dat alle kinderen zich
voldoende verwijderd hebben vooraleer hij het maneuver uitvoert (Brussel,
4 januari 1988, R. W., 1988-89, 1132). De bestuurder van een tractor die een
in het veld vastgereden tractor ter hulp komt en achteruitrijdt om een sleepkabel te bevestigen, moet aandacht hebben voor die gene die achter de tractor
staat en aanwijzingen geeft bij het achteruitrijden (Bergen, 8 april1987, De
Verz., 1987, 592).
Voor het aanbrengen van een ,permanent" moet de haarkapper die een
courant produkt gebruikt, de nodige inlichtingen inwinnen bij zijn cliente
nopens de bijzondere gevoeligheid van haar haar (Brussel, 18 mei 1989,
R.G.A.R., 1990,nr.11.686).
Alvorens over te gaan tot het aanplanten van een haag naast een weide waarop
runderen grazen, moet men onderzoeken of die haag niet schadelijk is voor
de betrokken dieren (Rb. Mechelen, 18 maart 1987, R.W., 1987-88, 1483).
Een vennootschap die handelt zoals elke andere normaal voorzichtige en
zorgvuldige vennootschap in gelijkaardige sociale en economische omstandigheden zoo gehandeld hebben, begaat niet noodzak:elijk een fout door precontractuele besprekingen te verbreken. De mogelijkheid om een overeenkomst te sluiten met een derde onder betere voorwaarden kan een geldige
reden zijn om de onderhandelingen over het sluiten van een contract te
verbreken (Luik, 20 oktober 1989, T.B.H., 1990, 521, noot Dieux, X., Pas.,
1990, II, 80).
Partijen mogen vrij de aangeknoopte onderhandelingen verbreken, mits zij
daarbij niet onzorgvuldig te werk gaan (Vred. Asse, 10 december 1991,
T. Vred., 1992, 169). Onrechtmatig is wel het verbreken van contractuele
onderhandelingen op brutale wijze, zonder geldige reden en indien men een
schijn laat bestaan dat de overeenkomst daadwerkelijk zoo gesloten worden.
De keuze voor een andere, efficientere formule is een geldige reden om een
einde te stellen aan onderhandelingen (Kh. Brussel, 19 januari 1990, T.B.H.,
1990, 556).
Een concessiegever is aansprak:elijk wanneer hij op bruuske wijze en zonder
geldig motief omzeggens beeindigde onderhandelingen verbreekt, nadat hij
daarenboven de toekomstige concessiehouder belangrijke kosten onder meer
van publiciteit en aanpassing van het personeelskader heeft laten maken
(Brussel, 5 februari 1992, J.T., 1993, 130 en Kh. Brussel, 3 februari 1988,
J.T., 1988, 516).
In de precontractuele fase moet een partij juiste, adequate en volledige
informatie verstrekken die aan de basis ligt van het al dan niet contracteren
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(b.v. Arbh. Gent, 21 april1993, R. W, 1993-94, 92; Antwerpen, 30 november
1993, T.B.H., 1994, 705; zie de rechtsleer betreffende pre-contractuele
aansprakelijkheid: Comelis, L., ,La responsabilite precontractuelle, consequence eventuelle du processus precontractuel", T.B.B.R., 1990, 391-427;
De Bondt, W., ,Precontractuele aansprakelijkheid", in Storme, M. e. a.,
Postuniversitaire cyclus Willy Delva. Recht halen uit aansprakelijkheid,
Gent, Mys & Breesch, 1993, 147-168, eveneens verschenen in T.B.B.R.,
1993, 93-117; de Cannart D'Hamale, E., ,Le devoir de conseil", T.B.H.,
1989, 568-585; Domont-Naert, F., ,Obligation de renseignement et de
confiance legitime", T.B.H., 1986, 108-115; Marchandise, P., ,La libre
negociation. Droits et obligations des negociateurs", J. T., 1987, 621-625).
Een professionele verhuurder moet de huurder van een wagen - een
particulier - op correcte en duidelijke wijze informatie verstrekken over
de gevallen van niet-verzekering of uitsluiting van het gewaarborgde risico.
Hij mag niet de valse schijn in hoofde van de huurder creeren dat alle
materiele schade verzekerd is (Brussel, 22 januari 1985, J.T., 1985, 718).
Een verzekeringsmaatschappij die in een polis 'bedrijfsleidersverzekering'
een beding inlast dat de ondemerning en de zaakvoerder in de waan laat dat
zelfs bij faillissement de verworven voordelen van de polis behouden blijven,
begaat een fout (Kh. Charleroi, 10 februari 1988, R.G.A.R., 1989, nr. 11.564).
Handelt eveneens onrechtmatig de verzekeraar die een clausule in de verzekeringsovereenkomst opneemt die het nuttig effect van de verzekering voor
de verzekerde ontneemt (Bergen, 5 juni 1991, Rev. Reg. Dr., 1991, 449).
23. BEKWAAMHEID EN KUNDE - Het gedrag van de vakman moet doen
blijken dat de vakman met de van hem te verwachten bekwaamheid, kennis
en kunde, eigen aan het beroep, is opgetreden (Vandenberghe, H., Van
Quickenbome, M., Geelen, K. en Decoster, S., ,Overzicht (1979-1984)",
T.P.R., 1987, nr. 23 e.v., 1302). Bij het beoordelen van het gedrag stelt zich
de vraag welke vakkundige eisen in het concrete geval mochten gesteld
worden (zie b.v. Bergen, 16 november 1990, J.L.M.B., 1991, 508, noot Kohl,
A., ,La responsabilite civile du notaire en cas d'operation immobiliere
negociee en dehors lui"; Rb. Namen, 24 februari 1986, Rev. Reg. Dr.,
1986, 158; Rb. Namen, 12 mei 1986, Rev Not.B., 1986, 547).
Een aannemer die afbraakwerken uitvoert door dynarnitering van bestaande
gebouwen, moet gepaste maatregelen nemen om te verrnijden dat een
nabijgelegen pand door wegvliegende brokstukken zwaar beschadigd wordt
(Brussel, 27 september 1986, J.L.M.B., 1987, 363).
Een aannemer moet bij het uitvoeren van grondwerken rekening houden met
de aard van de bodem en de plaatselijke toestand. W anneer brand kan
ontstaan en deze zich kan uitbreiden tengevolge van de uitgedroogde turflaag, moet hij gepaste voorzorgsmaatregelen treffen. Het feit dat deze maatregelen supplementaire kosten veroorzaken, ontslaat de gespecialiseerde
aannemer niet van zijn plicht de werken volgens de regels van de kunst uit
te voeren (Antwerpen, 4 januari 1989, Limb. Rechtsl., 1989, 88).
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Een houthakker die een boom tijdens de vriesperiode velt, moet rekening
houden met de omstandigheid dat de boom ingevolge de koude kan breken
(Rb. Marche-en-Famenne, 13 december 1990, T.B.B.R., 1991, 185).
Ret gebruik van slecht zand en te weinig cement in de mortel is een fout van
de aannemer (Gent, 30 maart 1992, Y:G.R., 1992, 42, noot Baert, G.).
Geen fout begaat de advocaat die bij de verdediging van de belangen van een
5-jarig slachtoffer van een zwaar verkeersongeval er zich in zijn conclusie
toe beperkt de volledige aansprakelijkheid voor het ongeval ten laste te
leggen van de automobilist zonder erop te wijzen dat ingeval de rechtbank
zou vinden dat er gedeelde aansprakelijkheid is, het kind de volledige
vergoeding van zijn schade van de medeveroorzaker kan vorderen, gezien
een minderjarig kind voor een objectief ongeoorloofde handeling niet persoonlijk aansprakelijk kan gesteld worden (Rb. Brussel, 6 februari 1991, De
Verz., 1991, 703).
Een advocaat mag, niettegenstaande de hoogdringendheid, geen verstekvonnis vorderen zonder de raadsman van de tegenpartij voorafgaand te verwittigen dat hij zich verzet tegen elke vraag tot uitstel. Evenmin legt een normaal
zorgvuldig en omzichtig advocaat tijdens de debatten een vertrouwelijke
brief van de raadsman van tegenpartij aan de rechtbank voor (Rb. Hoei,
16 oktober 1986, Ann. Dr. Liege, 1987, 430, noot Lambert, P., ,La responsabilite de l'avocat envers la partie adverse").
Een garagehouder die op last van de politie een fout geparkeerde wagen
wegsleept, moet vermijden dat schade aan het voertuig berokkend wordt (Rb.
Luik, 6 november 1984, fur. Liege, 1985, 109).
De gerechtsdeurwaarder die, gelast met het opmaken van een akte van
protest van niet-betaling, het bedrag van de wissel en de kosten in ontvangst
neemt, na de akte van protest te hebben opgemaakt en na de wisselbrief met
protestakte te hebben teruggestuurd, treedt op als zaakwaarnemer van de
houder van de wisselbrief. Door de gelden ten onrechte over te maken aan de
trekker begaat de gerechtsdeurwaarder een fout (Rb. Brugge, 3 maart 1986,
T.V.B., 1986, 81, betreffende de aansprakelijkheid van een gerechtsdeurwaarder, zie Ameele, L., ,De beroepsaansprakelijkheid van de gerechtsdeurwaarder", De Gerechtsd., 1988, 11-14; Carre, E., ,La responsabilite
professionnelle de l'huissier", R.G.A.R., 1990, nr. 11.718).
De gerechtsdeurwaarder die zonder voorafgaand summier onderzoek uitvoerend beslag legt op alle meubelen die zich in het pand van de schuldenaar
bevinden, begaat een fout (Beslagr. Brussel, 10 juni 1987, R.G.A.R., 1988,
nr. 11.372). Zo ook de gerechtsdeurwaarder die de woonplaats van de
beslagene niet verifieert en op een verkeerd adres, in afwezigheid van de
bewoner, andere goederen oplaadt dan degene waarop beslag gelegd werd
(Vred. Gent, 11 april1989, T.G.R., 1989, 58, noot) of de gerechtsdeurwaarder die enkel op grond van een door de veldwachter verstrekte inlichting
nopens de woonplaats van de betrokkene en zondere bijkomende controle tot
betekening overgaat (Vred. Louveigne, 6 oktober 1987, T. Vred., 1988, 248).
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Een gerechtsdeurwaarder mag niet op onbezonnen wijze een beslag leggen
terwijl hem nog tijdens de beslagverrichtingen het afdoend bewijs van de
gegrondheid van de door een derde geuite bezwaren wordt voorgelegd (Luik,
16 mei 1988, Bull. Bel., 1990, 1647).
De gerechtsdeurwaarder mag niet ongewoon lang talmen met de betekening
van een exploot waarvan het ontwerp speciaal voor hem gemaakt werd, ook
al werd niet in het bijzonder zijn aandacht gevestigd op het gevaar van
verjaring (Rb. Nijvel, 2 oktober 1985, R.G.A.R., 1987, nr. 11.209).
De gerechtsdeurwaarder, gelast met de uitvoering van een vonnis, moet zich
zodanig organiseren dat hij bij machte is de uitvoering onmiddellijk stop te
zetten wanneer zijn opdrachtgever daarom verzoekt. Daarenboven mag hij
geen beroep doen op een collega-plaatsvervanger met wie hij niet op
efficiente wijze in verbinding kan zijn (Beslagr. Brussel, 21 maart 1988,
R.G.A.R., 1990, nr. 11.718).
Een gerechtsdeurwaarder moet rekening houden met de cassatierechtspraak
inzake niet gekanttekende schrappingen en stempels op een dagvaardingsexploot (Rb. Brussel, 3 maart 1987, T.B.B.R., 1987, 85). Hij moet de
verplichting tot het organiseren van samenloop bij een evenredige verdeling
naleven (Gent, 2 februari 1988, R.W., 1989-90, 17).
Een gerechtsdeurwaarder moet de hernieuwde en op een juridisch advies
gestoelde opdracht om het voorheen gelegde uitvoerend roerend beslag
verder uit te voeren, niet toetsen op de juridische waarde (Antwerpen,
27 februari 1991, R. W., 1991-92, 718, noot Broeckx, K., ,De aansprakelijkheid van de gerechtsdeurwaarder bij de executie van een vonnis").
Een juwelier die een partij juwelen koopt van een jonge man van wie het
zelfs voor een leek duidelijk moet zijn dat hij die juwelen op een onwettige
wijze heeft verworven, begaat een fout door de gekochte juwelen onmiddellijk door te verkopen aan een derde (Rb. Luik, 17 september 1985, J.L.M.B.,
1986, 21).
Van ieder redelijk voorzichtige kok kan niet worden verwacht dat hij nimmer
van het kookfornuis zou wijken. W anneer een witloofpan als gevolg van een
te lange afwezigheid oververhit geraakt, is dit echter een fout (Rb. Gent,
4 september 1991, T.G.R., 1991, 163).
Het verspreiden door een professioneel informatiebureau van het vals bericht
dat iemand failliet is, leidt tot aansprakelijkheid (Antwerpen, 18 november
1985, T.B.H., 1986, 524).
Van een makelaar mag redelijkerwijze verwacht worden dat hij nagaat of het
door hem te koop aangeboden goed al dan niet bezwaard is en zulks aan de
koper mededeelt (Gent, 21 oktober 1987, T.G.R., 1988, 17).
De notaris moet bij het verlijden van een hypothecaire lening een hypotheekstaat lichten en de oorsprong van eigendom van het in hypotheek te
geven goed nagaan (Bergen, 1 oktober 1986, Rev. Not. B., 1989, 242, noot).
En de notaris die weliswaar een hypothecaire staat heeft gelicht maar voor
het uitkeren van de opbrengst van de verkoop geen bijkomende inlichtingen
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neemt omtrent de hypothecaire staat van het goed, begaat een fout (Rb.
Charleroi, 27 mei 1988, J.T., 1989, 61).
In het kader van een uitvoerend beslag op onroerend goed moet de notaris
niet noodzakelijk een tweede zitdag houden, ook al waren op de eerste zitdag
slechts weinig gegadigden aanwezig en werd er geen hoger bod gedaan. De
omstandigheden kunnen imrners van die aard zijn dat een bijkomende zitdag
enkel onnuttige kosten met zich brengt (Gent, 10 november 1986, Rev. Not.
B., 1988, 313).
W anneer pachtgronden aan een derde worden verkocht tegen andere en
guns tiger voorwaarden dan die welke aan de pachter ter kennis zijn gebracht,
begaat de notaris, belast met de verkoop van het verpacht goed, een fout (Rb.
Antwerpen, 9 mei 1986, R.W., 1988-89,1335, noot).
Een notaris die bij uitvoerend beslag op onroerend goed de voorkeur geeft
aan de curator in plaats van aan de eerst ingeschreven hypothecaire schuldeiser, begaat geen fout, gezien dit een betwist punt in de rechtsleer is (Rb.
Dendermonde, 23 mei 1990, T. Not., 1990, 268).
De opdracht van de notaris om de inschrijving van een hypothecaire akte te
voltooien naar aanleiding van een hypothecair mandaat, houdt enerzijds een
resultaatsverbintenis in, m.n. het opsturen van de grosse en het geven van
inlichtingen aan de hypotheekbewaarder, en anderzijds een middelenverbintenis, nl. de hypothecaire inschrijving zelf. Het verlies door de postdiensten van de grosse is geen vreemde oorzaak om de notaris van zijn aansprakelijkheid te bevrijden. De algemene bekendheid dat de diensten van de
hypotheekbewaarder zeer traag werken is evenmin een element om de
notaris van zijn aansprakelijkheid te ontlasten, integendeel, het is een omstandigheid om des te oplettender te zijn (Rb. Brussel, 17 januari 1986, Rev.
Not. B., 1986, 204; zie ookBrussel, 10 maart 1988, Rev. Not. B., 1988, 370).
Wanneer een vonnis uitdrukkelijk bepaalt dat de opbrengst van de verkoop
van een onroerend goed dat toebehoort aan een minderjarige wiens beide
ouders nog in leven zijn, slechts mag overhandigd worden na bijeenroeping
van de familieraad, begaat de notaris een fout indien hij de opbrengst van de
verkoop rechtstreeks aan de vader van de minderjarige uitbetaalt (Brussel,
11 maart 1986, Rev. Not. B., 1987, 49, noot R.D.V.).
Wanneer de notaris, derde-beslagene, in gebreke blijft de substantiele vormvereiste te vervullen van de verklaring van derde-beslagene in de vormen en
binnen de termijnen bepaald door art. 1542 Ger.W. en bovendien de opbrengst van de verkoop uit handen geeft aan een andere dan de schuldeiser,
begaat de notaris een fout (Bergen, 1 maart 1989, R.G.E.N., 1991, 353).
Indien de schuldeiser van de verkoper van een onroerend goed de procedure
van bewarend beslag onder derden niet volgt, moet de notaris die de verkoopopbrengst onder zich heeft, geen gevolg geven aan de aanzegging van
de schuldeiser om de gelden niet aan de verkoper over te maken (Rb.
Doornik, 17 september 1987, J.L.M.B., 1988, 634, noot De Leval, G.).
Wanneer de partijen zich tot een notaris wenden nadat zij een voorlopige
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verkoopscompromis opgesteld hebben, is de notaris niet aansprakelijk voor
de fouten in de verkoopscompromis (Gent, 26 november 1987, T.Not., 1992,
78). Bij een verkoop ,voor vrij en onbelast" mag de notaris de koopprijs
slechts aan de verkoper doorstorten nadat hij vastgesteld heeft dat het goed
vrij is van hypotheek (Rb. Brussel, 18 januari 1991, Rev. Not. B., 1992, 160).
De notaris die belast is met het opstellen van de statuten van een vennootschap moet de partijen voorlichten en ze waarschuwen voor al wat hen
aanbelangt in verband met de draagwijdte van de bedingen welke hij heeft
opgemaakt. Zo moet de notaris die de algemene vergadering de mogelijkheid
laat om zijn bestuurders te vergoeden en bijgevolg de voorwaarden in het
leven roept voor de onderwerping van de bestuurders aan het sociaal statuut
van de zelfstandigen, de aandacht van de partijen op dit minstens waarschijnlijke gevolg van het beding vestigen (Brussel, 19 mei 1988, R.G.A.R.,
1990, nr. 11.642).
De bank die een aankooporder ,aan koers" voor effecten op de beurs niet
onmiddellijk uitvoert omwille van een gebrek aan provisie, terwijl de bank
gedekt was door de uitvoering van een verkooporder van andere effecten,
begaat een fout (Kh. Brussel, 14 november 1990, T.B.H., 1992, 65, noot).
Een bank die een cheque die niet overeenkomstig art. 1690 B.W. werd
overgedragen, uitbetaalt aan een derde die niet de begunstigde van de cheque
is, begaat een fout (Brussel, 9 januari 1992, J.L.M.B., 1992, 704). De bankier
moet wissels na protest terugsturen aan de trekker (Kh. Brussel, 9 oktober
1990, T.B.H., 1992, 60, noot).
De pandhoudende schuldeiser begaat in beginsel geen fout ten opzichte van
de borgen door de gedwongen verkoop van een verpand handelsfonds uit te
stellen in de hoop een boger bod te bekomen (Bergen, 27 november 1991,
Bank. Fin.,. 1992, 395, noot Gregoire, M., T.B.H., 1992, 1089).
24. BEKWAAMHEID EN KUNDE (VERVOLG)- Een leraar moet de schadelijke
gevolgen voorzien wanneer hij zijn leerlingen laat spurten in een turnzaal die
hij in de breedte laat gebruiken en die daarenboven voorzien is van een
volledig glazen wand (Gent, 10 januari 1992, De Verz., 1992, 494, uoot
Denoel, N.). Een turnlerares die in schoolverband een zwaarlijvig kind een
kopstand doet uitvoeren, terwijl de lerares weet dat het kind praktisch
nooit de toelating krijgt van haar arts om te turnen en daartoe ook nauwelijks
in staat is, begaat een fout (Rb. Turnhout, 5 januari 1989, T.B.B.R., 1989,
506).
Een vennoot-oprichter is aansprakelijk wanneer uit de analyse van het
financieel plan blijkt dat vanaf de datum van de oprichting van de vennootschap de lasten in belangrijke mate de verwachte inkomsten overtreffen en
het maatschappelijk kapitaal totaa:I ontoereikend is (Kh. Rrussel, 14 maart
1989, J.T., 1989, 464; zie ook Kh, Luik, 10 september 1991, T.B.H., 1992,
501 ). W anneer blijkt dat het faillissemeat veroorzaakt is door de verspilzucht
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van een van de bestuurders, is de oprichter niet aansprakelijk (Kh. Brussel,
28 januari 1986, R.P.S., 1986, 260).
De professionele uitbater van een pompstation moet de verschillende brandstoffen aan de klant bedienen volgens de regels van de kunst. Bij twijfel heeft
de pomphouder de plicht zich bij de klant nader te informeren vooraleer te
beginnen tanken, en desgevallend - bij het tanken van een verkeerde
brandstof - moet hij onmiddellijk alle maatregelen treffen zoals het volledig leegmaken van de brandstoftank (Gent, 9 oktober 1985, Intern. Vervoerr., 1986, afl. 3, 53).
De voortzetting van een verlieslatende vennootschap maakt niet noodzakelijk een fout uit, zo bijvoorbeeld wanneer de vereffening het de vennootschap
onmogelijk zou gemaakt hebben om in te pikken op de verhoopte verbetering
van de toestand in de textielsector (Gent, 1 maart 1989, T.R. V., 1989, 434).
Een vereffenaar van een B.V.B.A. moet in de rekeningen van de vereffening
een provisie opnemen voor de betaling van de bijzondere aanslag op de
liquidatiebonus (Rb. Namen, 20 december 1990, T.B.H., 1991, 907). Bij de
sluiting van een vereffening waarbij alle activa verdeeld worden onder de
vennoten, moet hij rekening houden met de niet-betaalde schuldeisers (Luik,
20 maart 1991, J.T., 1992, 16).
De vereffenaar moet het actief tijdig realiseren. Blijkt dat hij ernstig nalatig
is geweest, dan is hij aansprakelijk (Rb. Antwerpen, 20 juni 1986, R.P.S.,
1986, 229).
De verzekeringsmakelaar, gelast met de aangifte van een schadegeval- en
bij veronderstelling op de hoogte van de verzekeringsportefeuille en de
verschillende dekkingen van zijn client -, begaat een fout door de aangifte
bij een verkeerde verzekeraar te doen (Kh. Hasselt, 15 maart 1990, Limb.
Rechtsl., 1991, 219).
25. DE OMSTANDIGHEDEN- De daad van de schadeverwekker moet beoordeeld worden in het Iicht van het criterium van de normaal zorgvuldige en
omzichtige burger, geplaatst in dezelfde omstandigheden (Vandenberghe,
H., Van Quickenborne, M. en Hamelink, P., ,Overzicht (1964-1978)",
T.P.R., 1980, nr. 17 en 18, 1164 e.v.; Vandenberghe, H., Van Quickenborne,
M., Geelen, K. en Decoster, S., ,Overzicht (1979-1984)", T.P.R., 1987,
nr. 25 en 26, 1305 e.v.; Van Sweevelt, Th., o.c., nr. 144 e.v., 136 e.v.).
Het slachtoffer dient aan te tonen dat de aangesprokene in zijn handelen,
gelet op de concrete omstandigheden, niet de zorgvuldigheid aan de dag
heeft gelegd die in het maatschappelijk verkeer van hem kan worden verlangd. Diegene die een vordering instelt die steunt op de fout van een derde,
moet het bewijs van deze fout leveren (Bergen, 29 juni 1989, V.K.J., 1990,
56). De gedaagde gaat vrijuit indien het slachtoffer dit bewijs niet Ievert
(voor een toepassing, zie b.v. Brussel, 9 november 1988, R.G.A.R., 1991,
nr. 11.769). Kan het slachtoffer daarentegen aantonen dat de betrokkene in
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de gegeven omstandigheden onzorgvuldig handelde, dan kan overmacht niet
bevrijdend werken (zie nr. 46 e.v.).
De rechter toetst het gedrag van de aangesprokene op objectieve wijze aan
het abstracte referentiebeeld van een voorzichtig en zorgvuldig persoon
geplaatst in dezelfde externe omstandigheden. Abstrahering is noodzakelijk
omdat bij onrechtmatigheid de daad naar diens buitenkant moet beoordeeld
worden: is de gedraging binnen onze rechtsstaat aanvaardbaar of moet ze
verboden worden. Het aquiliaans foutbegrip laat in zekere zin toe dat, niettegenstaande de abstracte toetsing, door de omstandigheden een bijkomende
concretisering gebeurt bij het beoordelen van de onrechtmatigheidsvraag.
Alle externe omstandigheden, die niet eigen zijn aan het te beoordelen
gedrag, komen in aanmerking, zoals de omstandigheden van plaats, tijd, ...
De vraag stelt zich tot op welk punt omstandigheden extern zijn en waar
subjectieve, interne elementen beginnen op te duiken.
Aan een in concreto beoordeling komt men toe wanneer het referentiebeeld
werkelijk ,in het lichaam" wordt geplaatst van de schadeverwekker. Met
omstandigheden eigen aan de individuele gesteldheid van de aangesprokene
wordt dan rekening gehouden. Dergelijke interne of subjectieve elementen
moeten bij de beoordeling in abstracto worden geweerd, wil men niet
vervallen in een ongelijke waardering van gelijksoortige schadegevallen.
Bij het beoordelen van het gedrag van de aangesprokene wordt bijgevolg in
beginsel geen rekening gehouden met zijn leeftijd, geslacht, intelligentie,
zijn gezondheidstoestand of fysieke kracht, zijn durf, zijn karakter, ... (Van
Sweevelt, Th., o.c., nr. 156 e.v., 146).
De beroepsbekwaamheid kan, zoals gesteld, niet worden beschouwd als een
persoonlijke kwaliteit van de persoon, maar wei als een vereiste verbonden
aan de uitoefening van een bepaalde activiteit (zie nr. 19). Andere elementen
bij de beoordeling zijn onder meer de plaats, de atmosferische toestand en het
tijdstip van de schadeverwekkende handeling.
Wanneer ijzel voorzienbaar is, moet de bestuurder met de ijzel rekening
houden (b.v. Brussel, 19 maart 1986, R.G.A.R., 1987, nr. 11.306; Kh.
Brussel, 20 februari 1990, V.K.J., 1990, 275).
Een onvermijdelijk uitwijkmaneuver dat overeenstemt met de reactie die
ieder normaal voorzichtige bestuurder in dezelfde omstandigheden zou
gehad hebben, leidt niet tot aansprakelijkheid, zelfs indien achteraf en uit
een grondig onderzoek eventueel zou kunnen blijken dat de aard en de
hevigheid van de reactie niet optimaal geweest zijn (Brussel, 22 juni 1987,
V.K.J., 1988, 114). Van een bestuurder die plotseling voor een dreigend
gevaar wordt geplaatst, kan niet verwacht worden dat hij in een fractie van
een seconde kiest voor het uitwijkmaneuver of rijgedrag dat, na rustig
overleg, als het meest aangewezen zou kunnen worden beschouwd (Brussel,
3 februari 1987, V.K.J., 1987, 256).
Een autobestuurder moet rekening houden met de concrete omstandigheden
zoals de plaatsgesteldheid en de zichtbaarheid. De bestuurder die een school-
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uitgang of een zebrapad nadert moet echter zijn snelheid aanpassen zodat hij
tijdig kan stoppen (zie b.v. Brussel, 15 december 1989, R.G.A.R., 1991,
ill. 11.828; Brussel, 21 juni 1991, R.G.A.R., ill. 11.856). Hij moet het
onvoorzichtig optreden van een bejaarde man die op het voetgangerspad
een stoplicht negeert, kunnen voorzien (Brussel, 16 september 1988,
R. G.A.R., 1991, ill. 11. 772). De voorzienbaarheid van de schade impliceert
immers ook dat wie aan het maatschappelijk verkeer deelneemt een zogenaamde consideratieplicht in acht moet nemen. Dit betekent de plicht om
rekening te houden met de mogelijkheid dat anderen fouten begaan. Maar de
automobilist die op een landelijke voorrangsweg, buiten een bebouwde kom,
aan de toegelaten snelheid rijdt, begaat geen fout wanneer een bejaarde
voetganger onverwacht de rijbaan oversteekt (Brussel, 4 oktober 1991,
R.G.A.R., 1992, ill. 12.031).
Om de kredietverlening van een bankier te beoordelen moet men rekening
houden met de kennis die de bankier heeft op het ogenblik van de beslissing
(zie o.m. Brussel, 13 december 1989, T.B.H., 1990, 1061, noot; Luik,
24 oktober 1991, T.B.H., 1992, 993, J.L.M.B., 1992, 693).
Inzake de bescherming van het leefmilieu moet de zorgvuldigheidsnorm
getoetst worden aan de redelijke en normale aandacht die mag verwacht
worden van de uitbater van een gelijkaardige ondememing, geplaatst in
gelijkaardige omstandigheden, rekening houdende met alle concrete elementen,. zoals_de groQt1e. va11. de_ ondeme.nring,_de. plaats. Yan inpl<mting_t:m de.
omgeving, het klimaat en de gebruikelijke regels van het uitgeoefende
beroep (Antwerpen, 17 februari 1988, Amen., 1989, 143).
Een aannemer moet bij het uitvoeren van grondwerken rekening houden met
de aard van de bodem en de plaatselijke toestand. Wanneer hij werken
uitvoert in een turflaag, moet hij weten dat de turflaag zeer droog kan
worden als gevolg van een daling van het grondwaterpeil door de uitvoering
van de werken. De aannemer moet in die omstandigheden bijzondere maatregelen treffen om brand te vermijden (Antwerpen, 4 januari 1989, Limb.
Rechtsl., 1989, 88).
Wie een boom velt in een vriesperiode, moet rekening houden met het feit
dat de boom ingevolge de koude kan breken (Rb. Marche-en-Famenne,
13 december 1990, T.B.B.R., 1991, 185).
W anneer een dierenarts overgaat tot een keizersnede bij een koe, moet de
helper niet voorzien dat hij, door zich achter het dier te plaatsen, een stamp
van een achterpoot van de koe kan krijgen (Brussel, 2 november 1987, R. W,
1989-90, 437).
Bij gebreke aan een voetpad begaat een voorzichtig voetganger geen fout
wanneer hij op de rijbaan stilstaat op een plaats waar het zicht voor het
aankomend verkeer door een haag verminderd wordt (Brussel, 8 februari
1990, R.G.A.R., 1992, ill. 11.997).
Tijdens een feestje begaan de gastheren die in hun interieur een hangmat
louter als decoratie gebruiken, geen fout wanneer een van hun gasten in de
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hangmat gaat liggen en emit valt wegens een onvoldoende stevige bevestiging van de hangmat. Bij de aansprakelijkheidsbeoordeling houdt de feitenrechter rekening met de omstandigheid dat de hangmat duidelijk niet als bed
geschikt is, gelet op de ongebruikelijke hoogte van ongeveer 2,50 m hoven
de grond (Brussel, 9 juni 1987, De Verz., 1987, 619).
Een verbreking van de verloving voor het huwelijk zonder motief volstaat op
zich niet om tot aansprakelijkheid van diegene die verbreekt, te besluiten.
Gelet op de omstandigheden echter- onder meer de verregaande voorbereiding van het huwelijk en de zwangerschap van de aanstaande echtgenote handelt de aanstaande bruidegom manifest onrechtmatig door de verloving
zonder enig motief te verbreken (Luik, 22 mei 1985, J.T., 1987, 27). Indien
niet blijkt dat de verbreking in beledigende omstandigheden voor de verloofde plaatsvindt, komt de aansprakelijkheid van de verbreker volgens de
Rechtbank van eerste aanleg te Luik niet in het gedrang (Rb. Luik, 8 januari
1990, R.G.A.R., 1992, nr. 11.991; vgl. Rb. Charleroi, 21 november 1989,
J.T., 1990, 678).
Ret uithalen van een grap om jonggehuwden te storen in hun eerste huwelijksnacht is een algemeen toegepast huwelijksgebruik en maakt op zichzelf
geen fout uit (Vred. Bilzen, 24 november 1986, Limb. Rechtsl., 1987, 178).
De R.S.Z. die ervan op de hoogte is dat een schuldenaar van R.S.Z.-bijdragen
stipt zijn afbetalingsschema naleeft, begaat een fout door te blijven doorprocederen (Rb. Antwerpen, 26 november 1987, R. W., 1989-90, 26).
Een partij die pertinent weet of dient te weten dat facturen betaald zijn,
begaat een fout door een geding in te leiden (Vred. Brussel, 25 oktober 1984,
T. Vred., 1985, 152). Maar een partij die de keuze heeft tussen twee wijzen
van rechtsingang die wettelijk voorzien zijn en die de duurdere rechtsingang
kiest, begaat geen fout (Rb. Antwerpen, 4 maart 1985, R. W., 1985-86, 1086,
noot Vande Lanotte, J.).
Wanneer politieagenten tijdens een achtervolgingsactie overhaast, zonder
imminent gevaar en paniekerig het vuur openen, handelen zij onvoorzichtig.
Tijdens een achtervolgingsactie moeten politieagenten voorzien dat bij het
gebruik van vuurwapens, gelet op de concrete omstandigheden, schade kan
toegebracht worden aan omstaande burgers (Rb. Antwerpen, 22 mei 1985,
R.W., 1986-87, 470).
In een landelijke gemeente is het gebruikelijk dat eender wie langs de open
schuurpoort binnenkomt. Een postbode die dit doet om een aangetekende
brief in handen van de geadresseerde af te leveren, wordt gebeten door de
loslopende hond des huizes. Gelet op het plaatselijk gebruik heeft de eigenaar van de hond een fout begaan door de bijtgrage hond op de binnenkoer
los te laten rondlopen (Vred. Borgloon, 10 november 1987, Limb. Rechtsl.,
1991, 58).
De noodzaak om rekening te houden met de externe omstandigheden waarin
de schadeverwekkende daad werd gesteld, komt tevens tot uiting in de
rechtspraak met betrekking tot de risico-aanvaarding (zie nr. 37 e.v.: zie
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o.m. de beoordeling van het gedrag van een passagier die plaatsneemt in het
voertuig van een dronken chauffeur).
De concretisering van het foutbegrip door de omstandigheden komt ook tot
uiting bij sport en spel. Bij spelfouten in het kader van sportwedstrijden kan
men niet zonder meer besluiten tot het bestaan van een font in de zin van
art. 1382 B.W. die leidt tot aansprakelijkheid (Cornelis, L., ,Sport en
aansprakelijkheid", R.G.A.R., 1986, nr. 11.135, nr. 31, 10; Sonck, S.,,Voetbalsport - fouten, gele kaarten en burgerrechtelijke aansprakelijkheid of
voetbalwangedrag in het licht van de artikelen 1382 e.v. B.W.", noot onder
Brussel, 30 juni 1986, R. W., 1986-87, 1610; Starck, B., Roland, H. en Boyer,
L., o.c., nr. 284, 148).
De zorgvuldigheidsplicht van sportbeoefenaars houdt, gelet op de omstandigheden, vaak minder stringente normen in dan in het dagelijks leven het
geval is (zie nr. 42).
De omstandigheid dat de schadeverwekker zelf ziek is, kan dan weer tot een
subjectivering leiden, die een bijkomende voorzichtigheidsplicht in het leven
roept. Een bestuurder die een zware hartaanval heeft gehad en onder permanente medische behandeling staat, handelt onrechtmatig indien hij zonder
begeleiding een wagen bestuurt (Gent, 25 februari 1986, T.G.R., 1986, 64;
Brussel, 21 april 1986, R. W., 1987-88, 922, noot; Antwerpen, 17 april1987,
De Verz., 1987,490, noot Konings, Chr.; Brussel, 2 oktober 1990, R.G.A.R.,
1993, nr. 12.179).
26. OMSTANDIGHEDEN.- LEEFTIJD MINDERJARIGE- In beginsel mag de rechter
bij de foutbeoordeling ,in abstracto" geen rekening houden met de leeftijd
van een kind. De te beoordelen daad dient immers getoetst te worden aan het
gedrag van de normale ,zorgvuldige en ornzichtige burger", zonder rekening
te houden met subjectieve factoren die de gedraging hebben bepaald of
begeleid (zie b.v. Rb. Marche-en-Famenne, 12 november 1987, R.G.A.R.,
1990, nr. 11.730).
De rechtspraak betrekt bij de rechtsmatigheidstoetsing naar aanleiding van
het schadeverwekkend gedrag van een kind toch, zij het onrechtstreeks, de
leeftijd en de individuele bekwaamheid van het kind, hetzij door te verwijzen
naar de aard van de te beoordelen daad (spelsituatie), hetzij ,door te wijzen op
de vereiste van voorzienbaarheid (Vandenberghe, H., Van Quickenborne,
M., Geelen, K. en Decoster, S., ,Overzicht (1979-1984)", T.P.R., 1987,
nr. 26, 1308 e.v.).
Een dertienjarig kind dat geelectrocuteerd wordt nadat het de beweegbare
ladder van een hoogspanningspiloon is opgeklommen, is aansprakelijk, te
meer daar de ladder vergrendeld was met een hangslot en een uitdrukkelijke
waarschuwing op het doodsgevaar wees (Brussel, 1 maart 1989, R.G.A.R.,
1990, nr. 11.784).
Wanneer kinderen in het donker met een zaklamp spelen, is zulks op zich
niet foutief. De minderjarige die echter lukraak de zaklamp weggooit, moet
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veronderstellen dat deze een ander kind kan treffen en hierdoor ernstige
verwondingen kan veroorzaken (Brussel, 8 januari 1988, R.G.A.R., 1990,
nr. 11.717, noot).
Van jeugdige fietsers, respectievelijk 14 en 11 jaar oud, mag niet dezelfde
ervaring, kennis en bedrevenheid in het verkeer verwacht worden als van
volwassenen. Zij moeten zich wel bewust zijn van het gevaar dat het verkeer
oplevert en de elementaire regels van het verkeer in acht nemen, waaronder
de oplettendheid bij het oversteken (Rb. Leuven, 25 maart 1987, V.K.J.,
1988, 49).
Een kind van negen jaar oud, dat voldoende intellectuele kennis heeft
verworven om het gevaar van een brandend gasvuur te onderkennen, moet
voldoende maatregelen nemen om ongevallen te voorkomen (Rb. Turnhout,
26 september 1988, Turnh. Rechtsl., 1991, 99, bevestigd door Antwerpen,
6 maart 1991).
Een elfjarig kind dat erin slaagt tijdens de studie na schooltijd de kelders van
het schoolgebouw binnen te dringen en brand te stichten, begaat een fout in
de zin van art. 1382 B.W. (Bergen, 29 februari 1988, R.G.A.R., 1990,
nr. 11.636).
Maar een kind van 4,5 jaar oud dat zich in een spel bedreigd voelt en met
stenen gooit waarbij het een ander kind verwondt, begaat geen fout (Rb.
Turnhout, 12 maart 1990, Turnh. Rechtsl., 1991, 59).
Anderzijds wordt van de bestuurders in het wegverkeer een bijzondere
voorzichtigheid verwacht ten aanzien van kinderen. Zo moet een bestuurder
in de nabijheid van een schooluitgang voorzien dat kinderen de straat kunnen
oversteken (Brussel, 15 december 1989, R.G.A.R., 1991, nr. 11.828; zie ook
Brussel, 21 juni 1991, R.G.A.R., 1991, nr. 11.856).
27.

DE IRRELEVANTIE VAN OF HET MISVERSTAND OMTRENT DE .,CULPA LEVISSIMA" - Traditioneel wordt voorgehouden dat voor de buitencontractuele

aansprakelijkheid de lichtste fout volstaat (,in lege Aquilia et culpa levissima venit"). In de vorige Overzichten (Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M. en Hamelink, P., ,Overzicht (1964-1978)", T.P.R., 1980, nr. 13,
1159; Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M., Geelen, K. en Decoster, S.,
,Overzicht (1979-1984)", T.P.R., nr. 27, 1311) werd uitvoerig de stelling
verdedigd dat de ,culpa levissima" niet relevant is.
De rniskenning van een specifieke rechtsnorm is immers op zichzelf, behoudens het bestaan van een grond tot uitsluiting van aansprakelijkheid,
onrechtmatig in de zin van de artt. 1382-1383 B.W., wat ook de zwaarte van
de inbreuk weze (zie nr. 3 e. v.) en zonder dat bovendien nog een toetsing aan
het zorgvuldigheidscriterium dient te gebeuren.
Bij het beoordelen van de inbreuk op de algemene zorgvuldigheidsnorm is de
,culpa levissima" evenrnin dienend. Elke tekortkorning aan het referentiebeeld wordt gesanctioneerd (zie b.v. Rb. Brussel, 1 april 1985, Vl. T. Gez.,
1985, 28).
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Terecht stelt Van Sweevelt dat het gemaakte onderscheid kunstmatig en niet
zinvol is. De rechter onderzoekt niet of het verweten gedrag een Iichtste dan
wei een Iichte afwijking van een zorgvuldig gedrag uitmaakt. In feite wordt
uitsluitend rekening gehouden met een allesomvattend en algemeen criterium: heeft de verweerder zich al dan niet gedragen zoals een normaal en
zorgvuldig persoon, geplaatst in dezelfde omstandigheden (Van Sweevelt,
Th., o.c., nr. 180, 163; zie in dezelfde zin: Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M. en Hamelink, P., ,Overzicht (1964-1978)", T.P.R., 1980, nr. 13,
1159; Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M., Geelen, K. en Decoster, S.,
,Overzicht (1979-1984)", T.P.R., nr. 27, 1311).
In de bestudeerde periode wordt het criterium 'lichtste fout' zelden als
operationeel criterium gehanteerd om de aansprakelijkheid te beoordelen
(zijdelingse vermelding b.v. Rb. Namen, 7 oktober 1986, Rev. Reg. Dr.,
1986, 417; Corr. Gent, 2 maart 1988, T.G.R., 1988, 93; Vred. Zele, 2 december 1987, T. Vred., 1990, 8).
Een voorbee1d is de uitspraak van het Militair Gerechtshof dd. 27 januari
1988. Een rnilitair die bij het onderhoud van zijn wapen een derde verwondt,
is aansprakelijk ,zowel op grond van de artt. 418 en 420 Sw. op strafgebied,
alsop grond van art. 1382 B.W. op burgerlijk gebied [... ] voor de lichtste fout
die in oorzakelijk verband is met de verwondingen opgelopen door de
burgerlijke partij" (Mil. Ger., 27 januari 1988, R. W., 1990-91, 751).
Ten onrechte wekt het gebruik van de ,culpa levissima" de indruk dat de
beoordeling van de daad van de aangesprokene aan een ander referentiegedrag dient te beantwoorden, dat dan niet zou samenvallen met dat van de
normaal zorgvuldige en omzichtige burger daar de ,culpa levissima" veel
hogere maatschappelijke eisen stelt. De rechtspraak vereist echter niet een
uitzonderlijk voorzichtig, scrupuleus gedrag.
28. DE MARGINALE TOETSING- RECHTSMISBRUIK- Indien de overheid de bij
de wet bepaalde perken van haar verordenende bevoegdheid overschrijdt of
indien zij. een handeling verricht die in strijd is met grondwettelijke of
wettelijke normen die een bepaald gebod of verbod voorschrijven, begaat
de overheid een fout. In dit geval staat de onwettigheid en meteen ook de
onrechtmatigheid vast (zie nr. 4 e.v.; D'Hooghe, D., o.c., 654, nr. 1356).
Geen enkele wetsbepaling, noch algemeen rechtsbeginsel ontslaat de Staat
daarenboven van de algemene zorgvuldigheidsnorm, waarvan de niet-naleving wordt gesanctioneerd door de artt. 1382-1383 B.W. (zie nr. 5; vgl.
Cass., 19 december 1991, Arr. Cass., 1991-92, 364, J.T., 1992, 142, concl.
Velu, J., J.L.M.R, 1992, ·42, noot Piedboeuf, F., ,L'irnrnunite du juge et Ia
responsabilite de l'Etat", Rev. Reg. Dr., 1992,. 411, noot Jassogne, C., ,La
necessaire dissociation entre la responsabifite de la personne morale et Ia
responsabilite personelle de celui qui agit en qualite d'' organe de cette
personn:e morale", T.B.B.R., 1992, 60, noot Van Oevelen, A., ,De aansprakelijkheid van de Staat voor foutieve handelingen van magistraten principieel aanvaard door het Hof van Cassatie"; Dalcq, R., ,La responsabilite de
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l'Etat du fait des magistrats. A propos de I' arret de la Cour de Cassation du
19 decembre 1991", J. T., 1992, 449; Van Gerven, W ., ,De normatieve en
rechterlijke aansprakelijkheid naar Belgisch en Europees recht", in Storme,
M. e.a., Postuniversitaire cyclus Willy Delva. Recht halen uit aansprakelijkheid, Gent, Mys & Breesch, 1993, (395), nr. 15-16, 408-410; Van Oevelen,
A., ,De aansprakelijkheid van de Staat voor ambtsfouten van magistraten en
de orgaantheorie na het Anca-arrest van het Hof van Cassatie van 19 december 1991", R. W., 1992-93, nr. 33, (377), 390; Van Oevelen, A., ,Aansprakelijkheidsgronden - Schade en schadeloosstelling", in Actualia inzake Onrechtmatige Daad, Antwerpen, C.B.R., 1992, nrs. 14 e.v., 28 e.v.; Velu, J.,
conclusie bij Cass., 19 december 1991, J.T., 1992, 148). De overheid is, net
zoals elke burger, onderworpen aan de rechtsregels die de vergoeding van
schade beheersen wanneer door foutief handelen de subjectieve rechten en de
rechtmatige belangen van personen worden aangetast. Het gemeenrechtelijke buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht, met inbegrip van de algemene verplichting tot voorzichtigheid en voorzorg, is onverkort van toepassing.
De maatstaf bij de beoordeling van het overheidsoptreden is het algemeen
zorgvuldigheidscriterium, geconcretiseerd naar de overheid toe, zonder dat
de rechtspraak een gedifferentieerde of afgezwakte toepassing van de artt.
1382-1383 B.W. voorschrijft. In dit kader kan nog even teruggekomen
worden op de marginale toetsing bij buitencontractuele aansprakelijkheid.
Vast te stellen is dat sommige doctrine en lagere rechtspraak in de besproken
periode nog steeds de zienswijze deelt dat het overheidsoptreden enkel
marginaal kan getoetst worden (zie daaromtrent Vandenberghe, H., Van
Quickenborne, M. en Hamelink, P., ,Overzicht (1964-1978)", T.P.R.,
1980, nr. 15 e.v., 1162 e.v.; Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M.,
Geelen, K. en Decoster, S., ,Overzicht (1979-1984)", T.P.R., 1987, nr. 28,
1313; zie b.v. Brussel, 12 november 1985, Limb. Rechtsl., 1986, 36, noot;
Rb. Brussel, 19 januari 1990, T.B.B.R., 1991, 84).
Bij marginale toetsing wordt voorgesteld om de in het privaatrecht gebruikelijke volledige rechterlijke controle te vervangen door een marginale rechterlijke toetsing, en dit omwille van bijzondere omstandigheden, zoals de eigen
beleidsvrijheid waarover de betrokkene beschikt of het gegeven dat iemand
binnen de grenzen van zijn recht handelt. Gezien de rechtmatigheid - en
niet de doelmatigheid - van het overheidsoptreden gecontroleerd wordt,
beoordeelt de leer der marginale toetsing de onrechtmatigheidsvraag vanuit
het ,kennelijk fout" -criterium. Enkel wanneer de door de bevoegde overheid
genomen beslissing als ,kennelijk onredelijk", ,kennelijk fout" kan worden
aangemerkt, zou het overheidshandelen kunnen worden gesanctioneerd.
Talrijke auteurs wijzen terecht op het verwarringstichtend karakter van de
gebruikte begrippen ,kennelijk onredelijk" of ,manifest onredelijk", omdat
daardoor - volkomen ten onrechte - de indruk wordt gewekt dat voor de
overheid een afgezwakte aansprakelijkheidsnorm zou gelden en enkel de
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zware of grove fouten van de overheid zouden kunnen worden gesanctioneerd (zie o.m. Opdebeek, 1., o.c., nr. 69, 37).
De techniek van de marginale controle is niet verenigbaar met een juiste
toepassing van art. 1382-1383 B.W. Marginale controle houdt immers in dat
de feitenrechter zich bij het spreken van recht niet enkel door zijn persoonlijke beoordeling van de door de partijen voorgelegde feiten laat leiden, maar
bovendien onderzoekt en vaststelt dat die persoonlijke beoordeling van de
feiten met de beoordeling strookt waartoe elk normaal voorzichtig en redelijk mens op grond van die feiten zou komen (voor een kritiek, zie Cornelis,
L., o.c., nr. 35, 52 e.v., nr. 115, 202 e.v.; D'Hooghe, D., o.c., 653, nr. 1353;
Opdebeek, 1., o.c., nr. 68, 35-36; Stijns, S., ,Abus, mais de quel(s) droit(s)",
J.T., 1990, (33), 41 e.v.; Van Oevelen, A., De overheidsaansprakelijkheid
voor het optreden van de rechterlijke macht, Antwerpen-Apeldoorn-Brussel,
Maklu-Ced.Samson, 1987, nr. 156 e.v.; Van Oevelen, A., ,Kan de Staat
aansprakelijk worden gesteld voor de schade veroorzaakt door een zgn.
onwerkdadig beslag in strafzaken?", noot onder Rb. Antwerpen, 30 oktober
1987, R. W., 1989-90, 96). Trouwens stelt zich de vraag naar de wettelijke
basis van deze opvatting.
Om tot het bestaan van een fout te besluiten, dient de rechter uitsluitend
rekening te houden met de vraag of de schadeverwekker al dan niet een
inbreuk op de zorgvuldigheidsnorm heeft gepleegd, rekening houdend met
de concret£ omstandigneden waariii Cle. schadeverwekker zich op het ogenblik van de schadeverwekkende daad bevond. Het foutbegrip is imrners
vatbaar voor concretisering door de omstandigheden. De gelaagdheid van
het foutbegrip leidt er in het geval van de overheid toe dat bij de beoordeling
van het overheidsoptreden de specifieke taak en situatie van de overheid in
rekening gebracht worden, zonder dat men van een in wezen verschillende
foutopvatting vertrekt om zorgvuldig gedrag te beoordelen (zie b.v. Bergen,
15 september 1987, J.L.M.B., 1988, 271).
Het verdient dan ook geen aanbeveling om de 'marginale controle' inverband te brengen met de art. 1382-1383 B.W., die geenkennelijke fout vergen
om te worden toegepast (Cornelis, L., o.c., nr. 36, 54-55). De overheid moet
het algemeen welzijn behartigen en beschikt daarbij over een eigen marge
van beleidsvrijheid, elementen die bij de concretisering van het foutgebrek
verrekend worden (zie Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M., Geelen,
K. en Decoster, S., ,Overzicht (1979-1984)", T.P.R., 1987, nr. 28, 1314;
Cornelis, L., o.c., nr. 117, 207; Opdebeek, 1., o.c., nr. 68, 35-36).
Ben treffend voorbeeld tot wat marginale toetsing leidt, is het vonnis van de
Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen d.d. 30 oktober 1987 (Rb.
Antwerpen, 30 oktober 1987, R. W., 1989-90, 96 met noot Van Oevelen,
A., ,Kan de Staat aansprakelijk worden gesteld voor de schade veroorzaakt
door een zgn. onwerkdadig beslag in strafzaken?"). De zaak betreft een
geval van overheidsaansprakelijkheid in het kader van het onrechtmatig
handelen van magistraten.
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De feiten waren de volgende.
Bij de aanvang van een gerechtelijk onderzoek in het kader van een diefstal
wordt de wagen van een verdachte in beslag genomen. Kort na de inbeslagname krijgt de verdachte kennis van een feit waaruit blijkt dat het
misdrijf niet met zijn voertuig kan gepleegd zijn. Niettegenstaande de
betrokkene deze aanwijzing aan de onderzoeksrechter en de procureur des
Konings overmaakt, wordt het beslag gehandhaafd tot op het ogenblik dat het
vonnis ten gronde, waarbij de verdachte wordt vrijgesproken, definitief is.
De eigenaar van het voertuig die tengevolge van het onrechtmatig beslag
schade lijdt, dagvaardt de Belgische staat op grond van art. 1382-1383 B.W.
De Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen oordeelde dat de immuniteit
van de magistraten (art. 1140 e.v. Ger.W.) geen hinderpaal vormt tegen het
inleiden van een burgerlijke vordering tegen de Staat we gens fouten van zijn
organen. Maar de rechterlijke beslissing is, aldus de rechter, slechts als
foutief te beschouwen wanneer ,op flagrante wijze een feitelijke vergissing
geschiedde" of ,de wet of de pleegvormen werden miskend" waardoor
schade werd toegebracht en deze schade niet meer afwendbaar of herstelbaar
is door de aanwending van rechtsmiddelen of een ander procesrechtelijk
procede. De Rechtbank oordeelde dat de verdachte niet het bewijs leverde
dat de betrokken onderzoeksrechter een ,flagrante feitelijke vergissing"
beging door de wagen, gelet op de ernst van de zaak en de hem toen bekende
gegevens van deze zaak, in beslag te nemen. Evenmin werd een schending
van de wet of van de pleegvormen vastgesteld, zodat de aansprakelijkheidsvordering door de rechter als ongegrond afgewezen werd (Rb. Antwerpen,
30 oktober 1987, gecit.).
Het vonnis sluit weliswaar aan bij het besproken beginsel van de mogelijke
aansprakelijkheid van de Staat voor het optreden van de rechterlijke macht,
maar verwijst bij de de beoordeling van de beweerde onrechtmatigheidten onrechte- naar de vereiste van ,flagrantefeitelijke vergissing" of ,het
willekeurig karakter van de beslissing".
Een juiste toepassing van de beginselen van het gemeenrechtelijk buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht daarentegen bestaat erin het gedrag van
de magistraat in kwestie te toetsen aan het gedrag van een normaal zorgvuldig handelend magistraat, geplaatst in dezelfde omstandigheden. Zou ieder
redelijk handelend onderzoeksrechter het beslag op het voertuig, gelet op de
omstandigheden, gehandhaafd hebben, dan kon de rechter in voormeld geval
terecht oordelen dat de aansprakelijkheidsvordering ongegrond voorkomt.
Met Van Oevelen kan aanvaard worden dat de toetsing aan de algemene
zorgvuldigheidsnorm volgens de regels van het gemeenrechtelijk buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht, in casu waarschijnlijk tot een andere
oplossing zou geleid hebben. W anneer een onderzoeksmagistraat kennis
krijgt van ernstige aanwijzingen dat de verdachte het hem ten laste gelegde
misdrijf niet heeft gepleegd, dan lijkt het handhaven van het beslag op het
voertuig van de verdachte in strijd met wat van een normaal zorgvuldig
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onderzoeksrechter of parketmagistraat, gepiaatst in dezeifde omstandigheden, kan en mag verwacht worden.
Een beroep op de marginaie toetsing vindt men ook nog in voigende
uitspraken.
Een besiissing die door de overheid wordt genomen in het raam van de
beieidsvrijheid waarover ze in een feitelijke situatie beschikt, kan men
slechts ais onzorgvuidig beschouwen wanneer men kan vaststellen dat deze
besiissing kennelijk in strijd is met de eisen van redeiijkheid en onzorgvuidigheid. Het is geen fout van de overheid een siecht geparkeerde wag en open
te breken wanneer biijkt dat het om een bomwagen kan gaan en de eigenaar
van de wagen nergens te vinden is (Rb. Brussei, 19 januari 1990, T.B.B.R.,
1991, 84).
De gemeente begaat een fout indien zij een vroegere inschrijver aan wie het
werk was gegund, zij het door een onbevoegd orgaan, niet Iaat meedingen in
een beperkte heraanbesteding. Door de vroegere inschrijver niet te Iaten
mededingen treedt de gemeente kennelijk onzorgvuldig op (Brussei, 12 november 1985, Limb. Rechtsl., 1986, 36, noot).
Een juiste toepassing van de beoordeiing van het overheidsoptreden is
bijvoorbeeld het arrest van het Hofvan Beroep te Antwerpen van 13 september 1989. Het Hof overwoog ,dat van een normaai en omzichtig rechter die
een vonnis van faillietverklaring uitspreektdat uitvoerbaar_ bij_ voorraad_is,
dadeiijk gevoigen heeft en tevens openbaar wordt gemaakt in het Belgisch
Staatsbiad en in kranten, mag worden verwacht dat hij zich ervan vergewist
of de vermeidihgen in het vonnis betreffende de identiteit, het adres, de
handeisactiviteiten en het handeisregisternummer wei degeiijk betrekking
hebben op de persoon vermeid in de inieidende dagvaarding, en dat hij
wanneer sommige van deze identiteitsgegevens ontbreken en aangevuld
dienen te worden met het door het personeei van de griffie uit het handeisregister te verzamelen iniichtingen, controieert of de verzameide gegevens
wei degelijk betrekking hebben op de personen naar wie de identiteitsgegevens in de dagvaarding verwijzen; dat een normaal voorzichtig en zorgvuldig
rechter in dezelfde omstandigheden geplaatst er inderdaad niet zonder meer
op zou hebben vertrouwd dat de gegevens verzameld door het griffiepersoneei correct waren, doch zelf een verificatie zou hebben gedaan door zich de
inschrijvingsfiche van het handelsregister betreffende de in faiilissement
gedagvaarde persoon te doen voorleggen, of minstens een kopie ervan, en
deze dan na te kijken en te vergelijken met de identiteitsgegevens in de
dagvaarding; dat een eenvoudig vergelijkend nazien van de personalia van de
gedagvaarde persoon in het exploot van dagvaarding met de identiteitsgegevens vermeld op de inschrijvingsfiche gewis het gebrek aan overeenstemming had doen blijken en volstaan had om de onjuistheden in het vonnis
te verhinderen" (Antwerpen, 13 september 1989, R. W., 1992-93,402, noot).
Het parket en/of de onderzoeksrechter en/of de gerechtelijke politie handelen
onrechtmatig wanneer zij in het raam van een strafrechteiijk onderzoek
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wegens bedrieglijke bankbreuk goederen in beslag nemen in een pand
waarvoor geen huiszoekingsbevel is aangevraagd en uit het strafdossier
daarenboven niet blijkt waarom men bij de beslagname kon oordelen dat
de goederen tot de failliete boedel behoorden. Verder bleef de brief van de
werkelijke eigenaar met verzoek tot teruggave van de in beslag genomen
goederen onbeantwoord en volgde op deze brief slechts een summier onderzoek. Tot slot gaven de magistraten geen geschreven instructies aan de
curator omtrent de verkoop van de inbeslaggenomen goederen (Antwerpen,
2juni 1992, R.W, 1992-93, 405).
In de mate bij rechtsmisbruik art. 1382 B.W. wordt aangewend, kan een
gelijkaardige weg gevolgd worden (Proc-Gen. Krings, E., ,Aspecten van de
bijdrage van het Rof van Cassatie tot de rechtsvorming", Redevoering
uitgesproken op de plechtige openingszitting van het Rof van Cassatie op
3 september 1990, Arr. Cass., 1990-91, 13-15, nr. 16-17; betreffende rechtsmisbruik in de contractuele sfeer, zie b.v.: Fagnart, J.L., ,L'execution de
bonne foi des conventions: un principe en expansion", R. C.J.B., 1986, 285316, noot onder Cass., 19 september 1983; Rubeau, B. en Rauws, W., ,De
toepassing van de leer van het rechtsmisbruik in het huurrecht", T.B.B.R.,
1987, 113-129 (deel I) en 1988, 31-53 (deel II); Simont, L., ,Misbruik bij
documentair krediet", T.P.R., 1986, 71-102)
Ret rechtsmisbruik leunt immers dicht aan bij de techniek van de marginale
toetsing. Binnen de perken van het subjectieve recht handelt het rechtssubject, titularis van het subjectief recht, in beginsel vrij, naar eigen goeddunken. Ret subjectieve recht kan binnen het spectrum van dit specifieke
recht door de titularis op uiteenlopende wijze uitgeoefend worden, waarbij
algemeen aanvaard wordt dat de rechter post factum de wijze waarop het
subjectieve recht werd uitgeoefend, kan beoordelen.
De beoordeling van rechtsmisbruik gebeurt aan de hand van de aard van het
uitgeoefende recht (doelgebonden- appreciatiemarge -loutere mogelijkheid). De rechter herleidt het subjectieve recht tot het gebruik dater, naar zijn
oordeel, in de concrete omstandigheden was van te maken, zonder acht te
slaan op de verschillende aanwendingsmogelijkheden (Cornelis, L., o.c.,
nr. 50, 80).
Meermaals heeft het Rof van Cassatie uitdrukkelijk erkend dat in bepaalde
gevallen de uitoefening van een recht een delictuele of quasi-delictuele fout
kan opleveren, waarmee het dus, nu het uitdrukkelijk naar het begrip fout
verwijst, de oplossing verbindt met de artikelen 1382-1383 B.W. (zie ook
Proc-Gen. Krings, E., ,Aspecten van de bijdrage van het Rof van Cassatie tot
de rechtsvorming", l.c .. , 1990-91, 15, nr. 17).
Rechtsmisbruik ontstaat niet alleen door de uitoefening van een recht met de
enkele bedoeling om te schaden. In de lijn van het beginselarrest van
10 september 1971 (Cass., 10 september 1971, Arr. Cass., 1972, 31) kan
er van misbruik van recht ook sprake zijn wanneer een recht zonder redelijk
en voldoende belang wordt uitgeoefend (zie ook in de besproken periode
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Cass., 27 juni 1985, Arr. Cass., 1984-85, ill. 656; Cass., 20 november 1987,
Arr. Cass., 1987-88, nr. 171), namelijk wanneer het aan derden berokkende
nadee1 buiten verhouding is met het door de houder van het recht beoogde of
verkregen voordee1 (toepassing van het begrip evemedigheid: Cass., 19 november 1987, Arr. Cass., 1987-88, 354).
In het arrest van 19 november 1987 diende het Hof van Cassatie zich uit te
spreken over de oprichting van een bijgebouw tegen de gevel van het naburig
huis waardoor de sedert meer dan dertig jaar aanwezige Oillegelmatige
lichtopeningen en uitzichten van de gebuur teniet werden gedaan. Het Hof
van Cassatie bevestigde het bestreden vonnis van de Rechtbank van eerste
aanleg te Hoei, waarbij geoordeeld werd dat het opgerichte bijgebouw voor
de eigenaar ,slechts een beperkt nut heeft, dat in ieder geval buiten verhouding staat tot de nadelen die daaruit onbetwistbaar voor de (nabuur) voortvloeien", zodat de wijze waarop de bouwheer zijn eigendomsrecht heeft
aangewend, duidelijk de grenzen van de normale uitoefening ervan overschrijdt (Cass., 19 november 1987, Arr. Cass., 1987-88, 354).
En verder besliste het Hof van Cassatie dat de verhuurder die met vertraging
een vordering tot ontbinding van de handelshuur instelt, rechtsrnisbruik
pleegt wanneer hij door zijn langdurig stilzitten de toestand verslechtert
van de opeenvolgende overdragers van de huur, die hoofdelijk jegens hem
gehouden blijven (Cass., 18 februari 1988, Arr. Cass., 1987-88, ill. 375).
----

--

---

---

------

Op deze wijze verrekent het Hof van Cassatie bij de behoorlijkheidscontrole
de omstandigheid dat het gaat om de uitoefening van een eigen subjectief
recht. In de uitoefening van een recht redelijk voorzienbare schade veroorzaken is immers nog niet Oillechtmatig. De aard van de rechtsverhouding
heeft een beslissend belang (Vandenberghe, H., Van Quickenbome, M.,
Geelen, K. en Decoster, S., ,Overzicht (1979-1984)", T.P.R., 1987, ill. 28,
1316-1317).
De belastingsadrninistratie die een onderzoek naar fraude doet bij een ondemerning en tot de vaststelling komt dat er wellicht bewijzen van fraude
kunnen gevonden worden, vestigt ten bewarende titel een aanslag voor een
zeer hoog bedrag, hoewel deze aanslag eigenlijk op niets concreet gesteund
is. Pas na drie jaar trekt de adrninistratie de aanlag in. Het Hof van Beroep te
Brussel odrdeelde enerzijds dat de adrninistratie door haar houding een fout
begaat - de vestiging van een dergelijke aanslag enkel en alleen om de
verjaring te stuiten - en anderzijds dat de adrninistratie rechtsrnisbruik
pleegt door drie jaar te wachten vooraleer een beslissing te nemen over de
twijfelachtige aanslag (Brussel, 15 juni 1987, J.T., 1988, 83, noot Pfeiffer, E.,
R.G.A.R., 1989, ill. 11.547, J.D.F., 1988, 29, noot, F.J.F., 1988, 123).
Een partij die keuze heeft tussen twee wijzen van rechtsingang waarin
wettelijk voorzien is en die kiest voor de duurdere rechtsingang, pleegt geen
rnisbruik van recht (Rb. Antwerpen, 4 maart 1985, R. W., 1985-86, 1086).
Maar een kennelijk onontvankelijk cassatieberoep leidt evenwel tot schade-
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vergoeding wegens procesrechtsrnisbruik (Cass., 17 januari 1991, Pas.,
1991, I, 457).
Krachtens art. 54 K.B. 28 november 1969 zijn op de R.S.Z.-bijdragen die niet
betaald zijn binnen de hiertoe bepaalde terrnijn, bijdrageopslagen en intresten verschuldigd. De verrnindering of opheffing van een dergelijke sanctie
behoort tot de bevoegdheid van de R.S.Z. Wordt een werkgever door de
R.S.Z. aangesproken tot betaling van bijdragen, meer de bijdrageopslagen en
de intresten, op voordelen die aan werknemers werden toegekend en welke te
beschouwen zijn als loon in de zin van de wet van 12 april1965, dan maakt
de R.S.Z. zich niet schuldig aan rechtsrnisbruik door het verzoek tot kwijtschelding of verrnindering van de bijdrageopslagen of intresten af te wijzen
(Arbh. Antwerpen, 20 december 1989, J.T.T., 1990, 130 en R.W., 1989-90,
1264).
29. VOORKENNIS - Bij het beoordelen van een overtreding van de zorgvuldigheidsnorm mag de rechter rekening houden met de bijzondere voorkennis
van een dader, zoals onder meer de voorkennis die een weggebruiker heeft
van de plaatsgesteldheid (Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M. en
Hamelink, P., ,Overzicht (1964-1978)", T.P.R., 1980, nr. 20, 1167; Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M., Geelen, K. en Decoster, S., ,Overzicht
(1979-1984)", T.P.R., 1987, nr. 29, 1317; Starck, B., Roland, H. en Boyer,
L., o.c., nr. 307, 158). Wanneer een bestuurder verklaart dat hij dagelijks het
gevolgde traject aflegt, moet daaruit worden afgeleid dat hij wist dat de kans
op een ongeval op die plaats zeer reeel was. Bijgevolg mocht verwacht
worden dat hij zijn snelheid zou aanpassen, verrnits het opdagen van een
tegenligger op de plaats van het ongeval steeds voorzienbaar was (Rb.
Leuven, 21 mei 1992, V.K.J., 1992, 285).
Niettegenstaande een ongeval in hoofdzaak te wijten was aan de slechte
wegbedekking, zou de bestuurder die inwoner was van de gemeente en die de
gevaarlijke toestand van een rijbaan kende, zijn voertuig meester gebleven
zijn indien hij als een normaal oplettend en voorzichtig weggebruiker had
gehandeld (Bergen, 3 januari 1985, V.K.J., 1985, 186).
Ben voetganger die bij slecht weer ten val komt op een ongekuist voetpad
bedekt met verse sneeuw, moet, gelet op zijn voorkennis van de staat van het
voetpad, een bijzondere voorzichtigheid aan de dag leggen (Rb. Luik,
22 december 1989, R.G.A.R., 1992, nr. 11.921).
Maar de feitenrechter moet bij de beoordeling van een font van de overheid
- het openstellen van een weg die onvoldoende veilig is - geen rekening
houden met het feit dat het slachtoffer op de hoogte was van de staat van de
berm waar zij gevallen is (Cass., 21 oktober 1993, R. W., 1995-96, 12).
30. DE CONTROLE VAN HET HOF VAN CASSATIE- De feitenrechter moet de
bestanddelen van de fout of de nalatigheid bepalen, bij gebreke waaraan het
Hof van Cassatie zich in de onmogelijkheid bevindt een wettelijkheidstoezicht uit te oefenen (zie b.v. Cass., 24 januari 1986, R. W., 1987-88, 54;
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Cass., 2 september 1986, Arr. Cass., 1986-87, 7). Het Hof van Cassatie dient
na te gaan of de door de rechter op onaantastbare wijze vastgestelde feiten de
gevolgen wettigen die hij er in rechte uit afleidt, met name of die gevolgtrekkingen noch het wettelijk begrip fout, noch dat van het oorzakelijk
verband miskennen (Cass., 22 maart 1988, Arr. Cass., 1987-88, 954; Cass.,
8 oktober 1992, Arr. Cass., 1992-93, 1177; Schuermans, L., Van Oevelen,
A., Persyn, C., Ernst, Ph. en Schuermans, J.-L., ,Overzicht van rechtspraak.
Onrechtmatige daad. Schade en schadeloosstelling (1983-1992)", T.P.R.,
1994, (851), nr. 26.4, 1068).
De onaantastbare beoordeling door de feitenrechter met betrekking tot de
toepassing van de art. 1382-1383 B.W. komt treffend tot uiting in de
uitspraken in de befaamde zaak-Lozano. Tijdens een voetbalwedstrijd trapt
een speler over de bal heen met de bedoeling om de aanstormende Lozano
van de bal te houden. Zijn voet komt neer op het steunbeen van Lozano
waardoor deze een dubbele open beenbreuk oploopt. Het slachtoffer legt
klacht neer met burgerlijke partijstelling wegens het ,opzettelijk toebrengen
van slagen of verwondingen". De Raadkamer verwees de dader onder deze
kwalificatie. De rechter in eerste aanleg spreekt de beklaagde echter vrij van
de tenlastelegging opzettelijke slagen en verwondingen. Nadien, bij de behandeling in boger beroep, heromschrijft het Hof van Beroep te Gent de
tenlaste gelegde feiten als onopzettelijke slagen en verwondingen (vastgestelde-overtreding van de zorgvuldigheidsnorm) en veroordeelt de aangesprokene tot schadeloosstelling (Gent, 6 februari 1992, T.G.R., 1992, 66,
R. W., 1992-93, 570, noot Adams, M. en Van Hoecke, M., ,Enkele rechtstheoretische en civielrechtelijke bedenkingen bij voetbal en aansprakelijkheid").
Het Hof van Cassatie heeft de bestreden beslissing wegens ,tegenstrijdige"
motivering verbroken nu een en hetzelfde feit niet gelijktijdig ,bewezen" en
,niet bewezen" mag worden verklaard wanneer een heromschrijving van
hetzelfde feit wordt bedoeld (Cass., 17 november 1992,Arr. Cass., 1991-92,
1314). Bij arrest van 25 juni 1993 heeft het Hofvan Beroep te Antwerpen, na
verwijzing, geoordeeld, anders dan het Hof van Beroep te Gent, dat de dadermedespeler, gelet op de concrete omstandigheden waarin de betrokken
speelfase zich voordeed, de zorgvuldigheidsnorm niet heeft overtreden en
,dat het neerkomen van het linkerbeen van de beklaagde op het steunbeen
van de burgerlijke partij waardoor deze ernstig werd gewond te wijten is aan
een ongelukkige en onvoorzienbare samenloop van omstandigheden die deel
uitmaken van de normale risico's die inherent zijn aan de beoefening van de
beoefende sporttak" (Antwerpen, 25 juni 1993, R. W., 1993-94, 302, met
noot Adams, M., ,Is risico-aanvaarding een zelfstandig juridisch concept?";
zie betreffende de leer van de risico-aanvaarding, nr. 37 e. v. ).
Niet naar recht verantwoord is de beslissing waarbij een van de partijen
veroordeeld wordt tot schadeloosstelling op grond dat zij een nodeloos
geding heeft ingesteld, wanneer uit de gronden van de beslissing niet valt
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af te leiden dat die partij onrechtmatig heeft gehandeld in de zin van art. 1382
B.W. (Cass., 3 februari 1989,Arr. Cass., 1988-89,661, R. W., 1989-90, 619).
Het gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg in de zin van art. 418 e.v. Sw.
stemt overeen met de nalatigheid of de onvoorzichtigheid in de zin van
art. 1383 B.W. Het vonnis dat de aanwezigheid van een ,burgerlijke" fout
aanneemt en tegelijk het misdrijf niet aanwezig acht, is in rechte tegenstrijdig
en heeft geen gezag van gewijsde voor de burgerlijke rechter (Cass., 19 februari 1988, Arr. Cass., 1987-88, 795).
Wanneer verscheidene daders aansprakelijk zijn voor de schade, beoordeelt
de rechter ten gronde op onaantastbare wijze de ernst van ieders fouten en
bepaalt op grond daarvan ieders aansprakelijkheid (zie Schuermans, L., Van
Oevelen, A., Persyn, C., Ernst, Ph. en Schuermans, J.-L., ,Overzicht van
rechtspraak. Onrechtmatige daad. Schade en schadeloosstelling (19831992)", T.P.R., 1994, (851), 1064, nr. 26.2).

HOOFDSTUK

3

SCHULDBEKWAAMHEID
31. DE TOEREKENBAARHEID - Bij een inbreuk op een rechtsverplichting
wordt het onrechtmatig handelen bewezen doordat het beoogde resultaat
niet werd bereikt, zonder dat bovendien nog enige toetsing aan het zorgvuldigheidscriterium dient plaats te hebben (zie nr. 3 e.v.). Bij een beweerde
overtreding van de algemene verplichting tot vooruitzicht en voorzorg, moet
de rechter wel onderzoeken waarin de onvoorzichtigheid bestond (zie nr. 13
e.v.). Deze inbreuk leidt enkel tot een voorlopige of hypothetische aansprakelijkheid.
Er kan enkel sprake zijn van een ,fout" in de zin van art. 1382 B.W. in de
mate dat de dader schuldbekwaam is en de onrechtmatige handeling (objectief element) hem toerekenbaar is (subjectief element) (Vandenberghe, H.,
Van Quickenborne, M. en Hamelink, P., ,Overzicht (1964-1978)", T.P.R.,
1980, nr. 23, 1170; Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M., Geelen, K. en
Decoster, S., ,Overzicht (1979-1984)", T.P.R., 1987, nr. 31, 1318; Viney,
G., o.c., nr. 444, 532-533). Met toerekenbaarheid wordt verwezen naar de
vrije wil, de luciditeit van de schadeverwekker. In de bestudeerde periode
heeft het Hof van Cassatie hieraan herinnerd. Een materiele en bewuste
overtreding van een wettelijke of verordeningsbepaling maakt op zichzelf
een fout uit mits deze aan de dader kan toegerekend worden (zie Cass.,
22 september 1988, Arr. Cass., 1988-89, 94; voor een bespreking zie nr. 3).
Met de toerekenbaarheidstoets wordt praktisch aangewezen dat een schijnbaar onrechtmatige daad uiteindelijk niet ten laste van de dader komt,
wegens bepaalde, zekere omstandigheden. De toerekenbaarheid, die meestal
in feite wordt vermoed, legt de band tussen de onrechtmatige daad en de vrije
wil. Niettegenstaande de kritiek dat dit in strijd is met een consequente in
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abstracto toetsing van het menselijk gedrag, is de vaste Belgische opvatting
dat schuldonbekwaamheid, het gebrek aan onderscheidingsvermogen, geen
aanleiding geeft tot aansprakelijkheid.
32. INFANTES- Een minderjarige is slechts persoonlijk aansprakelijk indien
de onrechtmatige daad hem toerekenbaar is. De minderjarige moet schuldbekwaam zijn (Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M. en Hamelink, P.,
,Overzicht (1964-1978)", T.P.R., 1980, nr. 24, 1171; Vandenberghe, H.,
Van Quickenborne, M., Geelen, K. en Decoster, S., ,Overzicht (19791984)", T.P.R., 1987, nr. 32, 1319). De kwalitatieve aansprakelijkheid blijft
bestaan (zie verder nr. 114 e.v.; bv. Antwerpen, 5 maart 1986, V.K.J., 1987,
39; Rb. Veurne, 12 mei 1989, V.K.J., 1990, 91; Corr. Luik, 25 november
1991, De Verz., 1993, 60, noot).
Zeer jonge kinderen die niet over het nodige onderscheidingsvermogen
beschikken - de zgn. infantes - zijn schuldonbekwaam. Ret gebrek aan
onderscheidingsvermogen sluit elke ,fout" uit die hen zou kunnen worden
toegeschreven, waardoor zij door de getroffene niet persoonlijk aanspreekbaar zijn (zie o.m. Brussel, 21 maart 1984, R.G.A.R., 1985, nr. 10.978;
Antwerpen, 5 maart 1986, V.K.J., 1987, 39; Brussel, 5 maart 1986,
R.G.A.R., 1987, nr. 11.247: kind van 8 jaar; Rb. Turnhout, 12 maart 1990,
T. Vred., 1991, 385; Rb. Charleroi, 9 oktober 1990, T.B.B.R., 1993, 183;
Carr. tuik, 25-novemb-er t991; De Verz;;-1993; 60; noot, r.-vrnl:; 1991,
385).
De leeftijd van het kind is vaak een doorslaggevend element. Of er voldoende onderscheidingsvermogen is, beoordeelt de rechter ook in functie
van het gevaar dat in de concrete situatie bestaat. Een kind van 4,5 jaar oud
dat zich in een spel bedreigd voelt en met stenen gooit waarbij het een ander
kind verwondt, mist elk onderscheidingsvermogen (Rb. Turnhout, 12 maart
1990, Turnh. Rechtsl., 1991, 59).
In dezelfde zin kan volgens het Hof van Beroep te Brussel een kind van
zeven jaar niet verweten worden dat het de straat heeft overgestoken om zijn
moeder bij te benen (Brussel, 29 mei 1985, R.G.A.R., 1987, nr. 11.203; zie:
Brussel, 21 maart 1984, R.G.A.R., 1985, nr. 10.978: kinderen van 7 en 5 jaar;
Antwerpen, 5 maart 1986, V.K.J., 1987, 39: een kind van vijf jaar oud; Rb.
Veurne, 12 mei 1989, V.K.J., 1990, 91: kind van zeven jaar; Corr. Luik,
25 november 1991, De Verz., 1993, 60: een kind van 5 jaar en 4 maanden).
Anderzijds oordeelde de Rechtbank van eerste aanleg te Nijvel dat een kind
van 7 jaar wel voldoende onderscheidingsvermogen had om het gevaar te
beseffen dat kan gelopen worden bij het dwarsen van de rijbaan (Rb. Nijvel,
20 maart 1985, T.B.B.R., 1987, 86; zie ook Brussel, 15 december 1989,
R.G.A.R., 1991, nr. 11.828: 7 jaar en 5 maand; Rb. Mechelen, 27 april1987,
R.W., 1988-89, 25: 8 jaar en 6 maand).
Uit de rechtspraak blijkt dat het be grip ,jaren des onderscheids" een feitelijk
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begrip is dat niet zonder meer met een welbepaalde leeftijd van het kind te
vereenzelvigen is.
Bij de beoordeling van het gedrag heeft de rechtspraak tevens aandacht voor
de fysieke en intellectuele ontwikkeling van het kind in relatie met de
schadeverwekkende handeling. Van een 9-jarig kind dat langs een openstaand raam in een autobus kruipt en deze in beweging brengt, kan niet
gesteld worden dat het helemaal tot de jaren des onderscheids is gekomen
(Brussel, 22 februari 1989, De Verz., 1990, 168, noot Lambert, M.).
Een kind van twaalf jaar moet de gevaren van het verkeer en in het bijzonder
van zijn kwetsbaarheid als fietser inschatten (Corr. Leuven, 25 juni 1991, De
Verz., 1991, 946; idem: 14 en 11 jaar oud: Rb. Leuven, 25 maart 1991,
V.K.J., 1988, 49). Een twaalfjarig kind dat in volle snelheid per fiets op een
voetpad rijdt en hierbij een voetganger verwondt, begaat een onvoorzichtigheid welke het kind toerekenbaar is (Rb. Brussel, 28 maart 1989, T.B.B.R.,
1990, 247).
Enkel bij oudere kinderen neemt de rechtbank snel een voldoende onderscheidingsvermogen aan.
Van een kind van ongeveer elf j aar dat bewust is van de risico' s inherent aan
vuur, mag verwacht worden dat het zich normaal onthoudt van het ontsteken
van lucifers in de nabijheid van papier en - a fortiori - van het in brand
steken van papier in een kelder. Door met lucifers te spelen in de onrniddellijke nabijheid van papier, een van de papieren in brand te steken en nadien
de vlucht te nemen, heeft het kind dat de leeftijd van het onderscheidingsvermogen bereikt heeft, een fout begaan (Bergen, 29 februari 1988,
R.G.A.R., 1990, nr. 11.636).
Een jongen van twaalf jaar is in staat zich rekenschap te geven van het gevaar
van het gebruik van benzine in de onrniddellijke nabijheid van een vuur in
open lucht (Cass., 24 januari 1986, R. W., 1987-88, 154).
Om te onderzoeken of het schadeverwekkende kind voldoende onderscheidingsvermogen heeft, heeft de rechter dus ook oog voor andere elementen.
Bij een dertienjarig kind dat, ondanks een verbodsplaat, een hoogspanningspaal beklimt, bracht de rechter bijvoorbeeld de leeftijd van het kind, het
maatschappelijk midden waaruit hij komt en zijn scholingsgraad in rekening
(Brussel, 1 maart 1989, R.G.A.R., 1990, nr. 11.784).
33. GEESTELIJKE ONBEKWAAMHEID EN ARTIKEL 1386bis B.W. - Naast de
infantes zijn schuldonbekwaam diegene die op het ogenblik van de onrechtmatige daad van hun verstandelijke vermogens beroofd zijn en zich derhalve
geen rekenschap kunnen geven van de gevolgen van hun schadeverwekkende handeling, met name de geestesonbekwamen. Het betreft ook hier een
feitelijk begrip, waarbij niet noodzakelijk het bestaan van een maatregel van
collocatie of internering vereist is. Doorslaggevend is een zodanige geestesonbekwaamheid dat men zijn gedrag op het ogenblik van de onrechtmatige daad niet kan beheersen. Een toestand van onbekwaamheid door de
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aangesprokene zelf in het leven geroepen (b.v. dronkenschap) leidt niet tot
ontoerekenbaarheid (zie Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M., Geelen,
K. en Decoster, S., ,Overzicht (1979-1984)", T.P.R., 1987, nr. 33, 1320).
Zo draagt een mentaal gestoorde die bij het oversteken van de rijbaan door
een vrachtwagen omvergereden wordt, bij gebreke aan onderscheidingsvermogen, de aansprakelijkheid voor het ongeval niet (Rb. Hoei, 7 oktober
1985, R.G.A.R., 1987, nr. 11.166, J.L., 1986, 87). De onrechtmatige daad is
hem niet toerekenbaar.
In de bestudeerde periode gaf de schuldonbekwaamheid geen aanleiding tot
bijzondere rechtspraak. Het voornaamste punt betreft de draagwijdte van de
vergoedingsplicht, vervat in art. 1386 bis B.W.
Art. 1386bis B.W. voorziet in een speciale regeling voor de personen die zich
in een staat van krankzinnigheid bevinden, ernstige geestesstoornis of zwakzinnigheid, en als gevolg hiervan ongeschikt zijn om hun daden te controleren (zie Cass., 24 april1980, R.W., 1981-82, 1215, noot; Vandenberghe,
H., Van Quickenborne, M., Geelen, K. en Decoster, S., ,Overzicht (19791984)", T.P.R, 1987, nr. 33, 1320-1322).
Occasionele vormen van plotse, onvoorzienbare ,onbewustheid" in het
wegverkeer, zoals een plotse hartaanval, is geen staat van krankzinnigheid
zoals bedoeld in art. 1386bis B.W. (zie b.v. Gent, 25 februari 1986, T.G.R.,
1986, 64; Brussel, 21 april1986, R. W., 1987-88, 922, noot; Brussel, 2 oktober
1990, R.G.A:R., 1993, nr. 12.179; zie rir. 53). W anneer aan een andere schade wordt veroorzaakt door een persoon die zich
in een dergelijke staat van krankzinnigheid bevindt, of in een staat van
ernstige geestesstoornis of zwakzinnigheid die hem voor de controle van
zijn daden ongeschikt maakt, bedoeld in art 1386bis B.W., kan de rechter de
schadeverwekker veroordelen tot de gehele of gedeeltelijke schadevergoeding (zie Cass., 18 oktober 1990, Arr. Cass., 1990-91, V.K.J., 1991, 110,
verbreking van Brussel, 8 juni 1988, J.L.M.B., 1988, 1558, noot Philippe,
D.M., ,La responsabilite du fait d'un enfant dement").
Wanneer de rechter oordeelt dat art. 1386bis B.W. toepasselijk is, beoordeelt
hij de eis in schadevergoeding naar billijkheid, rekening houdende met de
omstandigheden en met de toestand van partijen (zie Cass., 18 oktober 1990,
gecit.; Rb. Namen, 18januari 1990, R.G.A.R., 1992, nr. 11.975, J.T., 1990,
197). Het gegeven dat de schadeverwekker slechts een beperkt inkomen
geniet, hoofd is van een gezin van vijf personen en elke terugbetaling - hoe
miniem ook- een ongunstige weerslag zou hebben op de bestaansmogelijkheden van het gezin, is volgens de Rechtbank van eerste aanleg te Hasselt
voldoende om de vordering van de brandverzekeraar van het door de dader in
een staat van ernstige geestesstoornis in brand gestoken gebouw ongegrond
te verklaren (Rb. Hasselt, 6 september 1990, T.B.B.R., 1991, 86). Schadevergoeding naar billijkheid met toepassing van art. 1386bis B.W. wil geenszins zeggen dat er geen algehele schadeloosstelling mogelijk zou zijn
(Brussel, 2 december 1985, V.K.J., 1987, 15, J.L.M.B., 1988, 1558, noot
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Philippe, D.M., ,La responsabilite du fait d'un enfant dement"; Corr. Nijvel,
29 november 1985, R.G.A.R., 1987, nr. 11.274), Billijkheid vereist onder
meer dat, indien mogelijk, de schadelijder zo integraal mogelijk vergoed
wordt. Hierbij dient de rechtbank dus, zoals gesteld, rekening te houden met
de omstandigheden, o.m. de financiele toestand van partijen (Rb. Hasselt,
7 april 1986, Limb. Rechtsl., 1986, 192; R.W., 1986-87, 1757, noot Vansweevelt, T., ,Aansprakelijkheid jegens geesteszieken"; Brussel, 2 december
1985, V.K.J., 1987, 15) of de aard en zwaarte van de schadeverwekkende
daad (Rb. Namen, 18 januari 1990, R.G.A.R., 1992, nr. 11.975, J.T., 1990,
197).
De veroordeling tot schadevergoeding op grond van art. 1386 his B.W. is
voor de rechter steeds facultatief zowel in zijn beginsel als in zijn bedrag
(Rb. Namen, 18 januari 1990, R.G.A.R., 1992, nr. 11.975, J.T., 1990, 197).
Bij de aansprakelijkheidsbeoordeling van een krankzinnige is het feit dat de
aansprakelijke persoon een rechtsgeldige verzekeringsovereenkomst heeft
gesloten m.b.t. de schadefeiten en dus normalerwijze de te betalen schadevergoeding kan verhalen op zijn verzekeraar een van de omstandigheden
waarmee de rechter rekening kan houden (Gent, 21 april1989, R.W., 198990, 886, noot Dambre, M., ,De verzekering van de huurdersaansprakelijkheid van krankzinnigen en geesteszieken"). De rechter mag acht slaan op het
bestaan van een aansprakelijkheidsverzekering om de omvang van de schadevergoeding niet te matigen (Rb. Antwerpen, 3 oktober 1986, R. W, 198687, 2162).
Heeft de geesteszieke een aansprakelijkheidsverzekering dan zal de rechter
eerder geneigd zijn het slachtoffer een volledige schadeloosstelling toe te
kennen (zie onder meer Brussel, 2 december 1985, V.K.J., 1987, 15; Rb.
Antwerpen, 3 oktober 1986, R. W, 1986-87, 2162, Pas., 1987, III, 8).
De krankzinnige die de minnaar van zijn echtgenote doodde, bevindt zich in
de omstandigheden waarin hij volgens art. 413 Sw. strafrechtelijk verschoonbaar is omdat hij de daad beging op de persoon van de medeplichtige van zijn
echtgenote op het ogenblik dat hij deze betrapte. De billijkheid verplicht
deze vaststelling - ook al is ze !outer van strafrechtelijke aard - bij de
beoordeling op grond van art. 1386 his B.W. in acht te nemen (Rb. Namen,
18 januari 1990, R.G.A.R., 1992, nr. 11.975, J.T., 1990, 197).
Gebeurlijk houdt de rechtspraak rekening met de nalatigheid van de bewaker
ingeval het een dement onder bewaking betreft (Vred. Menen, 29 januari
1986, T. Vred., 1989, 17).
V oor de geestesonbekwame die ge'interneerd is zodat zijn levensnoodzakelijke behoeften bijgevolg verstrekt worden door de Staat, is er geen aanleiding om de vergoeding in de zin van art. 1386bis B.W. te verminderen (Corr.
Nijvel, 29 november 1985, R.G.A.R., 1987, nr. 11.274).
Het Hof van Cassatie heeft in de bestudeerde periode de gelegenheid gehad
om uitspraak te doen over de draagwijdte van art. 1386bis B.W. De rechter
ten gronde die een rninderjarige geestesonbekwame veroordeelt tot gedeelte-
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lijke vergoeding van de schade op grond van art. 1386bis B.W., schendt
art. 1384, lid 2 B.W. door te oordelen dat de verplichting tot schadeloosstelling van de ouders van de minderjarige krachtens art. 1384, lid 2 B.W.
eveneens moet begrepen worden binnen de grenzen van de veroordeling tot
schadevergoeding op grond van art. 1386bis B.W. (Cass., 18 oktober 1990,
Arr. Cass., 1990-91, 193, Pas., 1991, 171, J.L.M.B., 1991, 758, noot Philippe, D., ,Responsabilite du fait des enfants dements", J.T., 1991, 190,
V.K.J., 1991, 110, R.G.A.R., 1992, nr. 12.026). Het voordeel van een veroordeling tot gedeeltelijke vergoeding op grond van art. 1386bis B.W. kan
volgens het Hof van Cassatie terecht niet worden uitgebreid tot de ouders van
de minderjarige gezien art. 1384, lid 2 B.W. niet dezelfde beoordelingsvrijheid als art. 1386bis B.W. toelaat. De beslissing van het Hof van Beroep te
Brussel dat 'en ce qui concerne I' obligation ala dette de reparation, il n'y a
pas lieu de deroger au principe suivant lequel les personnes civilement
responsables ne sont jamais tenues, en regie, que dans la mesure ou pourrait
l'etre la personne dont ils ont a repondre" en dat om die reden ,I' obligation
des parents doit etre contenue dans les limites de la condarnnation qui sera
prononcee sur pied de l'article 1386 bis du Code Civil" (Brussel, 8 juni 1988,
J.L.M.B., 1988, 1558, noot Philippe, D., ,La responsabilite du fait d'un
enfant dement") werd door het Hof van Cassatie terecht vernietigd.
In de besproken periode was de toepassing van art. 1386bis B.W. ook aan de
orde in het kader van aansprakelijkheidsvragen voor daden van geestesonbekwamen in contractuele sfeer (zie ook Schuermans, L., Van-Oevehm, A,
Persyn, C., Ernst, Ph. en Schuermans, J.-L., ,Overzicht van rechtspraak.
Onrechtmatige daad. Schade en schadeloosstelling (1983-1992)", T.P.R.,
1994, (851), 1064, nr. 26.2).
Een eigenaar verhuurde zijn onroerend goed aan een brouwerij die het
onderverhuurde aan een derde. Deze laatste veroorzaakte in een staat van
geestesstoornis brand in het gehuurde goed. Het bestreden vonnis oordeelde
dat de vorderingen van het slachtoffer die op de contractuele aansprakelijkheid (art. 1733 en 1738 B.W.) gesteund werden, gegrond waren, zodat de op
grond van art. 1386bis B.W. ingestelde vorderingen geen verder belang meer
hadden. Tegen het vonnis werd cassatieberoep ingesteld door de verzekeraar
van de schadeverwekker. Het middel dat uit het onderling verband tussen
art. 1732 en 1733 B.W. afleidt dat de huurder om zich van zijn aansprakelijkheid te bevrijden slechts moet bewijzen dat de brand buiten zijn schuld heeft
plaatsgehad, werd door het Hof van Cassatie gegrond verklaard. Terzake
overwoog het Hof van Cassatie dat ,de daad van een persoon die op het
ogenblik van de uitvoering in een ernstige staat van geestesstoornis verkeert
die hem tot het controleren van zijn daden ongeschikt maakt, hem niet kan
worden aangerekend als een fout waarvoor hij derhalve contractueel aansprakelijk zou zijn".
De brouwerij werd op grond van art. 1735 B.W. tot schadevergoeding
veroordeeld om reden dat deze als hoofdhuurder aansprakelijk is voor de
beschadiging en de verliezen, ontstaan door toedoen van de huisgenoten en
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van zijn onderhuurders. De daad van een persoon die de hoofdhuurder uit
vrije wil de voordelen van het huurcontract laat genieten in zijn plaats, kan
niet aangemerkt worden als overmacht of een vreemde oorzaak die hem van
zijn aansprakelijkheid bevrijdt (Cass., 29 november 1984, Arr. Cass., 198485, nr. 203, R.W., 1986-87, 542, R.C.J.B., 1987, 213, noot Glansdorff, F.,
,La responsabilite contractuelle des malades mentaux et des autres personnes atteintes d'un trouble physique ou mental").
In de lijn van het Hof van Cassatie bevestigde het Hof van Beroep te Gent in
het arrest van 21 april1989 het vonnis van de Rechtbank van Koophandel te
Oudenaarde dd. 20 januari 1987, waarbij de Rechtbank oordeelde dat een
krankzinnige huurder jegens de eigenaar van de woning niet kan gehouden
zijn op contractuele grondslag (Kh. Oudenaarde, 20 januari 1987, R.W.,
1986-87,2317, noot Dambre, M., ,Over de aansprakelijkheid van de krankzinnige huurder die brand sticht", bevestigd door Gent, 21 april1989, R. W.,
1989-90, 886, noot Dambre, M., ,De verzekering van de huurdersaansprakelijkheid van krankzinnigen en geesteszieken"). De niet bestaande schuldaansprakelijkheid wordt vervangen door een verhaalsaansprakelijkheid op het
vermogen van de ontoerekenbare dader op grond van art. 1386bis B.W.
waarbij de billijkheid als richtlijn dient om de omvang van de aansprakelijkheid te begroten (Dambre, M., l.c., nr. 2, 887).
Een koop-verkoopovereenkomst, gesloten in een vlaag van zinsverbijstering,
is nietig wegens de afwezigheid van de vrije wil van de betrokkene. De
vergoeding van de medecontractant voor de schade die ontstaan is door wat
in normale omstandigheden een contractbreuk zou uitmaken, gebeurt naar
billijkheid op grond van art. 1386bis B.W. (Antwerpen, 12 november 1985,
R.W., 1986-87, 464).

HOOFDSTUK

4

EXONERATIE- EN VRIJWARINGSBEDING
34. AQUILIAANS BEVRIJDINGSBEDING OF VRIJWARINGSBEDING - Contractuele
aansprakelijkheidsregelingen zijn contractuele bedingen waarbij de partijen
de wettelijke aansprakelijkheid van de debiteur wegens niet-nakorning van
zijn verbintenissen beperken, uitbreiden of preciseren (Dirix, E., ,Exoneratiebedingen", T.P.R., 1988, (1171), 1172; Fagnart, J.L. en Deneve, M.,
,Chronique de jurisprudence (1976-1984). La responsabilite civile.", l.c.,
(453), 457; Kruithof, R., ,Contractuele aansprakelijkheidsbedingen",
T.P.R., 1984, (233), 234; Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M. en
Hamelink, P., ,Overzicht (1964-1978)", T.P.R., 1980, nr. 32-36, 11811186; Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M., Geelen, K. en Decoster,
S., ,Overzicht (1979-1984)", T.P.R., 1987, nr. 34-36, 1322"1334; Vandenberghe, H., ,Exoneratie-en vrijwaringsbeding bij onrechtmatige daad. Samenloop en coexistentie", in Herbots, J. (ed.), Exoneratiebedingen, Brugge,
Die Keure, 1993).
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Een aquiliaans bevrijdingsbeding is een overeenkomst tussen de schadeverw.ekker en de schadelijder waardoor de schadeveroorzaker ten opzichte
van de schadelijder outlast w.ordt van zijn eventuele aquiliaanse aansprakelijkheid (Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M., Geelen, K. en Decoster,
S., ,Overzicht (1979-1984)", T.P.R., 1987, nr. 34, 1322-1323) (voor het
overige zijn die opzichtens elkaar derden).
In die zin onderscheidt een aquiliaans bevrijdingsbeding zich van een
aquiliaans vrijwaringsbeding, dat een geheel andere aard en structuur heeft
en .er louter toe strekt de financiele gevolgen van de aansprakelijkheid die
een van de contractspartijen kan op1open ten opzichte van derden af te
wentelen op de andere contractspartij (drie-partijen-verhouding) (Dirix, E.,
I.e., 1172-1173; Kortmann, S.C., Derden-werking van aansprakelijkheidsbedingen, Deventer, 1977; Kruithof, R., l.e., 246-247). Door dit vrijw.aringsbeding w.ordt een van de partijen belast met de verplichting eventuele
delictuele aansprakelijkheid van de andere partij voor bepaalde door derden
geleden schade voor zijn rekening te nemen.
In het arrest van 3 december 1982 heeft het Hof van Cassatie terzake
bevestigd dat geen enkele wetsbepaling, noch enig rechtsbeginsel verbiedt
de gevolgen van nalatigheid op een ander, bij overeenkomst, af te wentelen
(Cass., 3 december 1982, Arr. Cass., 1982-83, 469, Pas., 1983, I, 423)
Bij een vrijw.aringsbeding in het algemeen is er dus geen sprake van een
aansprakelijkheidsafwenteling, doch enkel van een risicoafwenteling, namelljk het uiteindelijke flnanciele risico (Kruithof, R., i.e., 247).
.
Soms kan de vraag gesteld worden of het gaat om een beding dat de inhoud
van een verbintenis bepaalt dan wei om een exoneratiebeding.
35. GELDIGHEID, TEGENSTELBAARHEID EN VOORWAARDEN - Krachtens bet
beginsel van de wilsautonomie wordt de principiele geldigheid van exoneratiebedingen in Belgie erkend en dit zowel w.at de contractuele als wat de
buiten-contractuele aansprakelijkheid betreft (Cass., 21 februari 1907, Pas.,
1907, I, 135; Cass., 29 september 1972, Arr. Cass., 1973, 121, Pas., 1973, I,
124; Cornelis, L., o.e., nr. 108, 190, en nr. 356, 582; Dirix, E., ,Exoneratiebedingen", I.e., 1185; Kruithof, R., I.e., (233), 265). Eenzelfde bevrijdingsbeding kan trouwens zowel contractueel als buiten-contractueel van aard
zijn, w.at aanleiding kan geven tot interpretatieproblemen (Kruithof, R., I.e.,
(233), nr. 21, 259; Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M., Geelen, K. en
Decoster, S., ,Overzicht (1979-1984)", TP.R., 1987, nr. 34, 1324).

A, PrincipitHe geldigheid en uitzonderingen
De principiele geldigheid van exoneratiebedingen inzake buiten-contractuele
aansprakelijkheid werd bevestigd door het Hof van Cassatie, dat herhaaldelijk gesteld heeft dat de art. 1382 e.v. B.W. de openbare orde niet raken (Zie
o.m.: Cass., 12 december 1986, Arr. Cass., 1986-87, 500, J.T., 1987, 381;
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Cass., 4 januari 1993, Arr. Cass., 1993, 1; Cass., 15 februari 1993, Arr. Cass.,
1993, 185).
Sinds het arrest van 25 september 1959 (Cass., 25 september 1959, Arr.
Cass., 1960, 86, Pas., 1960, I, 112, concl. Adv.-Gen. Mahaux, R.C.l.B.,
1960, 5, noot Dabin) neemt het Hofvan Cassatie trouwens aan dat men zich
in beginsel van alle aansprak:elijkheid kan bevrijden, behalve voor eigen
opzet (Antwerpen, 19 juni 1984, Pas., 1984, II, 137; Luik, 30 oktober 1990,
J.T., 1991, 129), indien een wet het anders bepaalt of de aangegane verbintenis door dit bevrijdingsbeding teniet zou worden gedaan (Delvaux, A.,
,Amenagement conventionnel des responsabilites", Act. Dr., 1992, (368),
374; Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M., Geelen, K. en Decoster, S.,
,Overzicht (1979-1984)", T.P.R., 1987, nr. 35, 1324; Vansweevelt, T., De
civielrechtelijke aansprakelijkheid van de geneesheer en het ziekenhuis,
Antwerpen-Apeldoorn, Brussel, Mak:lu Uitgevers, Ced. Samson en Bruylant,
1992, nr. 1208, 746).
De rechtspraak: is in de besproken periode trouw gebleven aan deze beginselen (zie bv. Luik, 19 januari 1989, R.G.A.R., 1992, nr. 11.939; Rb. Brussel,
13 mei 1986, R.G.A.R., 1987, nr. 11.231). De clausule uit de algemene
voorwaarden, volgens welke de aansprakelijkheid van de electriciteitsverdeler ten aanzien van de verbruikers of eigenaars van gebouwen slechts kan
worden opgelopen ingeval van een zware fout voor aile schade te wijten aan
het gebruik en de toelevering van stroom, met inbegrip van de schade uit
hoofde van onregelmatigheid, onderbreking of storing in de stroomtoevoer,
ontdoet de overeenkomst niet van haar hoofdvoorwerp en moet dan ook,
toegepast worden (Rb. Nijvel, 12 februari 1990, R.G.A.R., 1991, nr. 11.842).
Daarentegen is een exoneratiebeding in de algemene voorwaarden van een
verhuisonderneming nietig indien dit beding de verbintenissen van de verhuisonderneming van een belangrijk deel van de inhoud ontdoet (Kh. Brussel, 24 september 1986, R.G.A.R., 1988, nr. 11.387).
Het Hofvan Beroep te Gent oordeelde bij arrest van 14 oktober 1987 dat het
beding van niet-aansprak:elijkheid in een aannemingsovereenkomst waarbij
de aannemer, behoudens de opzettelijke fout van de organen van de opdrachtgever, instaat voor alle schadelijke gevolgen naar aanleiding van de
aanneming niet strijdig is met de openbare orde, noch met art. 1147 B.W.
(Gent, 14 oktober 1987, R.W., 1990~91, 226)
Uit de JTechtspraak: volgt dat partijen bij overeenkornst geldig kunnen overeenkomen dat de schuldenaar niet zal instaan voor de zelfs opzettelijke fout
van zijn aangestelden of uitvoeringsageNten. Daartegenover staat dat de
schuldenaar zelf zich niet kan exonereren voor zijn eigen opzet.
Dit onderscheid wordt door de rechtsleer terecht bekritiseerd op grand van de
vertegenwoordigingsgedachte. ]mmers,. wanneer een schuldenaar een aangestelde of uitvoeringsagent belast met de uitvoering van zijn verbintenissen,
is het alsof de debiteur zelf optreedt (Dirix, E., ,Aansprakelijkheid van en
voor hulppersonen", in Storme, M. (red.),.Recht haZen uit aansprakelijkheid,
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Gent, Mys en Breesch, 1993, nr. 7, 346 en nr. 15, 353-354). Schuldenaar en
hulppersoon vormen voor de schuldeiser een economische eenheid.
Deze benadering vindt nieuwe steun in de rechtspraak van het Hof van
Cassatie, dat sinds het arrest van 7 december 1973 (Cass., 7 december
1973, Arr. Cass., 1979, 395 met concl. Adv.-Gen. Mahaux; zie Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M. en Hamelink, P., ,Overzicht (19641978)", l.c., nr. 35, 1329 en nr. 211, 1614) voorhoudt dat aangestelden of
uitvoeringsagenten ten aanzien van de overeenkomst enerzijds geen derden
zijn maar anderzijds in beginsel door de wederpartij van hun opdrachtgever
niet contractueel kunnen worden aaiigesproken. Een contractspartij of uitvoeringsagent kan slechts dan extra-contractueel aansprakelijk zijn, indien
de haar ten laste gelegde fout, een tekortkoming uitmaakt, niet aan een
contractuele verbintenis, doch aan de algemene zorgvuldigheidsplicht en
indien die fout een andere dan aan de slechte uitvoering van de overeenkomst
te wijten schade heeft veroorzaakt (zie o.m. Cass., 14 oktober 1985, Arr.
Cass., 1985-86, nr. 88, R.C.J.B., 1988, 341, noot Van Quickenborne, M.;
Cass., 26 oktober 1990, Arr. Cass., 1990-91, 244; Cass., 26 maart 1992, Arr.
Cass., 1991-92, 722).
In dezelfde zin oordeelde het Hof van Cassatie op 11 mei 1981 dat een
orgaan van de Staat geen derde is ten aanzien van het uit te voeren contract,
onder meer wat het exoneratiebeding tussen de Staat en een contractspartij
betreft;waaruit af te-leiden valt dat-hetorgaan zich op dit-exoneratiebeding
zou kunnen beroepen zonder dat dit beding geformuleerd is als een beding
ten behoeve van derden (Cass., 11 mei 1981, R. W, 1982-83, 381, noot; zie
Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M. en Hamelink, P., ,Overzicht
(1964-1978)", T.P.R., nr. 238, 1455).
Uit de rechtspraak van bet Hof van Cassatie kan dan ook afgeleid worden dat
de verschillende beoordeling van exoneratiebedingen aan herziening toe is.
lmmers, het cassatiearrest van 1959 vertrekt van de hypothese van de
persoonlijke aansprakelijkheid van de aangestelde of uitvoeringsagent, wat
de vrijtekening voor opzet van hulppersoneel verantwoordt (samenloop
mogelijk zodat aangestelde bij opzet rechtstreeks kon worden aangesproken)
(Adv.-Gen. Mahaux, conclusie bij Cass., 25 september 1959, Pas., 1960, I,
115). Deze hypothese is achterhaald door de quasi-immuniteit welke thans
verleend wordt aan uitvoeringsagenten ten aanzien van de contractspartij van
zijn opdrachtgever, ingevolge bet samenloopverbod tussen contractuele en
delictuele aansprakelijkheid.
Art. 32, 11 van de Nieuwe Wet Handelspraktijken, bijvoorbeeld, wijst
daarentegen wel op een gelijke beoordeling van exoneratiebedingen. Zijn
verboden de bedingen en voorwaarden die ertoe strekken ,de verkoper te
ontslaan van zijn aansprakelijkheid of voor zijn opzet, zijn grove schuld of
door die van zijn aangestelden oflasthebbers" (Wet 14 juli 1991 betreffende
de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument,
B.S., 29 augustus 1991).
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In Nederland wordt, zoals in Belgie, aanvaard dat contractspartijen op grand
van de contractsvrijbeid de volgens bet gemene recbt geldende aansprakelijkheid uitbreiden, beperken of preciseren (Kortmann, S., ,Exoneratiebedingen", T.P.R., 1988, (1205), 1206).
Voor bedingen tot beperking van aansprakelijkheid geldt in Nederland als
regel dat zij zowel op de contractuele als de buiten-contractuele aansprakelijkheid van de debiteur betrekking bebben (Asser, C., Verbintenissenrecht.
De verbintenis uit wet, Zwolle, 1990, nr. 11, 10; Kortmann, S., l.c., nr. 18,
1224). In Frankrijk daarentegen oordeelt bet Hof van Cassatie dat de artike1en 1382 e.v. C.C. de openbare orde raken, zodat elk beding dat hieraan
afbreuk doet -zowel bij overeenkomst, als, a fortiori, bij eenzijdige verklaring-, nietig is (Starck, B., Roland, H. en Boyer, L., o.c., 610; Viney, G., ,Les
conventions d'irresponsabilite - Droit frangais", in X., In memoriam
.Limpens, 1987, 115-116).
B. Bevrijdingsbeding en kwalitatieve aansprakelijkbeid

De vraag stelt zicb of bet tevens mogelijk is zicb te bevrijden voor de
kwalitatieve aansprakelijkheid (art. 1384-1386 B.W.).
Het wordt algemeen in Belgie aanvaard dat men zicb voor de kwalitatieve
aansprakelijkheid op dezelfde wijze kan bevrijden als voor foutaansprakelijkheid (Bocken, H., ,La responsabilite sans faute en droit beige", in In
memoriam Jean Limpens, 1987, 109; Cornelis, L., o.c., Brussel, 1991,
nr. 356, 582; Dirix, E., l.c., 1195; Vandenberghe, H., Van Quickenborne,
M. en Hamelink, P., ,Overzicht (1964-1978)", T.P.R., 1980, nr. 32, 1182).
Na vastgesteld te hebben dat een zware wipplank van een speelplein gebrekkig was in de zin van art. 1384, lid 1 B.W. oordeelde de Rechtbank van
Marcbe-en-Famenne dat het bevrijdingsbeding, geafficheerd op een bord bij
de ingang van een speelplein, niet toepasselijk was bij gebreke aan bet
bestaan van een overeenkomst (Rb. Marche-en-Famenne, 8 januari 1987,
J.T., 1987, 688; zie verder betreffende de aanvaarding).
Bij de verbuur van een feestzaal oordeelde het Hof van Beroep te Brussel, bij
arrest van 17 november 1986, dat uit het opleggen van strenge en beperkende
voorwaarden voor het gebruik van een zaal door de verbuurder aan de
huurder niet kan afgeleid worden dat de huurder het recbt van leiding en
de verplicbting tot toezicht en controle met betrekking tot bet gehuurde goed
in de zin van art. 1384, eerste lid B.W. had verkregen, zelfs niet nu de
verhuurder contractueel elke aansprakelijkheid bij middel van een exoneratieclausule afgewenteld had op de huurder (Brussel, 17 november 1986,
R.W., 1987-88, 1335).
Is eveneens geldig een beding in een huurovereenkomst waarbij de verhuurder niet aansprakelijk is voor de ongemakken of de schade die, ongeacht de
oorzaak, voortvloeit uit de toestellen of de inrichting waarmee elke buurwoning is uitgerust (Rb. Brussel, 13 mei 1986, R.G.A.R., 1987, nr. 11.231).
Een exoneratiebeding, waarbij een electriciteitsmaatscbappij zicb in haar

1229

algemene voorwaarden van elke aansprakelijkheid bevrijdt in geval van
stroomonderbreking of onregelmatigheden in de levering, is niet toepasselijk
indien electriciteit is geleverd buiten de voorziene spanningsmarges ten
gevolge een gebrek in de zaak, waardoor schade werd toegebracht aan een
aantal electriciteitstoestellen. De electriciteitsmaatschappij werd dan ook
aansprakelijk geacht op grond van art. 1384, eerste lid B.W. (Cass., 23 oktober 1987, T.G.R., 1988, 8, noot Vander Bracht, A.)
In Frankrijk wordt door Starck de geldigheid verdedigd van contractuele
aansprakelijkheidsregelingen, in zoverre de schade zich voordoet binnen het
kader van de kwalitatieve aansprakelijkheid, zoals deze van art. 1384, 1 C. C.
of art. 1385 C,C,, doch slechts inzoverre de fout van de aansprakelijke niet
bewezen is (Starck, B., Roland, H. en Boyer, L., o.e., nr. 1510, 612 en
nr. 1511; Viney, G., ,Les conventions d'irresponsabilite- Droit fran~ais",
I.e., (115), 116).

C. Exoneratie- en vrijwaringsbedingen voor bepaalde vormen van objectieve aansprakelijkheid
Ook ingeval van objectieve aansprakelijkheid kan de aansprakelijke zich van
zijn aansprakelijkheid bevrijden door een contractuele regeling met het
slachtoffer. Het Hof van Cassatie heeft, bijvoorbeeld, in de arresten van
23 oktober 1987 en van 23 november 1987 (Cass., 23 oktober 1987, T.G.R.,
1988, 8, noot Vander Bnichf, A~; Cass.,23 ri6vember l987,Arr. Cass:;-198788, 371, R. W., 1987-88, 1359) aanvaard dat door een electriciteitsmaatschappij bij overeenkomst kan afgeweken worden van art. 18 Wet van 10 maart
1925 op de electriciteitsbedrijven, luidens hetwelk de vergoedingen voor de
in dat artikel bedoelde schade volledig ten laste zijn van de betrokken
onderneming (zie ook Luik, 19 januari 1989, R.G.A.R., 1992, nr. 11.939).
De principiele geldigheid van exoneratie voor objectieve aansprakelijkheid
wordt terzijde geschoven wanneer de wettelijke aansprakelijkheidsregeling
de bescherming van fundamenteel maatschappelijke belangen beoogt en de
wetgever hetzij de effectieve vergoeding van de slachtoffers nastreeft ( zie
o.m. Cass., 7 september 1962, R.W., 1962-63, 645, met concl. Proc.-Gen.
GanshofVan der Meersch, Pas., 1963, I, 32 m.b.t. de aansprakelijkheid voor
samenscholingen; Dirix, E., I.e., nr. 26, 1195; Kruithof, R., ,Overzicht van
rechtspraak", T.P.R., 1983, nr. 120, 630), hetzij de schadevergoedingsplicht
op dwingende wijze ten laste van de veroorzaker van de schade wil zien
komen (Bocken, H., ,Objectieve aansprakelijkheid", I.e., nr. 103, 411;
Bocken, H., ,La responsabilite sans faute en droit beige", l.e., nr. 57, 109).
In deze gevallen blijft het afwentelen van het financiele risico op een derde,
bij wijze van vrijwaring, in beginsel wei geoorloofd (Cass., 7 september
1962, R.W., 1962-63, 645, Pas., 1963, I, 32, J.T., 1962, 624; Bocken, H.,
ibid., nr. 58, 109).
Dirix merkt op dat de omstandigheid dat objectieve aansprakelijkheid gepaard gaat met een verplichte verzekering, aangeeft dat de wetgever de
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effectieve schadeloosstelling prioritair stelt, zodat in die gevallen de geoorloofdheid van exoneratiebedingen twijfelachtig is (Dirix, E., l. c., nr. 26,
1195).
Uit het onderzoek van sommige bijzondere wetten blijkt de impliciete
bedoeling van de wetgever om elk bevrijdingsbeding ten voordele van de
wettelijk aansprakelijke uit te sluiten of te beperken (Bocken, H., ,Objectieve aansprakelijkheid", l.c., 410-411; Cornelis, L., o.c., nr. 356, 582).
Aldus bepaalt artikel 7 van de wet van 22 juli 1974 op het giftig afval dat de
aansprakelijkheid van de producent pas eindigt wanneer het afval vernietigd,
geneutraliseerd ofweggewerkt is (zie o.m. ook art. 9 Verdrag van Rome d.d.
7 oktober 1952 inzake schade door vliegtuigen aan de grond veroorzaakt;
art. 4 van het Verdrag van Brussel dd. 29 november 1969 inzake de burgerlijke aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging door olie; art. 6.a.
van het Verdrag van Parijs dd. 29 juli 1960 inzake de wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van kernenergie). Zo ook bepaalt art. 10 § 1 Wet van
25 februari 1991 inzake productenaansprakelijkheid (Wet van 25 februari
1991, B.S., 22 maart 1991) dat de aansprakelijkheid van de producent ten
aanzien van de schadelijder niet kan worden uitgesloten of beperkt bij
overeenkomst.
Steeds stelt zich de vraag of een dergelijk verbod om de aansprakelijkheid te
beperken of uit te sluiten de openbare orde raakt, dan wei enkel tot de
bescherming van private belangen strekt.
De oplossing terzake is niet steeds even duidelijk.
Zo is Bocken de mening toegedaan dat in het kader van de wet op het giftig
afval een exoneratiebeding geldig kan zijn in de verhouding tussen de
producent van het giftig afval en de onderneming die het afval verwerkt.
Evenwel in relatie met derden wordt dergelijke clausule in strijd met de
openbare orde geacht (Bocken, H., ,La responsabilite sans faute en droit
beige", l.c., nr. 57, 109).
Cornelis stelt terzake dat de bijzondere wetten, waarin de wetgever niet
minstens impliciet doch zeker heeft aangeduid dat geen afwijking mogelijk
is, van dwingend recht zijn, terwijl de wetten waarin wei een dergelijk minstens impliciet doch zeker- verbod te vinden is, de openbare orde raken
(Cornelis, L., o.c., nr. 356, 582-583).
Zoals aangestipt blijven vrijwaringsclausules mogelijk, gezien hierdoor geen
afbreuk wordt gedaan aan de wettelijke aansprakelijkheid (Bocken, H.,
,Objectieve aansprakelijkheid", l.c., nr. 103, 411; Cornelis, L., o.c.,
nr. 356, 584).
D. Exoneratie- en vrijwaringsbeding bij overheidsoptreden
Ret vraagstuk van de geldigheid van bevrijdingsbedingen ten voordele van
de publiekrechtelijke overheden wordt streng beoordeeld (Maussion, F.,
,Ref1exions sur la theorie de 1' organe", in La responsabilite des pouvoirs
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publics, Brussel, 1991, 87 e.v., vooral 96 e.v.; Van Hooydonk, E., ,De
geldigheid van in havenreglementen opgenomen bevrijdingsbedingen",
R.W, 1990-1991, 1387-1398).

De vraag stelt zich in welke mate publiekrechtelijke overheden zich kunnen
exonereren ten aanzien van de rechtsonderhorigen voor fouten begaan in de
uitoefening van hun bevoegdheden. Een type-voorbeeld hiervan is de houder
van een bouwvergunning, die geconfronteerd wordt met de vernietiging of
schorsing van deze vergunning als gevolg van een gebrek aan interne wettigheid of wegens procedurefouten begaan door de gemeentelijke overheid.
Dergelijke vernietiging bewijst de onrechtmatige daad.
In dit verband kan verwezen worden naar de arresten van het Hof van
Cassatie van 10 februari 1981 en 3 december 1985, waarbij het Hofuitdrukkelijk stelt dat de verlening van een bouwvergunning rechten doet ontstaan
voor de titularis, die de gemeenteoverheid niet mag aantasten. Bijgevolg mag
de gemeenteoverheid een bouwvergunning, achteraf, dan ook niet intrekken
op grond van de overweging dat de onwettige vergunning bij vergissing en
dus onregelmatig is verleend, wanneer die onregelmatigheid aan de gemeente zelf te wijten is. (Cass., 10 februari 1981, Arr. Cass., 1980-81, 643, R. W.,
1980-81, 2728, noot en Pas., 1981, I, 621; Cass., 3 december 1985, Arr.
Cass., 1985-86, 475 en Pas., 1986, I, 410. In dit laatste arrest had het
Schepencollege een vergunning ingetrokken omdat de vergunning was verleend in een zone waar een bouwverbod bestond).
Dit betekent concreet dat zelfs onregelmatige adrninistratieve rechtshandelingen die verworven rechten toekennen niet zonder meer door de adrninistratieve overheden kunnen ongedaan gemaakt worden.
Door rniddel van exoneratiebedingen trachten de publiekrechtelijke overheden hun aansprakelijkheid dan ook te beperken of uit te sluiten om zo als
het ware een immuniteit voor hun handelingen nate streven (Maussion, F.,
l.c., 96-97).
In Nederland stelt Kortmann dat de overheid zich betreffende de afgifte van
vergunningen enkel dan kan vrijtekenen, indien daarvoor steun te vinden is
in de wet waarop de bevoegdheid tot het afgeven van de vergunning is
gebaseerd, of in enige andere publiekrechtelijke regeling.
De overheid die aan deze publiekrechtelijke beperking tracht te ontsnappen,
door rniddel van een privaatrechtelijke constructie tot uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid, pleegt ,detournement de pouvoir" (Kartmann, S.C., ,Exoneratiebedingen", l.c., 1241). Deze problematiek is niet
van belang ontbloot, gezien bij een aansprakelijkheidsvordering, die steunt
op een door de Raad van State vastgestelde machtsoverschrijding of machtsafwending, de burgerlijke rechter noodzakelijk moet beslissen dat de adrninistratieve overheid, wiens handeling werd nietigverklaard, onrechtmatig
heeft gehandeld (Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M., Geelen, K. en
Decoster, S., ,Overzicht (1979-1984)", l.c., nr. 3 e.v., 1266; zie hoger nr. 3
e.v.)
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Kan de overheid de gevolgen van een onrechtmatig vergunningsbeleid door
een bevrijdingsbeding ontlopen?
De waarde van dergelijke exonerat!ebedingen vervat in reglementen of
overeenkomsten werd door de rechtspraak reeds herhaaldelijk beoordeeld
(zie bv. in verband met in havenreglementen opgenomen bevrijdingsbedingen: Antwerpen, 16 november 1988, R.W, 1988-89, 1307; Kh. Antwerpen,
23 mei 1990, R.W, 1990-91, 1411; Van HooydonkE., l.c., 1387-1398 en de
daar geciteerde rechtspraak).
Luidens het arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen van 16 november
1988 is het exoneratiebeding vervat in de Antwerpse gemeentelijke verordening op het benutten van kaaien en afdaken in de haven geoorloofd. Dit
exoneratiebeding ontslaat de stad Antwerpen ten aanzien van haar concessiehouder van havenloodsen van elke aansprakelijkheid we gens schade, verlies,
diefstal of om welke schade ook, ze1fs indien deze te wijten is aan gebreken
of onvoldoende onderhoud van de kaaien en afdaken (Antwerpen, 16 november 1988, R. W, 1988-89, 1307).
Anderzijds heeft het Hof van Beroep te Antwerpen in het arrest van 7 juni
1990 (Antwerpen, 7 juni 1990, onuitg.) een bevrijdingsbeding waardoor de
gebruiker van sleepboten de Stad Antwerpen dient te vergoeden voor alle
schade door wie of wat ook veroorzaakt, onverbindend verklaard om reden
dat het beding, door zijn onbeperkte algemeenheid, ongeacht de oorzaak van
de schade, onredelijk bezwarend is voor de medecontractant en derhalve
strijdig is met de 'goede trouw' regel van behoorlijk bestuur.
De Rechtbank van Koophandel te Antwerpen schoof, bij toepassing van
art. 159 gecoordineerde G.W., de gemeentelijke politieverordening terzijde
die bepaalde dat van de stad geen schadeloosstelling kan worden gevorderd
wegens averij of scheepvaartstremming veroorzaakt door een ongeval, door
de toestand en de hoedanigheid van het dokwater of door welke omstandigheid ook. (Kh. Antwerpen, 23 mei 1990, R. W, 1990-91, 1411) Een plaatselijke politieverordening kan de regeling van art. 1382 e.v. B.W. niet tenietdoen (art. 159 gecoordineerde G.W.).
De rechtspraak aanvaardt meestal de geldigheid van de in havenreglementen
voorkomende exoneratiebedingen die het gebruik van de bijzondere diensten
regelen (Van Hooydonk E., !.c., 1388), zelfs wanneer ze voorkomen in een
politiereglement (gewone ,contractuele" voorwaarden).
De afdeling wetgeving van de Raad van State ziet echter geen rechtsgrond
waarop men zou kunnen steunen om aansprakelijkheidsbedingen in te lassen
in een scheepvaart- of politiereglement die afwijken van het gemeen recht
(Advies van 25 mei 1988 over antwerp K.B. houdende politiereglement van
de Beneden-Zeeschelde).
Een algemeen beding waarbij de overheid zich zou vrijtekenen voor het
vergunningsbeleid is derhalve moeilijk denkbaar. Ret ligt dan ook in de rede
om individuele bevrijdingsbedingen van de overheid, betreffende hun open-
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bare opdracht, niet aan te nemen (er bestaat een wettelijke verplichting om
geldige vergunningen af te leveren).
De bevoegdheden van publiekrechtelijke overheden zijn wettelijke verplichtingen, waaraan zij zich niet kunnen onttrekken. Daar het exoneratiebeding
nietig is, indien dit beding de inhoud van de verbintenis teniet doet (Maussion, F., l.c., 105-106), is elk bevrijdingsbeding voor de gevolgen van een
foutieve uitoefening van een taak, waartoe de publiekrechtelijke overheid
krachtens de wet gehouden is, niet geoorloofd (in verband met art. 37
Stedebouwwet: Cass., 24 januari 1985, Arr. Cass., 1984-85, 685, Pas.,
1985, I, 606, en artt. 64 e.v. Stedebouwwet: Cass., 27 juni 1985, Arr. Cass.,
1984-85, 1501, Pas., 1985, I, 1381).
Een nietige vergunning is immers te wijten aan machtsafwending of machtsoverschrijding.
Volgens Maussion kan een bevrijdingsbeding geoorloofd zijn indien het
beding niet de bedoeling heeft afbreuk te doen aan de ,wezenlijke" taken
(vgl Van Hooydonk E., l.c., (1387), 1394) krachtens de wet toegekend aan
een publiekrechtelijke overheid.
In een andere zienswijze grijpt men terug naar het onderscheid tussen de
overheid als openbare macht en de overheid als prive-persoon. Optredend als
openbare macht zou de overheid zich niet kunnen bevrijden (Van Oevelen,
A., De overheidsaansprakelijkheid voor het optreden van de rechterlijke
macht, Antwerpen-Brussel~Apeldoorn, Maklu, _Ced~Samsom,_1981,_nr. _122~
123, 143-145).
Het onderscheid tussen wettige en ontoelaatbare bevrijdingsbedingen zou
ook kunnen opgebouwd worden vanuit de vaststelling dat de burger van
sommige openbare diensten verplicht gebruik moet maken, terwijl hij op de
andere openbare diensten slechts facultatief een beroep kan doen (Van
HooydonkE., l.c.,.1394). In die zin zou men kunnen zeggen dat bevrijdingsbedingen ongeoorloofd zijn indien de overheid over een monopolie beschikt
(Maussion, F., l.c., 105-106).
Kortmann stelt dat het monopolistisch karakter van een overheidsbedrijfeen
bevrijdingsbeding in beginsel niet in de weg staat, op voorwaarde dat
voorzien is in een redelijke verdeling van het schaderisico (Kortmann, S.,
,Exoneratiebedingen", l.c., 1241).
Het Hof van Cassatie heeft inzake de algemene voorwaarden voor levering
van electriciteit in de arresten van 23 oktober 1987 en 23 november 1987
(Cass., 23 oktober 1987, T.G.R., 1988, 8, noot Vander Bracht, A.; Cass.,
23 november 1987, Arr. Cass., 1987-88, 371) gesteld dat een electriciteitsmaatschappij bij overeenkomst kan afwijken van art. 18 Wet van 10 maart
1925 op de electriciteitsbedrijven, luidens hetwelk de vergoedingen voor de
in dat artikel bedoelde schade volledig ten laste zijn van de betrokken
onderneming.
Inzake domeinbeheer wijst Van Hooydonk op de mogelijke opdeling naargelang de. overheid haar domein coHectief dan wel privatief laat gebruik:en
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(Van Hooydonk E., l.e., 1395). In die optiek zou men kunnen stellen dat de
overheid zich niet mag bevrijden jegens de collectieve gebruikers, maar wei
ten aanzien van de privatieve gebruikers, omdat deze Iaatsten uit het gebruik
van het domein bijzondere, exclusieve voordeien putten.
In die lijn Iigt het arrest van het Hof van Cassatie van 6 december 1991
(Cass., 6 december 1991, Arr. Cass., 1991-92, nr. 188, 315). Wanneer de
overheid eenzijdig het privatief gebruik van een deei van het openbaar
domein toestaat, kan zij de grenzen van de verleende vergunning bepaien.
Zij vermag dan ook, bij het verlenen van de vergunning, haar aansprakeiijkheid te beperken ten aanzien van de schade die zou kunnen ontstaan doordat
het voordeei dat de vergunninghouder uit de verleende vergunning haalt,
tijdelijk of definitief door haar toedoen vervalt.
In geen gevai kunnen publiekrechteiijke overheden zich bevrijden indien de
exoneratie een bevoegdheid van openbare orde tot voorwerp zou hebben.
(zie Cass., 7 september 1962, R. W., 1962-63, 645, met concl. Proc.-Gen.
Ganshofvan der Meersch, .Pas., 1963, I, 32, J.T., 1962, 624; Cass., 6 oktober
1977,Arr. Cass., 1978,163, Pas., 1978, I, 152; Cass., 3 december 1982,Arr.
Cass., 1982-83, 469, Pas., 1983, I, 423).

E. Exoneratie voor Iichamelijke schade
Aigemeen wordt aangenomen dat de geldigheid van bevrijdings-of vrijwaringsbedingen niet wordt beinvioed door het feit of de schade betrekking
heeft op goederen dan wei op personen.
Ook voor Iichameiijke schade kan men zich rechtsgeidig vrijwaren (Dirix,'
E., I.e., (1171), 1186; Kruithof, R., l.e., (233), 267; Maingain, B., ,Consentement et corps humain: Breves reflexions critiques a propos des clauses
d'exoneration de responsabiiite concernant Ia personne", Ann. Dr. Louv.,
1984, (491), 499; Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M., Geelen, K. en
Decoster, S., ,Overzicht (1979-1984)", T.P.R., 1987, 1327-1328). Een vrijwaringsbeding heeft immers betrekking op de modaiiteiten van het herstei
van de schade en impliceert geen toeiating voor een aansiag op de persoon
(Maingain, B., I.e., 1984, (491) 499).

36.

GELDIGHEIDSVOORWAARDEN IN CONCRETO- De contractueie beperkingen
van de aansprakeiijkheid, of het nu gaat om contractueie of buiten-contractuele aansprakelijkheid, zijn in beginsei aan dezeifde geidigheidsvoorwaarden onderworpen ais bij de overeenkomst in het aigemeen, nl. toestemming,
bekwaamheid, voorwerp en oorzaak (Vandenberghe, H., Van Quickenborne,
M., Geeien, K. en Decoster, S., ,Overzicht (1979-1984)", T.P.R., 1987,
1329).
In het bijzonder besteden rechtspraak en rechtsieer hun aandacht aan de
toestemmingsvereiste, nl. de aanvaarding in concreto van het exoneratiebeding.
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A. De aanvaarding
Een bevrijdingsbeding kan slechts gevolgen hebben indien bewezen kan
worden dat het beding aanvaard werd door de betrokkene.
Sinds het arrest van het Hof van Cassatie van 11 december 1970 (Cass.,
11 december 1970, Arr. Cass., 1971, 369, Pas., 1971, 347) bestaat er geen
twijfel over dat de toestemming niet uitdrukkelijk hoeft te zijn.
Het Hof van Cassatie heeft immers herhaaldelijk bevestigd dat de toetreding
van een partij tot een beding dat vrijstelling of beperking van aansprakelijkheid inhoudt, behoudens andersluidende wetsbepaling, niet slechts uitdrukkelijk doch ook stilzwijgend tot uiting kan komen en deze partij derhalve
bindt.
In het arrest van 20 mei 1988 stelde het Hof van Cassatie terzake dat niet naar
recht verantwoord is, het arrest dat stelt dat een exoneratiebeding, vermeld
op een paneel op een voor iedere gebruiker zichtbare plaats in een wassalon,
waar het clienteel de toestellen zelf gebruikt, niet verbindt omdat het slechts
geldig tot stand kan komen indien de uitdrukkelijke toestemming van alle
betrokken partijen vaststaat (Cass., 20 mei 1988, Arr. Cass., 1987-88, 1237,
J.T., 1989, 112, D.C.C.R., 1988-89, 268, noot Pauwels, C.).
Voornamelijk op het vlak van de stilzwijgende aanvaarding bij exoneratiebedingen op borden, affiches, panelen, tickets, factuurvoorwaarden, openbare mededelingen, ... stelt zich het probleem van aanvaarding. De meeste
rechtspniilk terzake liaiidelfover-een contractiiele relatie en de louter con~
tractuele aansprakelijkheid (Dirix, E., ,Algemene contractsvoorwaarden en
monopolies", R.W., 1986-87, 2724-2725; Dirix, E., ,Exoneratiebedingen",
l.c., (1171), 1190-1191; Kruithof, R., l.c., (233), 251-256; Vandenberghe, H.,
Van Quickenborne, M., Geelen, K. en Decoster, S., ,Overzicht (19791984)", T.P.R., 1987, 1329-1332; Van Gerven, W. en Wyckaert, M., ,Overeenkomsten met de overheid", T.P.R., 1987, 1709 (1727); zie o.m. Cass.,
23 november 1987, Arr. Cass., 1987-88, 371; Cass., 20 mei 1988, D.C.C.R.,
1988-89,268, nootPauwels, C.; Antwerpen, 20 januari 1987, R. W., 1986-87,
2722; Luik, 12 april 1991, J.L.M.B., 1991, 837, noot Beguin, Th.; Rb.
Antwerpen, 31 januari 1985, R. W., 1986-87, 2729; Kh. Brussel, 24 september
1986, R.G.A.R., 1988, nr. 11.387; Rb. Marche-en-Famenne, 8 januari 1987,
J.T., 1987, 688; Kh. Brussel, 16 september 1987, De Verz., 1989, 488; Rb.
Brussel, 12 december 1989, T.B.B.R., 1990, 371; Vred. Sint-Niklaas, 18 december 1985, J.L., 1986, 91; Vred. Sint-Jans-Molenbeek, 15 april 1986, T.
Vred., 1987, 101; Vred. Sint-Joost-ten-Noode, 28 oktober 1986, T. Vred.,
1987, 220; Vred. Aarlen, 7 november 1986, V.K.J., 1987, 175).
Het bewijs van het bestaan van de conventionele aansprakelijkheidsregeling
blijkt niet uit de loutere aanwezigheid van een bord bij de ingang van
bijvoorbeeld een speelterrein of parking. De Rechtbank van eerste aanleg
te Brussel oordeelde terzake in het vonnis van 25 januari 1985 dat het
plaatsen van een bordje aan de ingang van een car-wash, waarop vermeld
staat dat de directie geenszins voor schade aan voertuigen aansprakelijk
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gesteld kan worden, de uitbater niet ontslaat van zijn aansprakelijkheid (Rb.
Brussel, 25 januari 1985, De Verz., 1985, 287). In dergelijk geval behoort het
volgens de rechtspraak aan de aansprakelijke om het bewijs van het bestaan
van een overeenkomst betreffende het exoneratiebeding te leveren (Rb.
Marche-en-Famenne, 8 januari 1987, J.T., 1987, 688; Kh. Brussel, 16 september 1987, De Verz., 1989, 488; Vred. Sint-Niklaas, 18 december 1985,
J.L., 1986, 91; Vred. Sint-Jans-Molenbeek, 15 april 1986, T. Vred., 1987,
101).
In dezelfde zin oordeelde de Rechtbank van eerste aanleg te Marche-enFamenne bij vonnis van 3 januari 1987 dat de loutere aanduiding van een
exoneratiebeding op een paneel, geplaatst bij de ingang van een speelterrein,
niet toelaat te besluiten dat de uitbater zich op geldige wijze heeft geexonereerd voor zijn aansprakelijkheid op grond van art. 1384, eerste lid B.W. (Rb.
Marche-en-Famenne, 8 januari 1987, J.T., 1987, 688)
Daarentegen is de aansprakelijkheidsuitsluiting voor de N.M.B.S. voor gebeurlijke schade aan de voertuigen van het personeel door middel van grote
affiches op de parking, welke de N.M.B.S. gratis ter beschikking stelt, wel
geldig (Vred. Aarlen, 7 november 1986, V.K.J., 1987, 298).
In werkelijkheid gaat het om twee soorten exoneratiebedingen, deze in het
kader van een contractuele relatie en deze waar dergelijke verhouding
ontbreekt. Clausules die pas na de contractsluiting ter kennis worden gebracht van de medecontractant, zijn natuurlijk niet verbindend.
Anderzijds zijn er zgn. ,exoneratiebedingen" die zich richten tot personen
met wie men geen contractuele relatie aangaat (Kruithof, R., I.e., nr. 17, 254).
Een typisch voorbeeld hiervan is het verschijnen op het televisiescherm van
de mededeling dat de B.R.T. niet aansprakelijk kan gesteld worden voor
schade te wijten aan vergissingen bij het mededelen van de uitslagen van
loterijen, zoals bv. de lotto. De vraag is dan of deze aquiliaanse ,bedingen"
werden aanvaard.
Kruithof merkt terecht op dat de hoven en rechtbanken, onder het mom van
het ontbreken van een stilzwijgende aanvaarding, vaak al te restrictieve
exoneratiebedingen buiten werking stellen.
Het louter stilzitten kan niet als aanvaarding gelden; daartoe is vereist dat het
stilzwijgen van de betrokkene een omstandig karakter heeft (Pauwels, C.,
noot onder Cass., 28 mei 1988, D.C.C.R., 1988-89, 273). Tot op heden
hanteert de rechtspraak echter geen eenduidig criterium om de toelaatbare
van de ontoelaatbare exoneratieclausules te onderscheiden (Kruithof, R., I.e.,
(233), 256), en oordeelt elke rechter grotendeels overeenkomstig zijn persoonlijke gevoelens van redelijkheid en billijkheid.
De voorwaarden om aan te nemen dat er een stilzwijgende aanvaarding van
een bevrijdingsbeding is geweest, kunnen als volgt worden samengevat:
- de wederpartij heeft kennis genomen of heeft redelijkerwijze kennis
kunnen nemen van het bevrijdingsbeding;
deze kennis of mogelijke kennis dient de contractsluiting vooraf te gaan;
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de aanvaarding moet omstandig zijn, en blijken nit bepaalde elementen,
zoals nit de afwezigheid van uitdrukkelijk of stilzwijgend protest (Kruithof, R., l.c., (233), 252-253; Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M.,
Geelen, K. en Decoster, S., ,Overzicht (1979-1984)", T.P.R., 1331).
In verband met de eerste voorwaarde oordeelde de Rechtbank van Koophandel te Brussel van 16 september 1987 dat het exoneratiebeding dat in
kleine lettertjes op een parkingticket voorkomt en het reglement, waarvan
niet met zekerheid vaststaat dat het kon geraadpleegd worden, onvoldoende
zijn om de aansprakelijkheid voor diefstal nit te sluiten, te meer daar de
schijn werd gewekt dater bewaking was voorzien (Kh. Brussel, 16 september
1987, De Verz., 1989, 488, noot Melis, F.).
B. Draagwijdte van bet exoneratie- en vrijwaringsbeding
Algemeen wordt aanvaard dat exoneratiebedingen of vrijwaringsbedingen
'beperkend' dienen uitgelegd te worden (Dirix, E., ,Exoneratiebedingen",
l.c., nr. 10, 1179; Kruithof, R., l.c., nr. 19, 256; Vandenberghe, H., Van
Quickenborne, M. enHamelink, P., ,Overzicht (1964-1978)", T.P.R., 1980,
nr. 36, 1185; Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M., Geelen, K. en
Decoster, S., ,Overzicht (1979-1984)", T.P.R., 1987, nr. 36, 1332-1334).
De strikte interpretatie betekent ook dat bevrijding of vrijwaring onder
art. 1382-1383 B.W., de toepassing van art. 1384 B.W. niet uitsluit.
W anneer een exoneratiebeding voorkomt, in een toetredingscontract tussen
electriciteitsverdeler en gebruiker, die de leverancier van electriciteit vrijwaart bij onderbreking van levering voor eventuele schade, is dergelijk
beding niet van toepassing bij onregelmatige levering tengevolge van een
gebrek in de zaak (Cass., 23 oktober 1987, T.G.R., 1988, 8 noot Vander
Bracht, A., ,De statuten onder spanning- aansprakelijkheid van de electriciteitsverdeler"; vonnis a quo: Rb. Gent, 18 december 1985, T.G.R., 1988,
18).
Ingeval van een in algemene bewoordingen gesteld exoneratiebeding stelt
zich de vraag of een dergelijk beding zowel de contractuele aansprakelijkheid als de buiten-contractuele aansprakelijkheid van de schadeverwekker
beoogt. Een beding in een huurovereenkomst waarbij de verhuurder niet
aansprakelijk is voor de ongemakken of de schade die, ongeacht de oorzaak,
voortvloeit nit de toestellen of de inrichting van de huurwoning, dient, bij
gebreke aan enige verduidelijking, toegepast te worden ingeval van contractuele en buiten-contractuele aansprakelijkheid (Rb. Brussel, 13 mei 1986,
R.G.A.R., 1987, nr. 11.231).
Voor de gestelde vragen is ook de interpretatieregel van art. 1162 B.W. van
belang.
In geval van twijfel over de zin of de draagwijdte van de overeenkomst wordt
de overeenkomst, krachtens art. 1162 B.W., door de rechter uitgelegd ten
nadele van hem die bedongen heeft en ten voordele van hem die zich
verbonden heeft.
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Ben beding dat de verhuurder van een warmwatertoestel van zijn aansprakelijkheid bevrijdt voor de schade ontstaan door het gebruik van het in huur
gegeven toes tel, wordt ten nadele van de verhuurder uitgelegd, in die zin dat
het door de verhuurder ingeroepen beding niet die schade betreft die veroorzaakt w6rdt door een intrinsiek gebrek van de verhuurde zaak, doch enkel
de schade ontstaan door het gebruik van het toestel. Daar het niet-functioneren van een veiligheidsklep de schade veroorzaakte - en niet het gebruik
door de huurder als dusdanig - oordeelde het Hof van Beroep te Antwerpen
de verhuurder aansprakelijk (Antwerpen, 6 januari 1986, R. W, 1986-87, 675
noot Vansweevelt, T., ,Produktenaansprakelijkheid van de (professionele)
verhuurder en de interpretatie van exoneratiebedingen").
In dezelfde lijn oordeelde het Hof van Beroep te Brussel bij arrest van
20 februari 1986 dat een beding van aansprakelijkheidsuitsluiting ten voordele van een vervoerder geen toepassing vindt om reden dat het beding niet
ondubbelzinnig verwijst naar een zware fout en de clausule derhalve moet
uitgelegd worden ten nadele van hem die bedongen had - de vervoerder en ten voordele van hem die zich verbonden had - de afzender - . De
vervoerder die opdracht geeft aan zijn chauffeur zijn weg verder te zetten,
terwijl het remsysteem van de oplegger defect is, is dan ook aansprakelijk
(Brussel, 20 februari 1986, R.G.A.R., 1987, nr. 11.264, noot Libouton, J.).
Inzake coexistentie van contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid
bevestigde het Hof van Cassatie zijn vroegere rechtspraak in het arrest van
21 januari 1988 (Cass., 21 januari 1988, Arr. Cass., 1987-88, 641). Indien
een contractspartij aan een contractuele verbintenis tekortkomt, kan deze
fout diens aansprakelijkheid buiten overeenkomst ten aanzien van een derde
in het gedrang brengen, indien deze fout een tekortkoming is aan de algemene zorgvuldigheidsplicht en aan die derde andere dan aan de slechte
uitvoering van de overeenkomst te wijten schade toebrengt.
Belangrijk hierbij is het probleem van de derdenwerking van exoneratiebedingen. Deze problematiek heeft in Belgie (Dirix, E., ,Exoneratiebedingen",
I.e., 1195-1202), in tegenstelling tot Nederland (Kortmann, S., Derden-werking van aansprakelijkheidsbedingen, Deventer, 1978; Kortmann, S., ,De
werking van exoneratie-bedingen tegen ,derden". Bespiegelingen naar aanleiding van het Securicor-arrest", T.P.R., 1986, 827-855; Kortmann, S.,
,Exoneratiebedingen", I.e., 1244-1252), echter weinig aandacht gekend.
Gelet op de relativiteit van de overeenkomsten (art. 1165 B.W.) heeft een
exoneratiebeding in beginsel enkel betrekking op de verhouding tussen de
contractspartijen en is er geen sprake van doorwerking van exoneratiebedingen ten aanzien van ,derden". De vraag is natuurlijk verder wie ,derden"
zijn, gegeven de rechtspraak van het Hof van Cassatie bij samenloop.
Bij de derdenwerking van exoneratiebedingen wordt een onderscheid gemaakt tussen de werking ten gunste van derden en de werking tegen derden
(Kortmann, S., ,De werking van exoneratie-bedingen tegen 'derden'. Bespiegelingen naar aanleiding van het Securicor-arrest", l.c., 830).
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De werking ten gunste van derden betreft de vraag in hoeverre en wanneer
een derde, schadeverwekker, rechten kan ontlenen aan een exoneratie-beding
of vrijwaringsbeding uit een overeenkomst waar deze op het eerste gezicht
geen partij is.
Anderzijds stelt zich bij de werking tegen derden de vraag in hoeverre en
wanneer een derde, schadelijder, de werking van een exoneratie- of vrijwaringsbeding, dient te ondergaan, vervat in een overeenkomst waar de derde
op het eerste gezicht geen partij is.
Krachtens art. 1119 B.W. wordt de werking van een exoneratiebeding of
vrijwaringsbeding tegen derden niet aanvaard. Ingeval een contractspartij
door middel van een beding zijn aansprakelijkheid ten opzichte van de wederpartij beperkt of uitsluit, kunnen de aanspraken van derden hierdoor uiteraard niet aangetast worden (Dirix, E., ,Exoneratiebedingen", l.c., 1196).
Daarentegen is de werking van een exoneratiebeding ten gunste van derden
in beginsel mogelijk indien het beding het uitzicht heeft van een beding ten
behoeve van een derde (art. 1121 B.W.).
Dergelijk beding ten behoeve van een derde wordt niet vermoed. Ret is
slechts voorhanden wanneer uit de overeenkomst zonder twijfel blijkt dat
degene die het bedongen heeft, het voornemen had een voordeel voor een
derde te bedingen.
Bij de werking van een bevrijdings- of vrijwaringsbeding ten gunste van
derden is dan ook de vraag aan de orde of de schadeverwekker zich in
concreto mag beroepen op dergelijk beding dat gesloten werd tussen de
schadelijder en diens medecontractant (bv. koper en verkoper).
Deze problematiek moet nu samengelezen worden met het samenloopverbod
(zie o.m. Cass., 14 oktober 1985,Arr. Cass., 1985-86, nr. 88, J.T., 1986, 600;
R.G.A.R., 1987, nr. 11.217; R.C.J.B., 1988, 341, noot Van Quickenborne,
M.; Cass., 26 oktober 1990, Arr. Cass., 1990-91, 244; Pas., 1991, I, 216;
Cass., 26 maart 1992, Arr. Cass., 1991-92, 722).
Gelet op art. 1165 B.W. is de hulppersoon geen contractspartij bij de
overeenkomst tussen de schuldeiser en de hoofdschuldenaar, ook wanneer
de opdrachtgever de keuze van de onderaannemer heeft goedgekeurd of
bekrachtigd (Dirix, E., ,Aansprakelijkheid van en voor hulppersonen", l.c.,
nr. 17, 22).
Maar de onderaannemer of uitvoeringsagent die optreedt om de contractuele
verbintenis van de hoofdschuldenaar uit te voeren, kan enkel buitencontractueel aansprakelijk gesteld worden onder de voorwaarden van het ,stuwadoorsarrest". Volgens deze rechtspraak is een hulppersoon of uitvoeringsagent geen derde bij de uitvoering van de overeenkomst, en kan deze slechts
aansprakelijk gesteld worden onder dezelfde voorwaarden waaronder ook de
hoofdschuldenaar door zijn medecontractant buitencontractueel kan aangesproken worden. Dit heeft in de praktijk tot een quasi-immuniteit van de
hulppersonen geleid.
Dit betekent ook dat een contractspartij de risico's (bv. insolvabiliteit) of de
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ongemakken (bv. exoneratiebedingen) van zijn wederpartij niet mag afwentelen op diens uitvoeringsagenten (Dirix, E., ,Aansprakelijkheid van en voor
hulppersonen", I.e., nr. 17, 24).
Deze interpretatie sluit aan bij de door het Hof van Cassatie gehuldigde leer
van het ,doorbreken van het causaal verband door een eigen juridische
oorzaak" (Cass., 15 maart 1985, Arr. Cass., 1984-85, 972, R. W., 1984-85,
2617; Dirix, E., ,Exoneratiebedingen", I.e., 1201). Deze theorie- geformuleerd vanuit de schade- stelt dat een schadelijder geen vergoedbare schade
lijdt indien deze het gevolg is van een wettelijke of contractuele bepaling,
gelet op de inhoud en de strekking van die bepaling. Immers, telkens dient
onderzocht te worden of die wettelijke of contractuele bepaling niet de
strekking heeft dat de gebeurlijke schade definitief ten laste van de schadelijder wordt gelegd (Cass., 9 maart 1984, Arr. Cass., 1983-84, 875).
Het Hof van Beroep te Antwerpen oordeelde bij arrest van 23 januari 1985
dat de eigenaar, en tevens exploitant van een verdieping in een appartementsgebouw, die aansprakelijk is op grond van art. 1384, eerste lid B.W.
voor de schade bij een onderliggend appartement ontstaan door de gebrekkige waterafloop, zich terecht op een tussen de gebruikers en eigenaars van
het gebouw onderlinge afstand van verhaal, vervat in de basisakte, kan
beroepen om de terugbetaling van het door de gesubrogeerde verzekeraar
van een van de huurders gevorderde bedrag te weigeren. In casu had de
huurder zich tegenover de eigenaar verbonden om de bepalingen van de
basisakte te eerbiedigen, zodat de aansprakelijke eigenaar van de gebrekkige
zaak, als derde bij dit contract tussen huurder en eigenaar, zich op de
gevolgen van de huurovereenkomst kon beroepen om zijn verweer te staven
(Antwerpen, 23 januari 1985, R. W., 1986-87, 608).
In de lijn van deze theorie kan men dan ook stellen dat de aangestelde of
uitvoeringsagent, die onrechtmatig buitencontractuele schade veroorzaakt,
zich zou kunnen beroepen op een exoneratiebeding uit de contractuele
verhouding tussen de schadelijder en diens medecontractant, in de mate dit
beding de schade definitief ten laste van de schadelijder legt.
Echter, wanneer een electriciteitsverdeler kosten doet om het foutief beschadigd verdelingsnet te herstellen, kan hij die kosten terugvorderen van de voor
de beschadiging aansprakelijke, niettegenstaande het feit dat de electriciteitsverdeler ertoe gehouden is zijn abonnees permanent van stroom te
voorzien (Gent, 31 oktober 1985, B.F.E., Reehtspraak, 1988, 8 H, 1).
Tot slot stelt zich de vraag in welke mate een derde die kennis had of diende
te hebben van een bestaande contractuele toestand, en die aangesproken
wordt omdat hij zijn medewerking aan een contractbreuk verleende, zich kan
beroepen op een schadebeperkend beding uit die overeenkomst (derdemedeplichtigheid).
Een negatief antwoord leidt ertoe dat enkel de schuldige medecontractant
zich op dit beding zou kunnen beroepen, terwijl de derde de volledige
vergoeding zou moeten betalen (Vandenberghe, H., Van Quickenborne,
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M., Geelen, K. en Decoster, S., ,Overzicht (1979-1984)", T.P.R., 1987,
nr. 204, 1596-1597). De Franse rechtsleer stelt terecht dat ook hier met het
beding - zelfs al wordt het niet onmiddellijk toegepast - rekening dient
gehouden te worden bij de uiteindelijke schadebegroting (Viney, G., Traite
de Droit civil, N, 1980, Parijs, nr. 208, 247-248). Ret s1achtoffer van de
contractuele tekortkoming heeft immers door bij contractsluiting het beding
te aanvaarden, ook het eventuele schadebedrag met beperking aanvaard.

HOOFDSTUK

5

DE AANVAARDING VAN RET RISICO
37. SITUERING EN PROBLEMATIEK- De rechtspraak blijft gebruik maken van
de leer van de risico-aanvaarding om uit te maken in hoeverre een persoon,
die bewust en vrijwillig een ernstig risico heeft genomen, aanspraak kan
maken op schadeloosstelling vanwege een derde persoon, die bij het ontstaan
van zijn schade een rol heeft gespeeld. Klassiek is het voorbeeld van de man
die deelneemt aan een kroegentocht in de auto van een dronken chauffeur en
ingevolge een ongeval gekwetst raakt (zie Cornelis, L., o.c., nr. 106, 186 e.v.;
Dalcq, R.O., ,A propos de la faute de la victime", R.G.A.R., 1987, nr. 11.181;
Viaene, J., 'Riskant gedrag en onrechtmatig gedrag', T.B.B.R., 1988, 508524}:
De leer van de risico-aanvaarding blijft aanleiding geven tot heel wat
onzekerheid en dubbelzinnigheid in de rechtspraak. Dit hangt voornamelijk
samen met twee aspecten. Enerzijds stelt zich het probleem van de juridische
begripsafbakening van de ,risico-aanvaarding" en het onderscheid met de
andere rechtsfiguren. Anderzijds dringt zich de vraag op of de theorie van de
risico-aanvaarding naar Belgisch recht een zelfstandige rechtsfiguur is, en zo
ja, welke de juridische relevantie en grondslag is.
In de optiek van verwarring en onzekerheid hebben verschillende auteurs
voorgesteld om het begrip ,risico-aanvaarding" uit ons juridisch taalgebruik
te schrappen (zie hieromtrent: Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M.,
Geelen, K. en Decoster, S., ,Overzicht (1979-1984)", T.P.R., 1987, nr. 37,
1334; Starck, B., Roland, H. en Boyer, L., o.c., nr. 304, 156; zie recent:
Adams, M., ,Is risico-aanvaarding een zelfstandig juridisch concept?", noot
onder Antwerpen, 25 juni 1993, R. W., 1993-94, nr. 4 in fine, 305; Misson, L.
en Lucas, M.-A., ,La responsabilite civile en matiere sportive (art. 1382
C.C.)" in Blanpain, R. e.a., Sport en Recht, Brussel, C.J.B., 1994, 119;
contra: Viaene, J., ,Riskant gedrag en onrechtmatig gedrag", T.B.B.R.,
1988, 508).
In Nederland heeft de Hoge Raad kort maar krachtig afgerekend met de leer
der risico-aanvaarding, door te beslissen dater: ,Noch in het huidige recht,
noch in het N.B.W. ( ... ) behoefte (is) aan een afzonderlijke figuur ,risicoaanvaarding" in de zin van een rechtvaardigingsgrond van eigen aard die de
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onrechtmatigheid van een gedraging en daarmee ook de aansprakelijkheid
opheft" (Hoge Raad, 28 juni 1991, Rechtspraak van de week, 1991, 175;
Schoordijk, H.C.F., ,De normen van maatschappelijke betamelijkheid in
sport en spel", Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 1991,
703-706 (deel I) en 723-726 (deel II); Van Dam, C., ,Risico-aanvaarding
,afgeschaft": onrechtmatigheid bij sportbeoefening", Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 1992, 110-113; cf. vgl. Adams, M. en Van
Hoecke, M., ,Enkele rechtstheoretische en civielrechtelijke bedenkingen bij
voetbal en aansprakelijkheid", noot onder Gent, 6 februari 1992, R. W., 199293, (574),nr. 6, 576).
Bij analyse van de rechtspraak stelt men vast dat de risico-aanvaarding zowel
bij de foutaansprakelijkheid (art. 1382-1383 B.W.) als bij de kwalitatieve
aansprakelijkheid aan bod komt (vgl. Starck, B., Roland, H. en Boyer, L.,
o.c., nr. 253, 136).
38.

ROL BIJ FOUTAANSPRAKELIJKHEID-

A.
Een deel van de rechtspraak gaat zonder meer over tot de toepassing van de
leer der 'risico-aanvaarding'. Het slachtoffer heeft een risico aanvaard en
moet derhalve zelf, gedeeltelijk of zelfs geheel (zie b.v. Corr. Dinant,
11 februari 1986, De Verz., 1987, 504), zijn schade dragen. Deze rechtspraak
gaat uit van de overweging dat het slachtoffer niet kon onwetend zijn van het
risico, om daarna te besluiten dat het slachtoffer bewust en vrijwillig een
risico op zich nam waarvoor hij de gevolgen moet dragen. Deze rechtspraak
die in zijn algemeenheid in feite stelt dat risico-aanvaarding zonder meer tot
gevolg heeft dat de schadelijder voor zijn schade geheel of gedeelelijk zelf
moet instaan, wordt terecht door de meerderheid van de rechtsleer en rechtspraak verworpen (Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M. en Hamelink,
P., ,Overzicht (1964-1978)", T.P.R., 1980, nr. 38, 1187; "!andenberghe, H.,
Van Quickenborne, M., Geelen, K. en Decoster, S., ,Overzicht (19791984)", T.P.R., 1987, nr. 38, 1335; Cornelis, L., o.c., nr. 106, 186; Fagnart,
J.L. en Deneve, M., ,Chronique de jurisprudence (1976-1984)", l.c., (453),
nr. 37, 469; Viaene, J., l.c., 508-522).
In het dagelijks leven wordt het nemen van risico's als aanvaardbaar en zelfs
noodzakelijk geacht, zodat de stelling dat elk risico tot aansprakelijkheid
leidt, te absoluut is. Deze zienswijze wordt door het Hof van Cassatie
gedeeld, door te beslissen dat , ... de omstandigheid plaats te nemen in een
voertuig waarvan men weet dat de bestuurder in een staat van dronkenschap
verkeert, een fout kan uitmaken" (Cass., 16 september 1986, Arr. Cass.,
1986-87, 56).
Het leven is immers niets anders dan een voortdurende risico-aanvaarding.
Ook een voetganger die op het voetpad loopt, neemt risico's, maar niemand
zal hem het ten kwade duiden wanneer hij op het voetpad omvergereden
wordt door een auto. Het nemen van een risico is soms niets anders dan het
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uitoefenen van een recht of het naleven van een morele of wettelijke
verplichting. Klassiek is het voorbeeld van diegene die een kind poogt
weg te halen voor de wielen van een auto die het voetpad oprijdt. Het nemen
van een dergelijk risico is, op zichzelf, bezwaarlijk als onrechtmatig te
beschouwen (Viaene, J., l.c., 517).

B.
In de rechtsleer wordt soms de mening verdedigd dat de risico-aanvaarding
een vorm van toestemming is (Viaene, J., l.c., 520 e.v.). Deze theorie wordt
door de rechts1eer terecht verlaten. De rechtsfiguur van de toestemming
verschilt immers essentieel van de risico-aanvaarding omdat de toestemming
het onrechtmatig karakter van het schadeverwekkend gedrag bei"nvloedt,
terwijl de notie risico-aanvaarding, zoals het bevrijdingsbeding, de onrechtmatigheid in beginsel onaangetast laat (Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M., Geelen, K. en Decoster, S., ,Overzicht (1979-1984)", T.P.R.,
1987, nr. 38.B, 1336; Viney, G., o.c., nr. 573, 688).
Een andere met de 'toestemming' verwante theorie beschouwt de risicoaanvaarding als een bevrijdingsbeding, als een stilzwijgende overeenkomst,
waarbij het slachtoffer aanvaardt eventuele schade voor zich te zullen nemen
(Viaene, J., l.c., 520; Bloembergen, A.R., Onrechtmatige Daad, Deventer,
Kluwer,losbl.:_art.l_(j2,li4 2,, nr. 2,0]). vvan!!eer t',V~ep~ijen uitcli"uk1c~ijl~
een bevrijdingsbeding afsluiten, stellen er zich geen problemen. Dit beding is
dan de rechtsgrond om het slachtoffer voor zijn eigen schade te laten instaan.
Kan men ervan uitgaan dat het slachtoffer in sommige omstandigheden
stilzwijgend zulke afspraak zou maken met iemand waarmee het samen
een risico zallopen? In de rechtspraak lijkt er in de besproken periode geen
uitspraak voorhandeh ·die deze zienswijze volgt.
Ook de huidige rechtsleer betuigt weinig instemming met deze zienswijze
(vgl. Dalcq, R.O., l.c., nr. 11.181, 1 e.v.; Misson, L. en Lucas, M.-A., ,La
responsabilite civile en matiere sportive (art. 1382 C.C.)", I.e., (103), 107).

c.
Soms hanteert de rechtspraak de term ,risico-aanvaarding" op het niveau
van de causaliteit om aan te duiden dat de door het slachtoffer geleden schade
uitsluitend te wijten is aan zijn eigen fout en er geen causaal verband bestaat
tussen die schade en de beweerde fout van een derde (Vandenberghe, H., Van
Quickenborne, M., Geelen, K. en Decoster, S., ,Overzicht (1979-1984)",
T.P.R., 1987, nr. 38, 1336; Fagnart, J.L. en Deneve, M., ,Chronique de
jurisprudence (1976-1984)", l.c., 1985, (453), nr. 37, 469).
Een verwijzing naar de afwezigheid aan causaliteit zou volstaan. De notie
,risico-aanvaarding" wordt hierbij in feite in oneigenlijke zin gebruikt.
Verder verwijzen een aantal uitspraken ten onrechte- en volkomen overbodig- naar de leer der ,risico-aanvaarding" na eerst vastgesteld te hebben
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dat de beweerde schadeverwekker geen fout heeft begaan. De leer der risicoaanvaarding is immers slechts relevant inzoverre de dader een fout heeft
begaan (zie Starck, B., Roland, H. en Boyer, L., o.c., nr. 253, 136; vgl.
Adams, M., 'Is risico-aanvaarding een zelfstandig juridisch concept?', noot
onder Antwerpen, 25 juni 1993, R. W, 1993-94, nr. 2, 304).
Het slachtoffer dat deelneemt aan een rockdans op een kleine oppervlakte,
waarbij het er tamelijk wild aan toegaat, is, aldus de Rechtbank van eerste
aanleg te Leuven, op grand van de risico-aanvaarding aansprakelijk voor de
eigen schade veroorzaakt door een toevallige elleboogstoot van een andere
danser. De rechtbank beschouwt de schadeverwekkende elleboogstoot evenwei niet als een onrechtmatige daad (Rb. Leuven, 20 maart 1985, R.W.,
1984-85, 2923, R.G.A.R., 1985, nr. 10.990; bijvoorbeeld inzake sportaansprakelijkheid: Rb. Turnhout, 13 november 1985, R. W, 1986-87, 1280;
Carr. Verviers, 16 februari 1988, J.L.M.B., 1988, 558).
De constructie van een ,raket" door twee rninderjarigen maakt op zich geen
onrechtmatige daad uit. Wanneer het gebruikte brandstofmengsel tijdens de
constructie ontploft, moet het slachtoffer van de ontploffing de gevolgen van
zijn schade aileen dragen, ,gezien hij het risico heeft aanvaard". De andere
rninderjarige, die in feite de initiatiefnemer was en bij de constructie van de
raket een beroep had gedaan op het slachtoffer omdat deze laatste zich uitgaf
als een ,specialist" terzake, draagt geen aansprakelijkheid (Brussel, 20 februari 1989, R.G.A.R., 1990, nr. 11.782).
Een onwetend bezoeker die de deur van een waning die hij met toestemrning
van de eigenaar betreedt, even laat openstaan waardoor een vrij rondvliegende papegaai ontsnapt, handelt niet onrechtmatig. De eigenaar van de
papegaai heeft een risico aanvaard door het dier in huis vrij te laten rondvliegen (Vred. Neerpelt, 16 januari 1986, bevestigd door Rb. Hasselt,
14 maart 1988, Limb. Rechtsl., 1988, 193).

D.
Het slachtoffer wordt in somrnige rechtspraak slechts mede-aansprakelijk
gesteld voor zover hij zich aan een ,abnormaal", ,uitzonderlijk", ,grater
dan normaal" of ,zwaar" risico blootstelde. Deze rechtspraak formuleert
een bijkomend criterium ten aanzien van de ,loutere" risico-aanvaarding.
De vraag stelt zich welke ,abnormale" dan wel ,normale" risico's zijn
(Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M. en Hamelink, P., ,Overzicht
(1964-1978)", T.P.R., 1980, nr. 38, 1187 en Vandenberghe, H., Van Quickenbome, M., Geelen, K. en Decoster, S., ,Overzicht (1979-1984)", T.P.R.,
1987, nr. 38, 1338; Starck, B., Roland, H. en Boyer, L., o.c., nr. 253, 116).
Het principe van de risico-aanvaarding impliceert dat het door het slachtoffer
genomen risico bijzonder groat, abnormaal of excessief is, en niet behoort tot
de gewone risico's die iedereen dagdagelijks neemt (Gent, 6 februari 1992,
T.G.R., 1992, 66, R. W., 1992-93, 570, noot Adams, M. en Van Hoecke, M.,
,Enkele rechtstheoretische en civielrechtelijke bedenkingen bij voetbal en
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aansprakelijkheid", na cassatie: Antwerpen, 25 juni 1993, R. W., 1993-94,
302, met noot Adams, M., ,Is risico-aanvaarding een zelfstandig juridisch
concept?").
Een parachutist die na het volgen van theoretische lessen zijn eerste sprong
uitvoert, heeft geen ,abnormaal risico" aanvaard (Corr. Doornik, 13 mei
1987, R.G.A.R., 1989, nr. 11.446, in beroep bevestigd door Bergen, 16 februari 1988, R.G.A.R., 1990, nr. 11.743).
Terecht stelt Viaene dat het gebruik van het criterium ,abnormaal," risico
geen bevredigend antwoord geeft. De auteur verwijst naar omstandigheden
waarin geen enkele fout kan worden gevonden bij het lopen van een ,abnormaal" risico, zo bijvoorbeeld wanneer iemand op risicovolle wijze andermans Ieven poogt te redden (Viaene, J., l.c., 517).
Toch zijn er verschillende uitspraken die het criterium ,abnormaal risico"
verbinden met de fout van het slachtoffer.
Het slachtoffer dat plaatsneemt op de duo zit van een bromfiets bestuurd door
een persoon van wie het slachtoffer wist of diende te weten dat hij niet de
vereiste rninimurnleeftijd van achttien jaar had bereikt, neemt een groter dan
normaal risico en is derhalve mede-aansprakelijk voor de eigen schade (Corr.
Antwerpen, 21 november 1986, De Verz., 1988, 182).
De Correctionele Rechtbank te Dinant formuleert het als volgt: ,attendu que
dans ces conditions il doit etre considere que la partie civile n'a pu ignorer le
risque anormal qu'il courait en continuant a suivre ses compagnons de-sortie
de la voiture conduite dans de telles conditions; qu'il a ainsi comrnis une
faute d'imprudence tres grave qui enleve a celle de son chauffeur toute
espece d'obligation de l'indemniser conformement a la jurisprudence"
(Corr. Dinant, 11 februari 1986, De Verz., 1987, 504, R.G.A.R., 1987,
nr. 11.184).
In het vorig Overzicht werd er reeds op gewezen dat het niet voldoende is dat
het gaat om een abnormaal risico, maar ook dat vereist is dat de aanvaarding
ervan foutief is (Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M., Gee len, K. en
Decoster, S., ,Overzicht (1979-1984)", T.P.R., 1987, nr. 38.E., 1338), wat
ons leidt tot de meerderheidsopvatting omtrent de risico-aanvaarding.

E.
De meerderheidsopvatting in rechtspraak en rechtsleer besluit tot de gehele
of gedeeltelijke aansprakelijkheid van het slachtoffer slechts in geval de
risico-aanvaarding foutief is, m.a. w. inzoverre het gedrag van het slachtoffer
zelf op een fout wijst (zie o.m. Cass., 16 september 1986, Arr. Cass., 198687, 56; Brussel, 10 oktober 1984, R.G.A.R., 1985, nr. 10.961; Antwerpen,
6 juni 1985, Limb. Rechtsl., 1985, 277; Gent, 11 oktober 1985, V.K.J., 1986,
34; Antwerpen, 13 juni 1986, R.G.A.R., 1988, nr. 11.320; Antwerpen,
30 oktober 1986, V.K.J., 1987, 112; Brussel, 11 december 1986, De Verz.,
1987, 452; Antwerpen, 16 januari 1987, Limb. Rechtsl., 1987, 62, noot
Vandeurzen, A.; Brussel, 24 april 1987, De Verz., 1988, 518, noot Lambert,
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M.; Antwerpen, 26 mei 1987, Limb. Rechtsl., 1988, 1; Gent, 16 september
1987, V.K.J., 1989, 60; Bergen, 29 juni 1989, R.G.A.R., 1991, nr. 11.824;
Brussel, 17 oktober 1990, V.K.J., 1991, 44; Gent, 6 februari 1992, T.G.R.,
1992, 66, R. W., 1992-93, 574, noot Adams, M. en Van Hoecke, M., ,Enkele
rechtstheoretische en civielrechtelijke bedenkingen bij voetbal en aansprakelijkheid", na cassatie: Antwerpen, 25 juni 1993, R. W, 1993-94, 302, met
noot Adams, M., ,Is risico-aanvaarding een zelfstandig juridisch concept?",
65; Corr. Antwerpen, 30 januari 1986, R.G.A.R., 1987, nr. 11.183; Corr.
Dinant, 11 februari 1986, De Verz., 1987,504, R.G.A.R., 1987, nr. 11.184;
Corr. Antwerpen, 21 november 1986, De Verz., 1988, 182; Vandenberghe,
H., Van Quickenbome, M., Geelen, K. en Decoster, S., ,Overzicht (19791984)", T.P.R., 1987, nr. 38, 1338; Camelis, L., o.c., nr. 107, 188; Misson, L.
en Lucas, M.-A., ,La responsabilite civile en matiere sportive (art. 1382
C.C.)", I.e., 103-131; Starck, B., Roland, H. en Boyer, L., o.c., nr. 253, 236
en 305, 157).
Risico-aanvaarding kan aldus hoogstens een argument vormen om het slachtoffer zelf mede-aansprakelijk te stellen, in de mate waarin het nemen van
bijzondere risico's op zichzelf als een fciut is aan te merken (Adams, M. en
Van Hoecke, M., ,Enkele rechtstheoretische en civielrechtelijke bedenkingen bij voetbal en aansprakelijkheid", noot onder Gent, 6 februari 1992,
R. W, 1992-93, (574), nr. 6 in fine, 576).
Algemeen staat vast dat het loutere feit van de risico-aanvaarding niet
noodzakelijk een onrechtmatigheid inhoudt. Het Hof van Cassatie heeft
terecht gesteld dat de aanvaarding van een risico een fout ,kan" uitmaken
(zie Cass., 16 september 1986, Arr. Cass., 1986-87, 56, V.K.J., 1987, 45;
Cass., 23 december 1986, Arr. Cass., 1986-87, 554, V.K.J., 1987, 184).
39. DE FOUT VAN HET SLACHTOFFER BESTAAT IN EEN INBREUK OP EEN WELBEPAALD GEBOD OF VERBOD- Een beroep op de theorie van de risico-aanvaarding is volkomen overbodig indien de schadelijder de schade (mede)veroorzaakt door een schending van een welbepaalde norm. De schending van
een specifiek gebod of verbod door het slachtoffer is immers ipso facto een
fout in de zin van art. 1382 B.W. welke leidt tot aansprakelijkheid van het
slachtoffer (Vandenberghe, H., Van Quickenbome, M. en Hamelink, P.,
,Overzicht (1964-1978)", T.P.R., 1980, nr. 40, 1190 en Vandenberghe,
H., Van Quickenborne, M., Geelen, K. en Decoster, S., ,Overzicht (19791984)", T.P.R., 1987, nr. 39, 1339).
Het volstaat te wijzen op de inbreuk op een welbepaald gebod of verbod, en
op de causaliteit tussen deze inbreuk en de concrete schade om zonder
verwijzing naar de leer der risico-aanvaarding de gehele of gedeeltelijke
aansprakelijkheid van het slachtoffer aan te nemen. De omstandigheid dat de
foutieve risico-aanvaarding geen oorzakelijk verband vertoont met de schade
die aan derden werd berokkend, sluit niet uit dat er een oorzakelijk verband
bestaat tussen de schade van het slachtoffer en zijn foutieve risico-aanvaarding (zie Cass., 16 september 1986, Arr. Cass., 1986-87, 56, V.K.J., 1987,
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45; Cass., 23 december 1986, Arr. Cass., 1986-87, 554, VK.J., 1987, 184;
Cornelis, L., o.c., nr. 107, 190).
Het niet-dragen van de veiligheidsgordel als passagier is een inbreuk op een
wettelijke plicht, zodat bet slachtoffer (mede)aansprakelijk is voor de letsels
die bet gevolg zijn van bet niet-dragen van de gordel (zie o.m. Cass., 27 mei
1993, Arr. Cass., 1993, 527; Luik, 29 januari 1987, De Verz., 1988, 516;
Brussel, 24 april 1987, De Verz., 1988, 518, noot Lambert, M.; Antwerpen,
26 oktober 1990, De Verz., 1991, 177; Rb. Turnhout, 29 november 1985,
VK.J., 1986, 19; Corr. Dinant, 11 februari 1986, De Verz., 1987, 504; Corr.
Charleroi, 30 april 1987, R.G.A.R., 1988, nr. 11.422; Pol. Hasselt, 4 oktober
1985, Limb. Rechtsl., 1986, 73; Dalcq, R.O., ,Encore a propos de la faute de
la victime", R.G.A.R., 1987, nr. 11.181).
Het slachtoffer dat- zonder helm- plaatsneemt op een tweewielig rijtuig,
bestuurd door een persoon die niet de leeftijd heeft bereikt om een passagier
te vervoeren en die bovendien dronken is, is mede-aansprakelijk (Corr. Luik,
24 maart 1987, De Verz., 1987, 595).
Ben niet onbelangrijk deel van rechtspraak blijft toch de leer van de risicoaanvaarding hanteren bij inbreuken op een welbepaald gebod of verbod door
het slachtoffer (zie b.v. Rb. Leuven, 26 mei 1986, R.G.A.R., 1987, nr. 11.182:
het niet-dragen van de veiligheidsgordel ondanks de wettelijke verplichting
ertoe, gekwalificeerd in termen van risico-aanvaarding; Rb. Charleroi, 22 oktober i98o, V.:K-:-J.;-f987~ 1 n: hefmeeiijuen cW een daartoe niet-uitgetuste
bromfiets zonder helm).
Zo is het niet relevant te verwijzen naar de leer van de risco-aanvaarding
ingeval een passagier zijn veiligheidsgordel niet draagt en bij een verkeersongeval uit het voertuig wordt geslingerd. De inbreuk op de wettelijke verplichting om de veiligheidsgordel te dragen maakt een fout uit in hoofde van
de passagier-slachtoffer (Rb. Hoei, 8 mei 1985, R.G.A.R., 1987, nr. 11.185).
Het meerijden op een daartoe niet uitgeruste fiets wordt door het Hof van
Beroep te Antwerpen gekwalificeerd in termen van risico-aanvaarding: ,de
stelling van (het slachtoffer, dat integrale vergoeding vordert) (kan) niet (... )
bijgetreden worden vermits zijn fout, die in casu de medeverantwoordelijkheid voor de eigen schade impliceert, er niet in bestaat dat hij het schadeverwekkend feit heeft veroorzaakt maar wel dat hij zich bewust in een
gevaarlijke situatie heeft begeven door, als kwetsbare weggebruiker, plaats
te nemen op een hiervoor niet uitgeruste fiets en zich alzo op dit wankel
voertuig bloot te stellen ingeval van een aanrijding aan ernstige verwondingen; [... ] dat deze [... ] zelf dient in te staan voor een gedeelte van de gevolgen
van de risico' s die hij alzo vrij willig heeft veroorzaakt." (Antwerpen,
30 oktober 1986, V.K.J., 1987, 112).

40.

VOORWAARDEN OM DE RISICO-AANVAARDING ALS FOUTIEF TE WEERHOUDEN.-

De risico-aanvaarding van het slachtoffer is
enkel aan de orde indien niet alleen het slachtoffer geconfronteerd werd met
VEREISTE vAN BEWUSTZIJN -
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een gevaarlijke situatie, maar zich ook bewust was of minstens diende
bewust te zijn van het gevaar. Deze vereiste is een veruitwendiging van de
substantiele vereiste inzake art. 1382 e.v. B.W. dat de schade redelijk
voorzienbaar moet zijn (Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M., Geelen,
K. en Decoster, S., ,Overzicht (1979-1984)", T.P.R., 1987, nr. 40, 1340;
betreffende de redelijke voorzienbaarheid: zie nr. 16).
De vereiste van bewustzijn komt treffend tot uiting in de rechtspraak die
betrekking heeft op het slachtoffer van een verkeersongeval, dat heeft plaatsgenomen naast de dronken chauffeur die het ongeval heeft veroorzaakt. In
hoofdzaak besteedt de rechtspraak aandacht aan de vraag of het slachtoffer al
dan niet wist of kon weten dat de bestuurder in dronken toestand verkeerde.
Slechts ingeval bet slachtoffer zich bewust was van dit gevaar of minstens
bewust diende te zijn, zal deze mede-aansprakelijk zijn voor de eigen schade
(Gent, 11 oktober 1985, V.K.J., 1986, 34; Antwerpen, 13 juni 1986,
R.G.A.R., 1988, nr. 11.320; Brussel, 11 december 1986, De Verz., 1987,
452; Antwerpen, 26 mei 1987, Limb. Rechtsl., 1988, 1; Bergen, 13 juni 1989,
Pas., 41; Brussel, 17 oktober 1990, V.K.J., 1991, 44; Bergen, 1 oktober 1991,
V.K.J., 1992, 117; Bergen, 25 oktober 1991, De Verz., 1992, 728; Bergen,
14 mei 1992, De Verz., 1992, 769; Corr. Gent, 10 februari 1984, De Verz.,
1986, 441; Corr. Leuven, 18 april 1984, De Verz., 1985, 559; Corr. Antwerpen, 30 januari 1986, R.G.A.R., 1987, nr. 11.183; Corr. Dinant, 11 februari 1986, De Verz., 1987, 504, R.G.A.R., 1987, nr. 11.184; Rb. Leuven,
26 mei 1986, R.G.A.R., 1987, nr. 11.182; Corr. Brussel, 29 april1987, De
Verz., 1987, 510, noot Lambert, M.).
Bij de beoordeling laat de rechtspraak zich hoofdzakelijk leiden door de
feitelijke omstandigheden waaruit het verregaande drankgebruik van de
bestuurder al dan niet aan het slachtoffer was opgevallen.
Het slachtoffer dat samen met de bestuurder op cafebezoek gaat tot 6 uur 's
morgens, kent ongetwijfeld de ge1ntoxiceerde toestand en de zware vermoeidheid van de bestuurder, en kan zich dan ook rekenschap geven van het
gevaar wanneer hij plaatsneemt in een voertuig bestuurd door deze bestuurder. Terzake is het volkomen irrelevant of de bestuurder ook effectief vervolgd wordt wegens dronkenschap (Antwerpen, 13 juni 1986, R.G.A.R.,
1988, nr. 11.320).
Er is aanleiding tot gedeelde aansprakelijkheid tussen de bestuurder van een
voertuig en het slachtoffer wanneer deze laatste, na samen met de bestuurder
te veel te hebben gedronken, in dit voertuig plaatsneemt. Niet vereist is dat de
bestuurder uiterlijke tekenen van dronkenschap vertoont (Brussei, 11 december 1986, De Verz., 1987, 452).
Het slachtoffer dat plaatsneemt in een voertuig, bestuurd door een persoon
met wie hij de ganse nacht op uitstap is geweest en van wie hij kon en moest
weten dat hij teveel alcoholische dranken gedronken had, vermoeid was en
niet meer over de nodige rijreflexen beschikte, aanvaardt een risico (Brussel,
17 oktober 1990, V.K.J., 1991, 44). In dezelfde zin is het slachtoffer dat
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plaatsneemt in het voertuig van een bestuurder, in wiens gezelschap het
slachtoffer meerdere uren doorbracht en die op het ogenblik van het ongeval
30 glazen bier verbruikt had, mede-aansprakelijk (Antwerpen, 26 oktober
1990, De Verz., 1991, 177).
Het plaatsnemen in een wagen bestuurd door een onbekende, wiens juiste
identiteit, leeftijd (17 jaar) en bevoegdheid om een auto te besturen onbekend
is aan het slachtoffer en die bovendien onder invloed van de drank is, leidt tot
mede-aansprakelijkheid van het slachtoffer voor de eigen schade (Bergen,
14 mei 1992, De Verz., 1992, 769, noot).
Het alcoholgehalte bij een bestuurder bewijst op zichzelf niet de klaarblijkelijke ongeschiktheid om te sturen, welke passagiers tot de nodige voorzichtigheid zou moeten aanzetten (Rb. Luik, 17 maart 1987, V.K.J., 1987, 299; in
dezelfde zin: Brussel, 10 februari 1993, V.K.J., 1993, 204).
Hoewel het slachtoffer samen met de bestuurder een groot deel van de nacht
was opgetrokken, oordeelde het Hof van Beroep te Antwerpen dat een
percentage van 1,77 alcoholintoxicatie niet volstaat om te besluiten dat het
slachtoffer zich bewust kon zijn van de gevaarlijke situatie, te meer daar de
bestuurder voor zijn vertrek geen uiterlijke tekenen van onbekwaamheid tot
het sturen van een voertuig vertoonde (Antwerpen, 6 juni 1985, Limb.
Rechtsl., 1985, 279).
Bij het oordeel over de bewustzijnsvereiste wordt vaak verwezen naar de
feitelijke omstan:digheid dat het slachtoffer aldan niet aanwezig was bij (het
grootste deel van) het drinkgelag (zie o.m. Antwerpen, 16 januari 1987,
Limb. Rechtsl., 1987, 62).
Zo bijvoorbeeld wanneer het slachtoffer reeds 45 minuten voor het ongeval
in gezelschap van de dronken bestuurder vertoeft vooraleer het ongeval
plaatsgrijpt, beschikt het slachtoffer over voldoende tijd om te kunnen
waarnemen dat de bestuurder dronken is (Corr. Antwerpen, 30 januari
1986, R.G.A.R., 1987, nr. 11.183).
De inzittende van een wagen die gedurende verschillende uren samen met de
bestuurder in verschillende cafes overvloedig drinkt, begaat een zeer ernstige
fout, die aanleiding geeft tot gedeelde aansprakelijkheid (Corr. Brussel,
29 april 1987, De Verz., 1987, 510, noot Lambert, M.) of de bestuurder zelfs
vrijstelt van enige verplichting tot vergoeding (Corr. Dinant, 11 februari
1986, De Verz., 1987,504, R.G.A.R., 1987, nr. 11.184).
In andere zin oordeelde de Correctionele Rechtbank te Brugge bij vonnis van
20 maart 1987.
Het slachtoffer dat van 23 uur tot ongeveer 6 uur in de morgen op herberg-en
restaurantbezoek gaat met een autobestuurder, neemt niet deel aan het risico
door p1aats te nemen in diens wagen, wanneer de bestuurder geen enkel teken
van alcoholintoxicatie vertoont (Corr. Brugge, 20 maart 1987, De Verz.,
1987, 329).
De vereiste van bewustzijn is ook vaak aan de orde wanneer een passagier
plaatsneemt op de duozit van een bromfiets bestuurd door een persoon van
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wie de passagier weet of dient te weten dat hij niet de vereiste minimumleeftijd om het voertuig te besturen heeft bereikt (zie o.m. Cass., 23 december
1986, Arr. Cass., 1986-87, 554; Antwerpen, 25 mei 1989, De Verz., 1990,
387; Luik, 3 januari 1991, V.K.J., 1991, 260; Corr. Antwerpen, 21 november
1986, De Verz., 1988, 182; Rb. Kortrijk, 27 mei 1991, V.KJ., 1992, 114;
geen risico-aanvaarding in hoofde van het slachtoffer: Gent, 16 februari
1988, R.G.A.R., 1991, nr. 11.779).
Ret weten of dienen te weten wordt door de rechtspraak ook afgeleid uit de
vriendschapsbanden tussen de schadeverwekker-bestuurder en het slachtoffer (zie o.m. Brussel, 10 oktober 1984, R.G.A.R., 1985, nr. 10.961; Antwerpen, 26 oktober 1990, De Verz., 1991, 177; Bergen, 25 oktober 1991, De
Verz., 1992, 728).
Een andere hypothese waar het bewustzijn van het gevaar tot uiting komt, is
deze waar het gevaar zichtbaar is (zie b.v. Antwerpen, 25 mei 1989, De
Verz., 1990, 387).
Wanneer men bewust is of dient te zijn dat bepaalde belangrijke onderdelen
van een voertuig niet functioneren of ernstige gebreken vertonen, neemt men
een onverantwoord risico door van dit voertuig gebruik te maken. Een
illustratie is terug te vinden in het arrest van het Hof van Beroep te
Antwerpen dd. 25 mei 1989 (Antwerpen, 25 mei 1989, De Verz., 1990,
387). In deze zaak had het slachtoffer moeten opmerken dat de bromfiets
weinig garanties bood voor veilig verkeer op de openbare weg vermits de
bromfiets niet was uitgerust met richtingslichten en de achteruitkijkspiegel
daarenboven afgebroken was.
41.

VOORWAARDEN OM DE RISICO-AANV AARDING ALS FOUTIEF TE WEERHOUDEN.-

Ret bewustzijn van de
risico's is op zich onvoldoende om tot de mede-aansprakelijkheid van het
slachtoffer te besluiten. Aangetoond moet worden dat het slachtoffer nagelaten heeft de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen om zijn schade te
vermijden (Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M., Geelen, K. en Decoster, S., ,Overzicht (1979-1984)", T.P.R., 1987, nr. 41, 1343; zie nr. 17).
Slechts bij vastgestelde overtreding van de zorgvuldigheidsnorm kan het
slachtoffer (mede)aansprakelijk gesteld worden.
OVERTREDING VAN DE ZORGVULDIGHEIDSNORM -

A.
De overtreding van de zorgvuldigheidsnorm kan van die aard zijn dat de
enige zorgvuldige houding erin bestaat het gevaar niet tegemoet te treden.
Dit is in beginsel het geval wanneer iemand met kennis van zaken plaatsneemt in de wagen van een dronken chauffeur of van een onervaren bestuurder (niet de vereiste leeftijd, geen rijbewijs, ... ). De enige zorgvuldige houding die het slachtoffer in dergelijk geval kan aannemen, is de weigering om
mee te rijden.
Ret slachtoffer dat als kwetsbare gebruiker plaatsneemt op een hiervoor niet
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uitgeruste fiets en zich op dit wankel voertuig ingeval van een aanrijding
bloot stelt aan ernstige verwondingen, begeeft zich bewust in een gevaarlijke
situatie (Antwerpen, 25 mei 1989, De Verz., 1990, 387). De passagier die
plaatsneemt in een voertuig bestuurd door een persoon in beschonken toestand, brengt zichzelf vrijwillig in groot gevaar (Antwerpen, 16 j anuari 1987,
Limb. Rechtsl., 1987, 62; Antwerpen, 26 mei 1987, Limb. Rechtsl., 1988, 1;
Antwerpen, 25 mei 1989, De Verz., 1990, 387; Brussel, 17 oktober 1990,
V.K.J., 1991, 41, De Verz., 172).
Soms wordt beweerd dat deelname aan een gevaarlijke sport reeds de schending van de zorgvuldigheidsplicht inhoudt. De sportbeoefening of de deelname aan een sportwedstrijd is echter slechts foutief wanneer zij gebeurt
onder omstandigheden die een normaal voorzichtig en redelijk mens ertoe
zouden aangezet hebben zich van die sportbeoefening of die deelname te
onthouden (b.v. het beoefenen van parachutespringen is op zich niet in strijd
met de algemene zorgvuldigheidsnorm: Corr. Doornik, 13 mei 1987,
R.G.A.R., 1989, nr. 11.446, in beroep bevestigd door Bergen, 16 februari
1988, R.G.A.R., 1990, nr. 11.743; in dezelfde zin: ,le fait de pratiquer un
sport qui certes presente des risques mais qui est exerce dans un manege
sous la direction d'un moniteur professionnel ne peut en soi constituer une
faute de la victime" (Luik, 22 december 1989, R.G.A.R., 1992, nr. 11.977;
Cornelis, L.., ,Sport en aansprakelijkheid", R.G.A.R., 1986, nr. 11.135,
nr. 31).
Gelet op het feit dat de deelname aan een gevaarlijk geacht spel maatschappelijk niet aanvaard wordt, is de loutere deelname een schending van de
zorgvuldigheidsplicht. Maar volgens het Hof van Beroep te Brussel is de
constructie van een ,raket" door twee minderjarigen op zich geen onrechtmatige daad (Brussel, 20 februari 1989, R.G.A.R., 1990, nr. 11.782). De
vraag naar de schending van de zorgvuldigheidsplicht komt in feite neer op
de vraag of de gedraging binnen onze rechtsorde aanvaardbaar is (b.v.
parachutespringen) of moet verboden worden (b.v. het plaats nemen naast
een dronken bestuurder).
-----

B.
De overtreding van de zorgvuldigheidsnorm kan er ook in bestaan dat men de
gevaarlijke situatie tegemoet mag treden, maar dat men daarbij onvoorzichtig heeft gehandeld.
De vraag is dan niet of het risico zelf onverantwoord is, doch wel of het
slachtoffer het risico, gelet op de omstandigheden, op een onverantwoorde
wijze tegemoet is getreden (Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M. en
Hamelink, P., ,Overzicht (1964-1978)", T.P.R., 1980, nr. 44, 1194; Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M., Geelen, K. en Decoster, S., ,Overzicht
(1979-1984)", T.P.R., 1987, nr. 41, 1345)
De passagier die is vrijgesteld van de verplichting om de veiligheidsgordel te
dragen, maar die, bij gladheid van de rijbaan, vooraan plaatsneemt in een
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voertuig zonder de veiligheidsgordel om te gespen, aanvaardt een risico. Het
feit dat het slachtoffer daarvoor niet strafbaar is, neemt niet weg dat hij
onvoorzichtig is geweest (Gent, 16 september 1987, V.K.J., 1989, 60, noot
Meyns, G.).
Het slachtoffer dat de plaatsgesteldheid van een ingangstrap kent en tijdens
de winter kan zien dat de sneeuw op de trap een gevaarlijke situatie creeert, is
mede-aansprakelijk voor zijn schade opgelopen door een val op deze besneeuwde trap (Rb. Luik, 22 december 1989, R.G.A.R., 1992, nr. 11.921).
Ook bier dient de onrechtmatigheid beoordeeld te worden in het licht van de
concrete omstandigheden. Als criterium geldt de normaal zorgvuldige en
omzichtige persoon die in dezelfde omstandigheden verkeert. Bijvoorbeeld,
wie risico's neemt om andermans leven of vermogen te redden, begaat niet
noodzakelijk een fout. Een redder die onbesuisd en roekeloos optreedt, zal in
beginsel wei aansprakelijk zijn.
42. RISICO-AANVAARDING BIJ SPORT - De theorie van de risico-aanvaarding
wordt door de rechtspraak ook aangewend bij sportongevallen (zie rechtsleer: Cornelis, L., ,Sport en aansprakelijkheid", R.G.A.R., 1986, nr. 11.135;
Misson, L. en Lucas, M.-A., ,La responsabilite civile en matiere sportive
(art. 1382 C.C.)" in Blanpain, R. e.a., Sport en Recht, Brussel, C.J.B., 1994,
(103), 105 e.v.). Zonder het onderscheid sport en spel uit te diepen, is het
noodzakelijk te onderlijnen dat de verschillende sportdisciplines, waaronder
ook gevaarlijke sport, aan eigen regels beantwoorden en het voorwerp
uitmaken van diverse wettelijke regelingen, wat zijn belang heeft bij de
concretisering van het foutbegrip.
Het is noodzakelijk een onderscheid te maken tussen volgende gevallen:
schade bij het beoefenen van sport als dusdanig (zonder rekening te houden
met het eventueel collectief element), schade veroorzaakt onder de deelnemers aan sportwedstrijden en -manifestaties, en tot slot schade berokkend
aan toeschouwers van sportwedstrijden en -manifestaties (Vandenberghe, H.,
Van Quickenborne, M., Geelen, K. en Decoster, S., ,Overzicht (19791984)", T.P.R., 1987, nr. 42, 1347).

A.
De beginselen van de foutaansprakelijkheid zijn toepasselijk op de aansprakelijkheid van de sportbeoefenaar. Is een derde aansprakelijk voor de schade
van de sportbeoefenaar, dan zal deze laatste enkel mede-aansprakelijk zij11
inzoverre de beoefening van de betrokken sport of de wijze waarop de
sportieve handeling gesteld werd, in strijd is met de geconcretiseerde zorgvuldigheidsnorm (Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M., Geelen, K. en
Decoster, S., ,Overzicht (1979-1984)", T.P.R., 1987, nr. 42.A, 1347; Cornelis, L., ,Sport en aansprakelijkheid", R.G.A.R., 1986, nr. 11.135, nr. 31 en
32, 10).
Naar aanleiding van een dodelijk ongeval bij het valschermspringen over-
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woog de Correctionele Rechtbank te Doornik dat de parachutist, die na het
volgen van theoretische lessen zijn eerste sprong uitvoert, op zichzelf geen
abnormaal risico aanvaard heeft, en er rechtmatig kon op vertrouwen dat alle
veiligheidsmaatregelen om zijn veiligheid te verzekeren waren getroffen.
Ondanks. de gevaren inherent aan het valschermspringen wordt de beoefening van deze sport niet in strijd met de algemene zorgvuldigheidsnorm
beschouwd. Begaat echter een fout, de sportmonitor die bij het valschermspringen niet persoonlijk nagekeken heeft of de valschermsprong van de
beginnend leerling volgens de adrninistratieve vergunning van de sportclub
toegelaten was (Corr. Doornik, 13 mei 1987, R.G.A.R., 1989, nr. 11.446, in
beroep bevestigd door Bergen, 16 februari 1988, R.G.A.R., 1990, nr. 11.743)

B.
Deelnemers aan sportwedstrijden of -manifestaties brengen geregeld, ongewild, en zelfs gewild, schade toe aan een andere deelnemer (Vandenberghe,
H., Van Quickenborne, M., Geelen, K. en Decoster, S., ,Overzicht (19791984)", T.P.R., 1987, nr. 42, 1347; Cornelis, L., ,Sport en aansprakelijkheid", l.c., nr. 30 e.v.; Misson, L. en Lucas, M.-A., ,La responsabilite civile
en matiere sportive (art. 1382 C.C.)" in l.c., (103), 119).
In sportaangelegenheden waar de fysieke inzet een hoofdrol speelt en waar
lichamelijke wntacten-tussen-de-spelers inherent zijn aan de deelname, is de
rechtspraak rninder snel dan in het dagelijkse leven geneigd om de schadeverwekkende handelingen van medesportbeoefenaars als onrechtmatig te
beschouwen. De zorgvuldigheidsplicht van sportbeoefenaars houdt, gelet
op de omstandigheden van de beoefende sporttak, vaak rninder stringente
normen in dan in het dagelijkse leven het geval is. Om de rechtmatigheid van
de schadeverwekkende handelingen tijdens sportwedstrijden of -manifestaties te rechtvaardigen, wordt in de rechtspraak een beroep gedaan op verschillende rechtsfiguren, zoals het bestaan van een stilzwijgend bevrijdingsbeding (zie Cornelis, L., l.c., nr. 25), de toestemming van de spelers, ... Ben
van de gehanteerde rechtsfiguren hierbij is de risico-aanvaarding.
In heel wat uitspraken, die weliswaar tot een aanvaardbaar resultaat komen,
is de verwijzing naar de risico-aanvaarding in feite overbodig (cf. Bergen,
7 oktober 1987, R.G.A.R., 1989, nr. 11.513; Rb. Turnhout, 13 november
1986, R. W., 1986-87, 1280; Corr. Verviers, 16 februari 1988,J.L.M.B., 1988,
558).
Zoals in het vorig Overzicht aangeduid (Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M., Geelen, K. en Decoster, S., ,Overzicht (1979-1984)", nr. 42,
1348), blijft de rechtspraak verwarrend waar deze het heeft over risicoaanvaarding in de hypothese dat het slachtoffer (de sportbeoefenaar) een
normaal risico van de betrokken sporttak heeft genomen, terwijl risicoaanvaarding in de eigenlijke zin de hypothese betreft waar de sportbeoefenaar zich aan een ,abnormaal" (in de zin van ,foutief", zie hoger) risico
heeft blootgesteld en daardoor de schade mee heeft veroorzaakt (vgl. Adams,
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M., ,Is risico-aanvaarding een zelfstandig juridisch concept?", noot onder
Antwerpen, 25 juni 1993, R.W., 1993-94, nr. 4, 304).
De leer der risico-aanvaarding is, zoals gesteld, vooreerst slechts relevant
inzoverre het slachtoffer een fout begaan heeft. Vaak ontbreekt dergelijke
fout omdat het slachtoffer zich slechts aan de zgn. gewone risico's van de
betrokken sporttak heeft blootgesteld. Het deelnemen aan het sportgebeuren
kan in heel wat gevallen bezwaarlijk als een fout aangemerkt worden (b.v.
betreffende het parachutespringen: Corr. Doomik, 13 mei 1987, R.G.A.R.,
1989, nr. 11.446, in beroep bevestigd door Bergen, 16 februari 1988,
R.G.A.R., 1990, nr. 11.743; in dezelfde zin: ,le fait de pratiquer un sport
qui certes presente des risques mais qui est exerce dans un manege sous la
direction d'un moniteur professionne1 ne peut en soi constituer une faute de
la victime" (Luik, 22 december 1989, R.G.A.R., 1992, nr. 11.977)).
Het onderzoek naar de risico-aanvaarding van het slachtoffer gebeurt eigenlijk pas na het voorafgaandelijk onderzoek of de dader een fout heeft begaan.
Stelt men vast dat de aangesprokene geen fout heeft begaan, is elk beroep op
de leer van de risico-aanvaarding in wezen overbodig (zie nr. 38).
Verder zal de toepassing van de leer der risico-aanvaarding, indien er een
causaal verband bestaat tussen de onrechtmatige handeling van de dader en
de schade, s1echts tot een verdeling - en nooit tot een outlasting - van de
aansprakelijkheid leiden.
Overeenkomstig art. 1382 B.W. begaat de sportbeoefenaar-dader een fout
wanneer hij zich niet gedraagt zoals een normaal zorgvuldig speler in
dezelfde omstandigheden (o.m. in dezelfde sporttak) zou hebben gehandeld
(Misson, L. en Lucas, M.-A., ,La responsabilite civile en matiere sportive
(art. 1382 C.C.)" l.c., (103), 107). De zorgvuldigheidsplicht van de sportbeoefenaars wordt geconcretiseerd naar de bijzondere omstandigheden (zie
Gent, 6 februari 1992, T.G.R., 1992,66, R. W., 1992-93,574, noot Adams, M.
en Van Hoecke, M., ,Enkele rechtstheoretische en civielrechtelijke bedenkingen bij voetbal en aansprakelijkheid", na cassatie: Antwerpen, 25 juni
1993, R. W, 1993-94, 302, met noot Adams, M., ,Is risico-aanvaarding een
zelfstandig juridisch concept?"). De normale toevalligheden die deel uitmaken van de inherente risico' s van een sportbeoefening maken geen gebrek
aan voorzorg of voorzichtigheid uit, bijvoorbeeld bij het voetbalspel: het
duwen met de schouder, het hard op doel schieten, ... Dit is echter niet zo bij
een hardhandige voetschop of kniestoot van de kapitein van een ploeg in de
genitalien van een tegenstander op een gespannen moment van de wedstrijd
(Luik, 22 december 1989, R.G.A.R., 1992, nr. 11.920) ofbij een karatetrap
tijdens een voetbalwedstrijd (Rb. Zwolle, 26 november 1986, V.K.J. (Nl.),
1988, 44).
Zoals geste1d leidt het gedrag van de dader-medespeler enkel tot aansprakelijkheid wanneer deze zich overeenkomstig art. 1382 B.W. niet gedraagt
zoals een normaal zorgvuldig speler in dezelfde omstandigheden. Meerdere
uitspraken maken een juiste toepassing van dit beginsel en leiden de niet-
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aansprakelijkheid van de schadeverwekker niet af uit de risico-aanvaarding
(b.v. Antwerpen, 25 juni 1993, R. W, 1993-94, met noot: ,Overwegende dat
te dezen nagegaan dient te worden of beklaagde D. in de bewuste spelfase
een fout heeft begaan die een normaal zorgvuldige speler in dezelfde omstandigheden niet zou hebben begaan: dat de spelregels van de beoefende sport
een belangrijk doch geen beslissend criterium vormen om in dezen de
schuldvraag op te lossen; ( ... ) Overwegende dat het Hof na grondig onderzoek van de voorliggende stukken van het dossier van oordeel is dat
beklaagde de bovenbeschreven zorgvuldigheidsnorm, gelet op de concrete
omstandigheden waarin de betrokken spelfase zich voordeed, niet heeft
overtreden en dat het neerkomen van het linkerbeen van de beklaagde op
het steunbeen van de beklaagde waardoor deze ernstig werd gewond te
wijten is aan een ongelukkige samenloop van omstandigheden die deel
uitmaken van de normale risico's die inherent zijn aan de beoefening van
de beoefende sporttak"). De rechtspraak vertrekt vanuit de vasts telling dat de
opvulling van de zorgvuldigheidsnorm bij sportactiviteiten tot een andere
conclusie leidt dan de beoordeling van dezelfde handelingen buiten elk
sportverband (Adams, M., ,Is risico-aanvaarding een zelfstandig juridisch
concept?", noot onder Antwerpen, 25 juni 1993, R. W., 1993-94, nr. 4, 304).
Een juiste toepassing vindt men in het arrest van het Hof van Beroep te
Bergen dd. 7 oktober 1987. Het artikel 1382 B.W. is niet toepasselijk op de
sportieve handeling die louter formeel bekeken een overtreding van de
sportregels uitmaakt maar niet indruist tegen de algemene voorzichtigheidsregels. Het Hof vestigt de aandacht op de gewone risico's inherent aan de
beoefening van die bepaalde sporttak. De term ,normaal risico" wordt gehanteerd om de te gebruiken standaardmaat voor de dader tijdens een sportwedstrijd te concretiseren. Is het schadegeval uitsluitend te wijten aan de
normale risico's die inherent zijn aan de sportbeoefening, dan ,draagt" het
slachtoffer ,hetrisico" (Bergen, 7 oktober 1987, R.G.A.R., 1989, nr. 11.513).
V anuit die opgebouwde redenering is een verder beroep op de figuur van de
risico-aanvaarding als verklaring voor de niet-aansprakelijkheid van de
dader voor de ,normale" schadegevallen in feite overbodig en verwarrend,
De kernvraag bij de beoordeling van de schadeverwekkende daad tijdens een
voetbalmatch is of de schadeverwekker in de bewuste spelfase al dan niet de
voorzichtigheids-en voorzorgsmaatregelen heeft genomen die, onder dezelfde feitelijke omstandigheden, van een normaal voorzichtige speler kunnen worden verwacht. De vastgestelde overtreding van een spelnorm, onmiddellijk bestraft met een rode kaart, is niet doorslaggevend (Gent, 6 februari 1992, T.G.R., 1992, 66, R.W., 1992-93, 574, noot Adams, M. en Van
Boecke, M., ,Enkele rechtstheoretische en civielrechtelijke bedenkingen bij
voetbal en aansprakelijkheid", na cassatie: Antwerpen, 25 juni 1993, R. W.,
1993-94, 302, met noot Adams, M., ,Is risico-aanvaarding een zelfstandig
juridisch concept?"; zie evenwel betreffende de verschillende opvulling van
de zorgvuldigheidsnorm in deze arresten: nr. 30).
De zorgvuldigheidsplicht van de sportbeoefenaar-dader wordt dus gecon-
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cretiseerd in functie van enerzijds de spelregels, en anderzijds van bet
criterium van de zorgvuldige speler in dezelfde omstandigbeden (vgl.
Adams, M., ,Is risico-aanvaarding een zelfstandig juridiscb concept?", noot
onder Antwerpen, 25 juni 1993, R. W., 1993-94, nr. 4, 305; Misson, L. en
Lucas, M.-A., ,La responsabilite civile en matiere sportive (art. 1382 C. C.)"
I.e., (103), 107; Gent, 29 januari 1993, T.G.R., 1993, 4). Het in aanmerking te
nemen criterium is de normaal voorzicbtige en rede1ijke mens, in identieke
sportieve omstandigbeden geplaatst, of wanneer de bekwaambeden van de
sportbeoefenaar boger liggen (b.v. een beroepsspeler, een sportmonitor), de
normaal voorzicbtige en redelijke beroepsspeler, sportmonitor, ... in dezelfde
omstandigbeden geplaatst (Cornelis, L., I.e., nr. 32, 10). Rekening wordt
gebouden met de bijzondere omstandigbeden van de beoefende sporttak. De
deelnemer aan een sportwedstrijd is in elk geval verplicbt, zowel de algemene regels van voorzicbtigbeid als die van de sport die hij beoefent, in acbt
te nemen (Gent, 6 februari 1992, T.G.R., 1992, 66, R. W., 1992-93, 574, noot
Adams, M. en Van Hoecke, M., ,Enkele recbtstbeoretiscbe en civielrecbtelijke bedenkingen bij voetbal en aansprakelijkheid", na cassatie: Antwerpen,
25 juni 1993, R. W., 1993-94, 302, met noot Adam, M., ,Is risico-aanvaarding een zelfstandig juridiscb concept?").
Opmerkelijk is de ruime aandacbt die door de recbtspraak wordt besteed aan
de in concreto geldende spelregels (Cornelis, L., I.e., nr. 31; vgl. Adams, M.
en Van Hoecke, M., ,Enkele recbtstheoretiscbe en civielrecbtelijke bedenkingen bij voetbal en aansprakelijkheid", noot onder Gent, 6 februari 1992,
R. W., 1992-93, (574), nr. 8, 578-579). Treffend in dit verband is bijvoorbeeld
de uitspraak in de befaamde zaak Criquilion. Tijdens de eindsprint van bet
wereldkampioenscbap voor beroepsrenners op de weg komt een .renner
tengevolge van een al dan niet opzettelijke duw van een medesprinter ten
val. Na de aankomst werd de scbadeverwekker door de wedstrijdjury gedeklasseerd wegens vrijwillig incorrect en gevaarlijk gedrag. Voor de correctionele recbtbank werd deze renner vrijgesproken. Het Hof van Beroep te
Gent bevestigde in zijn arrest van 29 januari 1993 deze uitspraak, na een
zorgvuldig onderzoek van de algemene regels van zorgvuldigbeid als van
deze van de sport welke in casu beoefend werd (Gent, 29 januari 1993,
T.G.R., 1993, 4).
Tijdens een voetbalwedstrijd liep een speler een dubbele beenbreuk op na
een ,sliding tackle" van een tegenstrever. Deze spelovertreding werd bestraft met een gele kaart. De Recbtbank van eerste aanleg oordeelde bij
vonnis van 26 november 1982 dat de ,sliding tackle" de regels van voorzicbtigbeid tussen voetbalspelers tijdens een wedstrijd niet miskende, zodat
geen fout bewezen werd geacbt.
Het Hof van Beroep te Brussel bervormde bet vonnis, overwegende dat ,de
scbeidsrecbter bet gepast oordeelde (de dader) voor bet uitgevoerde spelmaneuver een ,gele" kaart toe te kennen; dat hij derbalve noodzakelijk van
mening was dat de uitgevoerde ,sliding tackle" ofwel flagrant indruiste
tegen de regels die bet gevaarlijk spel verbiedt ofwel een gekarakteriseerde
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of overdreven nalatigheid, onhandigheid en onvoorzichtigheid uitmaakte
ofwel dat (de dader) met overdreven geweld gespeeld heeft". Het Hof gaat
schijnbaar voorbij aan bet criterium van de normaal zorgvuldige en voorzichtige speler, wat terecht bekritiseerd wordt door Sonck in de noot onder
dit arrest. De overtreding van een spelregel kan indicatief zijn, zonder dat
echter onmiddellijk tot de aanwezigheid van een fout in hoofde van de
schadeverwekker kan besloten worden (Brussel, 30 juni 1986, R. W., 198687, 1610, noot Sonck, S., ,Voetbalsport- fouten, gele kaarten en burgerrechtelijke aansprakelijkheid of voetbalwangedrag in het licht van de artikelen 1382 e.v. B.W."; in dezelfde zin: Vred. Sint-Jans-Molenbeek, 3 oktober 1989, T. Vred., 1991, 217: behalve indien redelijkerwijze kan aangetoond
worden dat de scheidsrechter zich vergist heeft, duidt een gele kaart op het
onrechtmatig gedrag van een voetbalspeler in de zin van art. 1382 B.W.;
. Comelis, L., ,Sport en aansprakelijkheid", l.c., nr. 31, 10).
Tijdens een voetbalwedstrijd begaat een voetbalspeler een fout wanneer hij
blijk geeft van een onaanaardbaar verlies aan zelfbeheersing dat geenszins
strookt met bet gedrag van een normaal zorgvuldig voetbalspeler. In tegenstelling tot de eerste rechter oordeelde bet Hof van Beroep te Brussel dat het
slachtoffer niet het risico aanvaard heeft dater steeds spelers kunnen zijn die
hun zelfbeheersing verliezen en de normale voorzichtigheid niet meer in acht
nemen (Brussel, 1 juni 1988, R. W, 1989-90, 1401).
Van een-surferdieilieen-oefentertein moenl1twijkenvoor een onreglementair varende surfer en daarbij gewond geraakt, kan niet beweerd worden dat
hij de bij deze sport behorende risico's heeft aanvaard. Het slachtoffer kan
immers niet geacht worden bet risico te hebben aanvaard dat hij emstig letsel
zou oplopen als gevolg van het feit dat een andere watersportbeoefenaar niet
aileen het Vaarreglement zou negeren maar ook de algemene zorgvuldigheidsnorm (Hof 's Gravenhage, 7 maart 1990, Verkeersrecht (Nl.), 1991, 32).
Het feit dat een tennisspeler de bal tijdens een spelonderbreking over bet net
terugspeelt en hierbij een medespeler aan bet oog verwondt, volstaat niet om
te besluiten dat de schadeverwekker de gebruikelijke regels van het spel of
de zorgvuldigheidsnorm heeft miskend (Brussel, 19 september 1991, -J.T.,
1991, 793; H.R., 19 oktober 1990, N.J., 1992, 621).
De term ,(ab)normaal risico" wordt- zoals aangeduid- gebruikt om de
zorgvuldigheidsnorm bij sportactiviteiten op te vullen (zie ook Bergen,
7 oktober 1987, R.G.A.R., 1989, nr. 11.513; Gent, 29 januari 1993, T.G.R.,
1993, 4; Rb. Hoei, 5 februari 1986, R.G.A.R., 1987, nr. 11.248). De opvulling
van de zorgvuldigheidsnorm bij sportactiviteiten leidt tot een andere conclusie dan de beoordeling van dezelfde handelingen buiten elk sportverband.
In een arrest van 6 december 1989 overwoog het Hof van Beroep te Brussel
dat in een snelheidswedstrijd ,het eenmalig verlies door een piloot van de
controle over het stuur (geen) fout impliceert; dat in dergelijke wedstrijd het
uit de bocht gaan of slippen van een wagen een normaal koersfenomeen is"
(Brussel, 6 december 1989, R.G.A.R., 1991, nr. 11.825, noot).
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Gelijklopend overwoog het Rof van Beroep te Luik om tot de niet-aansprakelijkheid te besluiten: ,attendu que le but des courses de vitesse impose aux
participants de prendre des risques en vue de ganger et il n'est pas etabli que
L. aurait pris un risque inconsidere ou excessif susceptible de constituer une
faute dans son chef ou qu'il aurait commis une imprudence par reference aux
normes qui regissent les competitions motocyclistes de vitesse pure" (Luik,
10 november 1987, bevestigt Rb. Neufchateau, 27 november 1986, De Verz.,
1988, met noot Lambert, M.).
Dezelfde oplossing is ook terug te vinden in het arrest van het Rof van
Beroep te Luik van 9 oktober 1990: ,Attendu qu'en effet, il est evident que
pour tenter de remporter une epreuve, les pilotes en course sur un circuit
ferme doivent prendre des risques qui seraient inadrnissibles sur une chaussee ouverte ala circulation et que par consequent, !'attitude d'un pilote en
course doit etre appreciee a la lurniere de normes differentes de celles du
comportement de l'usager ordinaire.
Attendu qu'en l'espece, un derapage ou une sortie de route n'ont rien
d' exceptionnel mais font partie des risques inherents ace genre de competition et qu'a defaut pour les demandeurs d'etablir dans le chef des deux
premiers defendeurs une faute caracterisee ou une violation des usages en
matiere de competitions automobiles, aucune responsabilite ne peut etre
retenue a charge de ceux-ci" (Luik, 9 oktober 1990, bevestigt Rb. Verviers,
beide gepubliceerd in De Verz., 1991, 156, noot Lambert, M.).

c.
Toeschouwers van gevaarlijke sportwedstrijden zoals autocross of motorcross kunnen het slachtoffer worden van een ongeval tijdens het wedstrijdgebeuren (zie Misson, L. en Lucas, M.-A., ,La responsabilite civile en
matiere sportive (art. 1382 C. C.)", l.c., (103), 123). Wat geldt voor de
deelnemers aan een sportwedstrijd, geldt ook voor de toeschouwers van
een sportgebeuren.
Geregeld worden toeschouwers van gevaarlijke sportwedstrijden zoals autocross of motocross het slachtoffer van een ongeval tijdens het wedstrijdgebeuren. De rechtspraak heeft de neiging om de schade voortvloeiend uit de
normale gevaren van zo'n wedstrijd ten laste te laten van het slachtoffer. Een
beroep op de risico-aanvaarding is niet nodig. Ret volstaat na te gaan of
enerzijds de deelnemer gehandeld heeft zoals een normaal zorgvuldig deelnemer in dezelfde omstandigheden, en anderzijds de inrichter gehandeld
heeft zoals een normaal zorgvuldig inrichter zou optreden (Cornelis, L.,
,Sport en aansprakelijkheid", l.c., nr. 33 en nr. 36-37; Misson, L. en Lucas,
M.-A., ,La responsabilite civile en matiere sportive (art. 1382 C.C.)", l.c.,
125 ).
In een autowedstrijd vloog een wagen uit de bocht en werden enkele
toeschouwers aangereden. Ret Rof van Beroep te Brussel onderzocht terecht
de vraag of de bestuurder van de wagen en/of de inrichter een fout hebben
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begaan. De bestuurder treft geen fout. Het eenmalig verlies gedurende een
snelheidswedstrijd door een rallyepiloot van de controle over het stuur maakt
geen fout uit. In dergelijke wedstrijden is het uit de bocht gaan of slippen van
een wagen een normaal koersfenomeen. Ook de inrichter treft geen fout
omdat de nodige veiligheidsmaatregelen (o.m. nadar-afsluitingen, baancommissarissen) genomen waren. De toeschouwers daarentegen die plaatsgenomen hebben binnen een verboden zone, zijn volledig aansprakelijk voor de
geleden schade (Brussel, 6 december 1989, R.G.A.R., 1991, nr. 11.825).
Niet aansprakelijk is de motorrijder die, als deelnemer aan een zuivere
snelheidswedstrijd op een gesloten omloop, een bocht verkeerd inschat, slipt
en valt, terwijl zijn motor ongecontroleerd het traject voortzet en een toeschouwer raakt die zonder bescherming staat te kijken voor de afsluiting van
een weide en voor de dranghekkens die de ziekenwagens beveiligen. Ondanks het feit dat de motorrijder de macht over zijn voertuig verloren heeft,
heeft hij de regels van de sport niet overtreden en heeft hij zich gedragen
zoals ieder normaal bekwame en voorzichtige sportbeoefenaar onder dezelfde voorwaarden zou hebben gedaan (Luik, 10 november 1987, bevestiging van Rb. Neufchateau, 27 november 1986, beide gepubliceerd in De
Verz., 1988, 702, met noot Lambert, M.; in dezelfde zin: Rb. Turnhout,
13 november 1985, R. W, 1986-87, 1280: eigenlijk overbodig en verwarrend
verwijst de rechtbank hier in een slotoverweging naar de risico-aanvaarding
door het slachtoffer).
Tot dezelfde oplossing kwam het Hof van Beroep te Luik. Ook deze zaak
betreft een autocrossongeval waarbij de bestuurder bij het remmen de staat
van het wegdek verkeerd inschatte, waardoor zijn wagen naar rechts uitweek
en enkele toeschouwers aanreed. Deze ,remfout" is, gezien het criterium
van de normaal zorgvuldige bestuurder geplaatst in dezelfde omstandigheden, geen fout in de zin van artikel 1382 B.W. (,un derapage ou une
sortie de route n'ont rien d'exceptionnel mais font partie des risques inherents a ce genre de competition"). Evenmin treft de inrichter enige fout.
Bijgevolg behoort het ongeval tot de normale risico's van de betrokken sport
(,!'accident litigieux fait partie des risques normaux inherents au sport
automobile"). Het Hof wees ook op de onvoorzichtigheid van de toeschouwers, die op een bijzonder gevaarlijke plaats hadden postgevat (Luik,
9 oktober 1990, bevestigt Rb. Verviers, beide gepubliceerd in De Verz.,
1991, 156, noot Lambert, M.).
Eigenlijk leiden voormelde uitspraken uit de vaststelling dat het ongeval
uitsluitend behoort tot de normale risico' s van de autocross-sport, af dat
het slachtoffer, bij gebreke aan een fout van de dader, ,het risico draagt"
(vgl. Bergen, 7 oktober 1987, R.G.A.R., 1989, nr. 11.513; bespreking, zie
nr. 42.B.). Een verder beroep op de risico-aanvaarding als verklaring voor de
niet-aansprakelijkheid van de dader voor de 'normale' schadegevallen is
vanuit die opgebouwde redenering in wezen overbodig.
De inrichters van een motorcrosswedstrijd zijn daarentegen wel aansprakelijk indien zij nalaten de nodige veiligheidsmaatregelen te treffen, in casu het
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plaatsen van strobalen op de blootgestelde plaatsen en het voorzien van een
neutrale veiligheidszone van enkele meters breed. In deze uitspraak van de
Rechtbank van eerste aanleg te Hoei wordt ook de onvoorzichtigheid van een
toeschouwer treffend geillustreerd. De toeschouwer, die vertrouwd is met de
motocrosswedstrijden en plaatsneemt op een afstand van 2 meter van de
renbaan ter hoogte van een rechtlijnig stuk waar de renners een hoge snelheid
ontwikkelen, begaat een onvoorzichtigheid en is mede-aansprakelijk. De
motorrijder die op een rechtlijnig stuk onverwacht de omloop verlaat, is niet
aansprakelijk, gelet op het criterium van de normaal voorzichtige en bezonnen sportman die dezelfde sport beoefent (Rb. Hoei, 5 februari 1986,
R.G.A.R., 1987, nr. 11.248).
Ben treffend voorbeeld van de aansprakelijkheid van de inrichters van
sportmanifestaties is terug te vinden in het befaamde Heyzel-arrest (Brussel,
26 juni 1990, R.G.A.R., 1991, nr. 11.757, 11.758, 11.759, 11.762, 11.765,
11.767, 11.774, 11.775 en 11.777).
De aanleiding van de tragedie in het Heyzelstadion was de voetbalmatch
tussen de engelse club Liverpool en de italiaanse club Juventus Turijn. Deze
voetbalmatch werd algemeen beschouwd als hoogst risicovol. Na het tragisch ongeval werden de secretaris-generaal van de Belgische Voetbalbond
en enkele leiders van de U.E.F.A. vervolgd wegens onopzettelijke slagen en
verwondingen.
Het Hof van Beroep te Brussel overwoog dat de secretaris-generaal van de
Belgische Voetbalbond - samen met enkele mede-inrichters - manifest
tekortgeschoten is aan zijn veiligheidsverplichting ten aanzien van de toeschouwers, hierbij uitvoerig verwijzend naar de verschillende elementen die
onmiskenbaar wijzen op de fout van de inrichters. De inrichters werd onder
meer als fout verweten dat zij een dergelijke voetbalmatch hebben laten
doorgaan in een stadion dat niet aangepast was voor een zo groot aantal
toeschouwers en zij daarenboven in de uren voor het drama geen enkel
initiatief genomen hebben om de bevoegde overheden te verwittigen, niettegenstaande de duidelijke tekenen tot ongerustheid. Ook de verantwoordelijken van de Rijkswacht werden aansprakelijk gesteld gezien zij niet handelden zoals een normaal voorzichtig en omzichtig rijkswachtofficier, geplaatst
in dezelfde omstandigheden, zou gehandeld hebben. De officier die zich op
het terrein bevond, werd onder meer ten kwade geduid niet gereageerd te
hebben op de toestand die hem zonder meer had moeten verontrusten.
Tot slot kan verwezen worden naar het vonnis van de Correctionele Rechtbank te Verviers dd. 16 februari 1988. Ben journalist die zich voor de start
van een Formule 1-wedstrijd op de startpiste bevindt, wordt door een deelnemer aangereden (Corr. Verviers, 16 februari 1988, J.L.M.B., 1988, 558; zie
ook bespreking: Misson, L. en Lucas, M.-A., 'La responsabilite civile en
matiere sportive (art. 1382 C.C.)' I.e., (103), 114-115). Niettegenstaande de
rechter geen fout in hoofde van de schadeverwekker vaststelt, doet hij volkomen overbodig - een beroep op de leer van de risico-aanvaarding om
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de schade voortvloeiende uit de normale gevaren van een dergelijke autowedstrijd ten laste te laten van het slachtoffer.
De feiten waren de volgende.
Bij de start van de Grote Prijs van Belgie Formule 1 werd een journalist,
twintig minuten voor de eigenlijk start, aangereden door een deelnemer die,
na motorpech, als laatste zijn startplaats innam.
Vergeleken met de voorzichtigheid en de zorgvuldigheid die men kan
verwachten van een piloot, die zich in dezelfde omstandigheden bevindt
en rekening houdend met de risico's inherent aan de autosport, treft de F1piloot in het besproken geval geen fout. De journalist daarentegen is, aldus de
rechtbank, aansprakelijk voor de eigen schade, gebruik makend van de notie
van risico-aanvaarding. Voldoende was de verwijzing naar de vastgestelde
fout in hoofde van het slachtoffer: van een omzichtig en zorgvuldig journalist
die zich in dezelfde omstandigheden bevindt, kan verwacht worden dat deze
de nodige aandacht schenkt aan het sportgebeuren. Volgens de Rechtbank
diende de journalist minstens vastgesteld te hebben dat een voertuig ontbrak
en derhalve ook de late komst van dit voertuig te voorzien. Door zich op het
ogenblik van de aanrijding op een plaats te bevinden die het risico van een
aanrijding enkel verhoogt, bovendien een helm te dragen zodat hij de waarschuwingssignalen van de baancommissarissen niet kon horen en tot slot van
plaats te veranderen op het ogenblik van de komst van het voertuig, begaat de
journalist een fout (Carr. Verviers, 16 februari 1988, gecit.).
Uit dit vonnis blijkt eens te meer dat de rechtbanken nog steeds niet helemaal
losgekomen zijn van de ,risico-aanvaarding" als verklaring voor de nietaansprakelijkheid van de dader voor de 'gewone' schadegevallen.
43. INGEVALVAN FOUTAANSPRAKELIJKHEID- CONCLUSIE- De meerderheidsopvatting in rechtspraak en rechtsleer aanvaarden ,risico-aanvaarding"
slechts inzoverre deze risico-aanvaarding op een fout in hoofde van het
slachtoffer wijst. De leer der risico-aanvaarding is, zoals aangetoond, in
feite niets meer dan een toepassing van de artikelen 1382 B.W. ten aanzien
van het slachtoffer opzichtens een gevaarlijke situatie en kan dus niet als een
zelfstandige rechtsfiguur beschouwd worden. Daarenboven is trouwens vast
te stellen dat de rechtspraak herhaaldelijk de fout van het slachtoffer dat
tegenover een gevaarlijke situatie staat, in rekening brengt, en dus de figuur
van de ,risico-aanvaarding" toepast, zonder dat de term ,risico-aanvaarding" of ,risico" wordt vermeld (zie o.m. Brussel, 11 december 1986, De
Verz., 1987, 452; Antwerpen, 26 mei 1987, Limb. Rechtsl., 1988, 1; Bergen,
29 juni 1989, R.G.A.R., 1991, nr. 11.824; Bergen, 14 mei 1992, De Verz.,
1992, 769; Rb. Hoei, 5 februari 1986, R.G.A.R., 1987, nr. 11.248; Rb. Luik,
24 maart 1987, De Verz., 1987, 595; Rb. Brussel, 29 april 1987, De Verz.,
1987, 510, noot Lambert, M.).
44. INGEVALVAN KWALITATIEVE AANSPRAKELIJKHEID - Ben eigenaar van een
hand wordt gekwetst doordat zijn hand met een andere hand in een gevecht
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verwikkeld geraakt. Door zijn bond los te laten aanvaardt de eigenaar het
risico dat zijn bond met een andere bond in gevecht raakt en hij daarbij de
honden uit elkaar moet trekken met de kans gebeten te worden. De Hoge
Raad achtte dit oordeel onjuist op grond van de overweging dat een dergelijke risico-aanvaarding geen steun vindt in het recht. W el is het volgens de
Hoge Raad denkbaar dat omstandigheden aan de zijde van het slachtoffer op
grond van de ,eigen schuld" de aansprakelijkheid van de eigenaar van de
andere bond verminderen (H.R., 24 januari 1992, N.J., 1992, 302).
Wanneer men de bond van iemand anders onbewaakt in zijn auto achterlaat
om samen met de eigenaar van het dier boodschappen te gaan doen, aanvaardt men het risico dat de bond schade aan zijn auto kan veroorzaken
(Kort. geding Terneuzen, 31 mei 1985, V.K.J., 1986, 103).
45. GEVOLGEN VAN DE FOUTIEVE RISICO-AANV AARDING ~ In de vorige Overzichten werd reeds aangeduid (Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M. en
Hamelink, P., ,Overzicht (1964-1978)", nr. 44, 1194 en Vandenberghe, H.,
Van Quickenborne, M., Geelen, K. en Decoster, S., ,Overzicht (19791984)", nr. 41, 1343) dat de risico-aanvaarding in hoofde van het slachtoffer
tot een verdeling van de aansprakelijkheid leidt wanneer zowel de fout van
de dader als de foutieve risico-aanvaarding in oorzakelijk verband staan met
de schade.
W anneer een verkeersongeval door een andere fout dan de alcoholintoxicatie
van de bestuurder is veroorzaakt, is de onvoorzichtigheid van de passagier
die erin bestaat plaats te hebben genomen in het voertuig terwijl hij weet dat
de bestuurder ge'intoxiceerd is, zonder causaal verband met de schade. De
beroepsrechter die beslist dat de slachtoffers in dergelijke omstandigheden
niet mede-aansprakelijk kunnen gesteld worden voor de door hen geleden
schade, verantwoordt zijn beslissing naar recht (Cass., 16 september 1986,
Arr. Cass., 1986-87, 56; Cass., 27 oktober 1992, Arr. Cass., 1992-93, 1255,
R.Cass., 1992, 244).
Dezelfde toepassing is ook terug te vinden in het arrest van het Hof van
Beroep te Gent. Opdat de foutieve risico-aanvaarding tot verdeling van
aansprakelijkheid zou leiden, is noodzakelijk vereist dat de toestand die
bepalend is voor de risico-aanvaarding (in casu het meerijden met een
bestuurder in staat van alcoholintoxicatie) oorzaak of mede-oorzaak is geweest van het ongeval. Terecht overwoog het Hof dat de stelling van de
aangesprokene dat risico-aanvaarding automatisch tot gevolg heeft dat de
schadelijder zijn schade geheel of gedeeltelijk dient te dragen, te absoluut is.
Immers, wanneer uit de feiten blijkt dat de schade zich ook op dezelfde wijze
zou hebben voorgedaan wanneer de bestuurder aan de wettelijke voorwaarden had voldaan of nuchter was gebleven, dan vertoont de foutieve risicoaanvaarding met de schade geen oorzakelijk verband. Door twee afzonderlijke straffen uit te spreken wegens onopzettelijke slagen en verwondingen
enerzijds, en alcoholintoxicatie anderzijds, is zeker en noodzakelijk vastgesteld dat de alcoholintoxicatie niet de oorzaak is van bet ongeval (Gent,
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11 oktober 1985, V.K.J., 1986, 34; zie ook Gent, 25 september 1990, V.K.J.,
1991, 204; Rb. Charleroi, 22 oktober 1986, V.K.J., 1987, 111; zie daarentegen: Antwerpen, 16 januari 1987, Limb. Rechtsl., 1987, 62).
Anderzijds sluit de omstandigheid dat er geen oorzakelijk verband bestaat
tussen het feit dat de schadeverwekker, hoewel geen achttien jaar oud, een
duozitter op zijn bromfiets vervoerde en het ongeval, niet uit dat er een
oorzakelijk verband bestaat tussen de door het slachtoffer begane fout- het
meerijden met de te jeugdige bestuurder met het daaraan verbonden gebrek
aan ervaring - en de door hem bij het ongeval opgelopen schadelijke
gevolgen (Cass., 23 december 1986, Arr. Cass., 1986-87, 554, V.K.J.,
1987, 184).
Dit houdt dus in dat de foutieve risico-aanvaarding geen oorzakelijk verband
kan vertonen met de schade die aan derden of aan de bestuurder werd berokkend, maar dat het oorzakelijk verband wei kan bestaan tussen de schade van
het slachtoffer en zijn foutieve risico-aanvaarding (Cornelis, L., o.c., nr. 107,
190; zie ook Antwerpen, 30 oktober 1986, V.K.J., 1987, 112).
Vast te stellen is dat nog steeds uitspraken terug te vinden zijn, waarin de
rechter, verblind door de fout van het slachtoffer, de schadelijder de schade
geheellaat dragen, en derhalve de fout van de dader niet in rekening brengt.
Zoals aangetoond heeft de foutieve risico-aanvaarding geen outlasting maar
slechts een beperking van de aansprakelijkheid van de dader tot gevolg (op
voorwaarde dat, zoals hoger gesteld, de causaliteitsvereiste vervuld is). Deze
rechtspraaklaat zich voornamelijk leiden door de zwaarte van de foufvan het
slachtoffer. Het motief van deze rechtspraak is duidelijk: de fout van het
slachtoffer (b.v. het meerijden met een dronken bestuurder) is zo zwaar dat
het onbillijk zou zijn hem enige schadevergoeding toe te kennen (zie o.m.
Corr. Dinant, 11 februari 1986, De Verz., 1987, 504; Cornelis, L., o.c.,
nr. 107, 190).
Bij een verkeersongeval met een dronken bestuurder oordeelde de Correctionele Rechtbank te Dinant dat de inzittende van de wagen die gedurende
verschillende uren in verschillende cafes overvloedig heeft gedronken met
de bestuurder, in de gegeven omstandigheden het abnormaal risico dient te
kennen en de bestuurder bijgevolg volledig bevrijd is van zijn verplichting
tot vergoeding (Corr. Dinant, 11 februari 1986, De Verz., 1987, 504).

HOOFDSTUK
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OVERMACHT
46. ALGEMENE BEGINSELEN- Een schuldbekwaam persoon kan een onrechtmatige daad stellen, welke hem in concreto niet toerekenbaar is ingevolge
het bestaan van een onvoorzienbare gebeurtenis of een rechtvaardigingsgrond, zoals onoverkomelijke dwaling, noodtoestand, zelfverdediging, on-
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weerstaanbaar overheidsbevel (Van Gerven, W., Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 1992, 266).
Indien een gedrag, een handelswijze of een inactiviteit van een rechtssubject
niet het gevolg is van zijn vrije wil en te wijten is aan externe omstandigheden, waarvan het rechtssubject slechts een instrument blijkt te zijn geweest, is het schadeverwekkend gedrag hem niet toerekenbaar.
De criteria die in het verbintenissenrecht sensu stricto inzake ,overmacht"
gelden, worden traditiegetrouw ook aangewend om het begrip ,overmacht"
in het kader van art. 1382 B.W. te beoordelen (Vandenberghe, H., Van
Quickenborne, M., Geelen, K. en Decoster, S., ,Overzicht (1979-1984)",
T.P.R., 1987, nr. 46-55, 1357-1369).
Het overmachtsbegrip in het verbintenissenrecht sensu stricto is evenwel niet
volledig gelijklopend met dit bij onrechtmatige daad, zodat een onderscheid
zich opdringt.
In het kader van de contractuele aansprakelijkheid hanteert de heersende
rechtspraak en rechtsleer de theorie van de ontoerekenbare onmogelijkheid
(Kruithof, R., Bocken, H., De Ly, F. en De Temmerman, B., ,Overzicht van
rechtspraak (1981-1992). Verbintenissen", T.P.R., 1994, 171). Om als
vreemde oorzaak ter bevrijding van de schuldenaar te kunnen worden aangewend, is enerzijds vereist dat de daartoe aangevoerde gebeurtenis of
omstandigheid de uitvoering van de verbintenis onmogelijk maakt, anderzijds dat deze niet te wijten is aan of gepaard gaat met een fout van de
schuldenaar, zonder welke font de uitvoering van de verbintenis nog wel
geheel of gedeeltelijk mogelijk geweest zou zijn (Dirix, E. en Van Oevelen,
A., ,Kroniek van het verbintenissenrecht", R. W, 1992-93, nr. 66-67, 1249;
Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M. en Hamelink, P., ,Overzicht
(1964-1978)", T.P.R., 1980, nr. 49 e.v., 1201; Vandenberghe, H., Van
Quickenborne, M., Geelen, K. en Decoster, S., ,Overzicht (1979-1984)",
T.P.R., 1987, nr. 46 e.v., 1357; Cass., 8 november 1985,Arr. Cass., 1985-86,
nr. 158: ,dat overmacht een onoverkomelijk beletsel onderstelt"; Cass.,
9 oktober 1986, Arr. Cass., 1986-87, nr. 74, ,dat overmacht enkel kan
voortvloeien uit een gebeurtenis buiten de menselijke wil die door deze
wil niet kon worden voorzien, noch vermeden").
De traditionele overmachtsleer vereist dat de omstandigheid die als overmacht weerhouden wordt, een ,onoverkomelijk beletsel" vormt voor de
uitvoering van de verbintenis. De omstandigheid die de uitvoering van een
overeenkomst niet mogelijk maakt, doch slechts moeilijker of kostelijker, is
derhalve niet te beschouwen als overmacht (Kruithof, R., Bocken, H., De Ly,
F. en De Temmerman, B., l.c., nr. 223, 519).
Bovendien is vereist dat de onoverkomelijke hinderpaal niet te wijten is aan
of niet gepaard mag gaan met een font in hoofde van de schuldenaar, fout
zonder dewelke de uitvoering van de verbintenis toch had kunnen plaatshebben. De niet-toerekenbaarheid veronderstelt dat de vreemde oorzaak
onvoorzienbaar en onverrnijdbaar moet zijn geweest en dat de overmacht
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niet te wijten is aan de eigen nalatigheid of onvoorzichtigheid van de
schuldenaar (Kruithof, R., Bocken, H., De Ly, F. en De Temmerman, B.,
I.e., nr. 224, 524).
Overmacht bij onrechtmatige daad sluit veeleer aan bij het strafrechtelijk
begrip van overmacht (Cornelis, L., o.e., nr. 18, 27; Cornelis, L. en Van
Ommeslaghe, P., ,Les 'faits justificatifs' dans le droit beige de la responsabilite aquilienne", in X., In memoriam Jean Limpens, Kluwer, Antwerpen,
1987, nr. 21, 277).
Bij een beweerde overtreding van de zorgvuldigheidsnorm is de aanwezigheid van een onvoorziene gebeurtenis of rechtvaardigingsgrond reeds bij het
onderzoek naar en de vaststelling van de beweerde inbreuk op de zorgvuldigheidsnorm aan de orde. Bijzondere omstandigheden kunnen er immers
toe leiden dat de schadeverwekker niet aansprakelijk zal zijn omdat hij in
staat is aan te tonen dat hij, gegeven de omstandigheden, gehandeld heeft
zoals een zorgzame en omzichtige burger, geplaatst in dezelfde omstandigheden, zou gehandeld hebben (Cornelis, L. en Van Ommeslaghe, P., I.e.,
nr. 16, 274-275; Starck, B., Roland, H. en Boyer, L., o.e., nr. 292 e.v., 152
e.v.).
Bij schending van een specifieke norm zal de schadeverwekker het bewijs
van het bestaan van ,overmacht" moeten leveren, wil hij ontkomen aan de
verplichting tot schadevergoeding (Cornelis, L. en Van Ommeslaghe, P., I.e.,
nr. 1-3-16, 27-3~275).
- ------ -- - ---- --,Overmacht" bestaat ofwel in een onvoorzienbare en onweerstaanbare gebeurtenis, ofwel wanneer de schadeverwekker zich kan beroepen op een
zogenaamde rechtvaardigingsgrond, waarbij cumulatief volgende voorwaarden moeten vervuld zijn (Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M., Geelen,
K. en Decoster, S., ,Overzicht (1979-1984)", T.P.R., 1987, nr. 46, 1358;
Starck, B., Roland, H. en Boyer, L., o.e., nr. 660, nr. 660, 291):
1. de overmachtssituatie mag diegene die er zich op beroept niet toereken-

baar zijn, met name valt aan de handelende persoon niet te verwijten dat
hij de overmacht zelf in het leven geroepen heeft of deel heeft gehad aan
de totstandkorning van de overmacht (Brussel, 6 oktober 1992, Iuvis,
1993, 127, noot Deleenheer, D., ,Contact tussen electriciteits-en telecommunicatiekabels: naar een nieuwe wetgeving"; zie ook: Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M. en Hamelink, P., ,Overzicht (19641978)", T.P.R., 1980, nr. 55, 1207; Starck, B., Roland, H. en Boyer, L.,
o.e., nr. 661-667, 292-294; Cornelis, L. en Van Ommeslaghe, P., I.e.,
nr. 10, 271)
2. de handelende persoon, die weliswaar geen deel heeft gehad aan de
totstandkorning van de omstandigheden die hij als overmacht wenst in
te roepen, moet gehandeld hebben als van een zorgvuldig en omzichtig
persoon in dezelfde omstandigheden kan verwacht worden (zie ook:
Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M. en Hamelink, P., ,Overzicht
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(1964-1978)", T.P.R., 1980, ill. 55, 1207; Starck, B., Roland, H. en
Boyer, L., o.c., ill. 661-667, 292-294).
De ingeroepen grond zal dan ook aileen een bevrijdende werking hebben,
indien de betrokkene die zich erop beroept, er geen schuld aan heeft en hij
zich in de situatie waarin hij aldus werd gebracht, bovendien heeft gedragen
als een normaal zorgvuldig persoon (Van Gerven, W., o.c., 267).
Indien de schade wordt veroorzaakt niet door de daad van de aangesprokene
maar door een oorzaak vreemd aan de beweerde schadeverwekker (bv.
toeval, overmacht, fout van het slachtoffer of daad van een derde) is er
sprake van een ,vreemde oorzaak".
Ingeval de daad van de aangesprokene daarentegen schade heeft veroorzaakt,
kan deze zich slechts bevrijden indien hij zich kan beroepen op een ,rechtvaardigingsgrond" (bv. wettelijke zelfverdediging, noodtoestand, ... ) en niet
op het bestaan van een ,vreemde oorzaak" (Cornelis, L. en Van Ommeslaghe, P., l.c., nr. 1, 265).
Elke externe omstandigheid kan als overmacht beschouwd worden, op
voorwaarde dat deze onvoorzienbaar en onoverkomelijk is, en tevens onafhankelijk is van de wil van de schadeverwekker (Cornelis, L., o.c., ill. 19,
277; Cornelis, L. en Van Ommeslaghe, P., l.c., ill. 21, 277).
Wordt een inbreuk gepleegd op de zorgvuldigheidsnorm, is het overmachtsbegrip, zoals gesteld, van gering nut (Vandenberghe, H., Van Quickenborne,
M., Geelen, K. en Decoster, S., ,Overzicht (1979-1984)", T.P.R., 1987,
ill. 46, 1358-1359; Cornelis, L. en Van Ommeslaghe, P., l.c., ill. 11-12,271273; Van Gerven, W., o.c., 267).
47. ONVOORZIENBARE GEBEURTENIS - Bij de overtreding van een welbepaalde norm kan de schadeverwekker zich - behoudens het bestaan van een
'rechtvaardigingsgrond' - op overmacht beroepen wanneer de overtreding
het gevolg is van een onvoorzienbare gebeurtenis (zie voor het beginsel
Cass., 13 mei 1982; Arr. Cass., 1981-82, 1134, J.T., 1982, 712, conclusie
Velu, J.; Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M., Geelen, K. en Decoster,
S., ,Overzicht (1979-1984)", T.P.R., 1987, ill. 3, 1266 en ill. 48, 1361 e.v.).
Het voorzienbaarheidscriterium speelt in die zin een rol bij overmacht
(Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M., Geelen, K. en Decoster, S.,
,Overzicht (1979-1984)", T.P.R., 1987, ill. 47, 1359).
In abstracto dient beoordeeld te worden of een normaal voorzichtig en
redelijk mens, geplaatst in dezelfde omstandigheden, die gebeurtenis had
kunnen voorzien en derhalve de passende maatregelen heeft getroffen om
aan de gebeurtenis te ontsnappen (Cornelis, L., o.c., ill. 19, 29).
In de bestudeerde periode is de vereiste van voorzienbaarheid opnieuw
herhaaldelijk terug te vinden in de uitspraken betreffende ongunstige weersomstandigheden, zoals zware storm, strenge vorst, windstoten, ... (Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M. en Hamelink, P., ,Overzicht (19641978)", T.P.R., 1980, ill. 53, 1204; Vandenberghe, H., Van Quickenborne,
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M., Geelen, K. en Decoster, S., ,Overzicht (1979-1984)", T.P.R., 1987,
nr. 47, 1359).
Treffend is de rechtspraak in verband met ijzelvorrning. In de winterperiode
in een bosstreek maakt een ge'isoleerde ijzelvlek, terwijl de rijbaan voor de
plaats van het ongeval bedekt is met verharde sneeuw, geen geval van
overmacht uit (Luik, 8 oktober 1986, V.K.J., 1987, 148). In dezelfde zin
oordeelde het Hof van Beroep te Brussel dat de automobilist die op een
ijsplek uitglijdt, een fout begaat gezien die ijzel voorzienbaar was (Brussel,
19 maart 1986, R.G.A.R., 1987, nr. 11.306).
Beide arresten verwijzen naar de gebruikelijke beoordelingscriteria terzake:
is de ijzel algemeen en zichtbaar op het wegdek aanwezig (dus voorzienbaar), dan moet de weggebruiker zijn rijgedrag aanpassen en is er geen
sprake van overmacht (zie bv. Brussel, 19 maart 1986, R.G.A.R., 1987,
nr. 11.306; Rb. Brussel, 20 februari 1990, V.K.J., 1990, 275). Gaat het
daarentegen om plaatselijke, beperkte of onverwachte ijzel, dan kan deze
ijzel een onvoorzienbare hindernis voor de bestuurder uitmaken. Dit onderscheid geldt enkel ten aanzien van weggebruikers, doch niet noodzakelijk
voor de overheid (zie hoger). Ook bij plaatselijke ijzelvorrning moet de
overheid immers op gepaste wijze optreden, al dient deze beveiligingsplicht
met redelijkheid beoordeeld te worden (zie nr. 10).
Storm en hevige windsnelheden welke rninstens om de paar jaar voorkomen,
vertonen- in onze streek-geen uitzonderlijk karakter en zijn-dus niet-onvoor=
zienbaar. Zij vormen derhalve geen overmacht (in de besproken periode:
Luik, 31 oktober 1990, J.T., 1991, 66; Rb. Nijvel, 21 november 1985,
R.G.A.R., 1987, nr. 11.; Corr. Hasselt, 15 mei 1986, Limb. Rechtsl., 1986,
224; Rb. Brussel, 5 mei 1987, R. G.A.R., 1988, nr. 11.; Rb. Nijvel, 4 maart
1991, J.T., 1991, 682 (windsnelheden met pieken van 174 tot 192 km/u.);
Vred. Grivegnee, 5 februari 1986, De Verz., 1987, (windsnelheid van 345 rnJ
s welke slechts eenmaal om de tienjaar voorkomt); Vred. Brussel, 4 februari
1988, T. Vred., 1988, 180; Vred. Zele, 7 september 1988, T. Vred., 1990;
Vred. Menen, 14 november 1990, T. Vred., 1992, 40; Vred. Vise, 27 juni
1991, R.G.A.R., 1992, nr. 12.025).
Een hevige wind die zich gedurende de laatste jaren reeds heeft voorgedaan,
kan niet beschouwd worden als een geval van overmacht, zelfs indien de
storm bij K.B. erkend is als een natuurramp in de zin van de Wet van 12 juli
1976 (Rb. Neufchiiteau, 18 november 1987, R.R.D., 1988, 161). In de
overwegingen van dit vonnis verwijst de rechtbank van Neufchateau tevens
naar een vorige, niet-gepubliceerde, uitspraak d.d. 3 juni 1987 (Rb. Neufchateau, 3 juni 1987, onuitg.) waarin wel als een geval van overmacht werd
aanvaard, de storm waarvan de snelheid niet waarneembaar was door rniddel
van wetenschappelijke instrumenten.
Een reklamebord-fietsenrek op de parking van een winkel komt als gevolg
van een hevige wind terecht op een geparkeerde wagen. Gezien de uitbater
van de winkel nalatig is geweest door het bord niet tijdig binnen te halen, en
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hij behoorde te weten dat er uitzonderlijke windstoten met orkaankracht
zouden losbreken, welke dergelijke voorwerpen gemakkelijk enkele meters
ver kunnen wegwerpen, geldt de rukwind niet als overmacht (Vred. Mol,
19 maart 1991, Turnh. Rechtsl., 1991, 147).
Het voorzienbaarheidsvereiste mag echter niet absoluut gesteld worden. Elke
- zelfs zeer uitzonderlijke - gebeurtenis is immers steeds in zekere mate
voorzienbaar (Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M. en Hamelink, P.,
,Overzicht (1964-1978)", T.P.R., 1980, nr. 53, 1205; Vandenberghe, H.,
Van Quickenborne, M., Geelen, K. en Decoster, S., ,Overzicht (19791984)", T.P.R., 1987, nr. 47, 1360).
De aanwezigheid van olievlekken op het wegdek maakt voor een bestuurder
een geval van absolute overmacht uit wanneer bewezen is dat deze zich
daaraan niet kon verwachten (Corr. Gent, 30 oktober 1984, V.K.J., 1987, 51).
In dezelfde zin is de onverwachte val van een fietser op het ogenblik dat een
personenwagen deze kort genaderd is, een geval van overmacht voor de
bestuurder van de personenwagen. In casu was de fietser bij het rechts
afdraaien onderuit geschoven zodat de bestuurder van de personenwagen
in zijn normale verwachtingen werd verschalkt (Brussel, 6 november 1987,
V.K.J., 1988, 236). Ook een autobestuurder die plots dient te remmen voor
een dekzeil dat van een onbekend gebleven vrachtwagen op de rijbaan is
gevallen, kan zich beroepen op overmacht (Rb. Antwerpen, 27 april 1987,
R.W., 1988-89, 204).
De buschauffeur die plots dient te stoppen voor een voorrangsplichtig
voertuig dat hem de weg afsnijdt, is niet aansprakelijk voor de val van een
passagier die in de bus is blijven rechtstaan (Luik, 6 februari 1991, De Verz.,
1992, 142, met noot Lambert, M.).
48. RECHTVAARDIGINGSGRONDEN- Buiten de hypothese dat de schadeverwekker zich kan beroepen op een onvoorzienbare gebeurtenis, zijn er omstandigheden die een inbreuk op een welbepaalde norm niet alleen onverrnijdbaar (,onweerstaanbaar") doch ook toelaatbaar maken (Vandenberghe,
H., Van Quickenborne, M., Geelen, K. en Decoster, S., ,Overzicht (19791984)", T.P.R., 1987, nr. 48, 1361; Cornelis, L. en Van Ommeslaghe, P., l.c.,
nr. 16, 274), met name de ,traditionele" rechtvaardigingsgronden (Cornelis,
L., o.c., nr. 20 e.v., 29 e.v.; Cornelis, L. en Van Ommeslaghe, P., l.c., nr. 21,
277).
Hoewel het begrip ,rechtvaardigingsgrond" hoofdzakelijk vanuit het strafrecht aangereikt wordt, aanvaardt de rechtspraak en rechtsleer algemeen dat
rechtvaardigingsgronden ook gelden inzake burgerlijke aansprakelijkheid
(Cornelis, L., o.c., nr. 18, 27; Fagnart, J.L. en Deneve, M., ,Chronique de
jurisprudence (1976-1984). La responsabilite civile", I.e., nr. 48, 300;
Starck, B., Roland, H. en Boyer, L., o.c., nr. 292 e.v., 152 e.v.; Cornelis,
L. en Van Ommeslaghe, P., l.c., nr. 21, 277-278; zie de rechtspraak terzake:
Cass., 19 december 1980, Arr. Cass., 1980-81, 479, concl. Proc.-Gen.
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Duman; ,uit de wetsbepalingen die de civielrechtelijke of strafrechtelijke
aansprakelijkheid bepalen, [... ] dient te worden afgeleid dat de overmacht,
een onoverkomelijke dwaling of een noodtoestand deze aansprakelijkheid
teniet doen"; zo ook Cass., 7 december 1970, Arr. Cass., 1971, 13; Cass.,
13 mei 1982, Arr. Cass., 1981-82, 1134, J.T., 1982, 712, conclusie Velu, J.;
zie voor een bespreking: Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M., Geelen,
K. en Decoster, S., ,Overzicht (1979-1984)", T.P.R., 1987, nr. 3, 1266 e.v.;
Cass., 22 september 1988, Arr. Cass., 1988-89, 94, R. W., 1989-90,433, noot:
voor de feitelijke toedracht, zie nr. 3).
Het betreft hier omstandigheden, zoals noodsituatie, morele dwang, zelfverdediging, bevel van de wet of van de overheid, onoverwinnelijke dwaling, ... (Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M., Geelen, K. en Decoster,
S., ,Overzicht (1979-1984)", T.P.R., 1987, nr. 48, 1361).

A. Noodsituatie
,Noodsituatie" doet zich voor wanneer de dader, ten aanzien van een
dadelijk en dreigend gevaar, geen andere mogelijkheid heeft dan de schadeverwekkende handeling te stellen, teneinde een hager of minstens gelijkwaardig maatschappelijk belang dan het door de overtreden norm beschermde belang, veilig te stellen (Cornelis, L., o.c., nr. 20, 30; Wery, P.,
,L'Etat de necessite et l'elision de Ia faute aquilienne et de la faute contractuelle", Rev. Reg. Dr., 1987, (105), nr. 7, 109).
-In het algemeen geldt de regel dat als het nagestreefde belang niet rechtmatig
is, het beroep op noodsituatie moet worden afgewezen. En dat verder, als de
overtreding van de norm het beoogde belang op geen enkele wijze kan
dienen, het beroep op noodsituatie eveneens moet worden verworpen (vgl.
Bloembergen, A.R., ed., Onrechtmatige Daad, Deventer, Kluwer, losbl.:
art. 162, lid 2, nr. 176).
Een treffend voorbeeld vindt men terug in het vonnis van de Rechtbank van
eerste aanleg te Brugge d.d. 28 september 1988. Diegene die bij het wandelen op de bevroren reien plots door het ijs zakt en zich vastklampt aan de
persoon die zich het dichtst bij hem bevindt, handelt in die situatie zoals elke
normale drenkeling zou gehandeld hebben. Deze noodsituatie vormt, aldus
de rechter, voor de drenkeling een rechtvaardigingsgrond die hem bevrijdt
van zijn civielrechtelijke aansprakelijkheid jegens diegene aan wie hij zich
heeft vastgeklampt (Rb. Brugge, 28 september 1988, R. W., 1990-91, 441).
Noodsituatie wordt ook toegepast bij de uitvoering van een schadeverwekkend noodmanoeuver in het verkeer om op het allerlaatste ogenblik een
ongeval te vermijden, zelfs indien achteraf zou blijken dat de aard en de
hevigheid van de reactie niet optimaal geweest zijn (Rb. Brugge, 29 juni
1990, V.K.J., 1991, 124). Zo oordeelde het Hofvan Beroep te Bergen in zijn
arrest van 12 maart 1991 dat het mislukken van een uitwijkmanoeuver
slechts ten laste van een bestuurder kan worden gelegd wanneer dit manoeuver foutief is (Bergen, 12 maart 1991, V.K.J., 1992, 33). Het volstaat daarbij
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niet dat bet manoeuver onbandig of gevaarlijk was (Brussel, 3 februari 1987,
VK.J., 1987; Gent, 7 april1987, gecit.; Brussel, 22juni 1987, V.K.J., 1988,
159).
Een bestuurder wordt geconfronteerd met een voertuig dat in een eenricbtingsbaan een acbteruitrijmaneuver uitvoert. Als gevolg hiervan voert hij een
noodmaneuver uit om het op hem afkomende onverwacbte voertuig te
ontwijken, maar botst, tengevolge van het plots remmen op het natte wegdek,
tegen een ander voertuig. De bestuurder is niet aansprakelijk (Rb. Antwerpen, 25 november 1987, V.K.J., 1988, 189, noot, Brewaeys, E., ,Uitwijkmaneuvers").
De meest restrictieve opvatting vereist dat, opdat een uitwijkmaneuver de
uitvoerder ervan zou ontheffen van zijn aansprakelijkheid, dit maneuver zich
in boofde van de bestuurder heeft aangediend als de enige mogelijkheid om
een ongeval te vermijden (Rb. Brussel, 26 november 1986, VK.J., 1987, 97).
Nauw aansluitend bij bet voorgaande zijn de noodmanoeuvers om in extremis een dier op de weg te ontwijken. Wanneer een autobestuurder bruusk
remt voor een min of meer grote hond, is hij niet aansprakelijk (Bergen,
24 december 1986, J.L.M.B., 1987, 456; Brussel, 5 januari 1987, R.G.A.R.,
1989, nr. 11.501; Pol. Luik, 23 november 1987, J.L.M.B., 1988, 680).
Daarentegen is het bruusk remmen voor een duif op de weg geen reden
om de aansprakelijkheid van de autobestuurder uit te sluiten (Vred. Verviers,
5 februari 1988, J.L.M.B., 1988, 680).
Noodtoestand kan, zoals gesteld, enkel ingeroepen worden wanneer het
beschermde belang een bogere waarde heeft dan bet opgeofferde belang,
of minstens van gelijke waarde is (Brewaeys, E., ,Uitwijkmaneuvers", noot
onder Rb. Antwerpen, 25 november 1987, VK.J., 1988, nr. 7, (190), 192).
Zo moet een bestuurder geen uitwijkmaneuver uitvoeren dat zijn eigen
veiligheid of deze van anderen in gevaar brengt teneinde een dier te ontwijken, alleszins niet wanneer bet om kleine dieren gaat (Rb. Brussel,
20 januari 1986, V.K.J., 1986, 63; daarentegen geen aansprakelijkheid van
de bestuurder die uitwijkt voor een hond: Brussel, 5 januari 1985, R.G.A.R.,
1989, nr. 11.501, noot; Rb. Brussel, 6 mei 1988, R.G.A.R., 1990, nr. 11.732
bevestigd door Brussel, 15 februari 1989, R.G.A.R., 1992, nr. 11.943).
Noodsituatie was er ook in volgend geval. Bij het overladen door middel van
een open transportband van maniok in de ruimen van een binnenschip
ontstaat een stofwolk die het zicbt voor de andere vaartuigen op bet kanaal
tot nihil herleidt. Voor de aankomende schipper die als een maneuver van bet
laatste ogenblik zijn scbip in acbteruit zet en bierdoor in aanvaring komt met
een ander vaartuig, geldt noodsituatie (Kh. Gent, 24 december 1985, Intern.
Vervoerr., 1986, afl. 3, 36, Rechtspr. Antw., 1986-87, 54).
Een andere, uit het strafrecht bekende recbtvaardigingsgrond is de 'wettige
zelfverdediging', welke door een aantal auteurs ook onder de noodsituatie
wordt ondergebracht (De Page, H., Traite elementaire de droit civil beige, II,
1964, nr. 1040, 1098; zie daarentegen Camelis, L. en Van Ommeslagbe, P.,
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I.e., nr. 22, 278). Wettige zelfverdediging veronderstelt de (acute vrees voor)
aanranding van een persoon of van goederen, waardoor een onmiddellijke
reactie wordt uitgelokt die schade veroorzaakt (Cornelis, L., o.e., nr. 20, 30).

Iemand die in een staat van wettige zelfverdediging een derde verwondt of
doodt, begaat geen toerekenbare fout (Starck, B., Roland, H. en Boyer, L.,
o.e., nr. 293, 152).
Tijdens de staking en betoging van de mijnwerkers in 1966 werd een staker
dodelijk geraakt door een kogel, afgevuurd door een rijkswachter. In de
concrete omstandigheden van het schadegeval kunnen de rijkswachters zich
volgens het Hof van Beroep te Brussel terecht beroepen op een geval van
volstrekte noodzakelijkheid. Niettegenstaande traangasgranaten werden gebruikt en veiligheidspatronen in de lucht werden geschoten, bleven de
betogers op de rijkswachters afstormen. Om zich te verdedigen tegen de
horde woeste betogers vuurden de rijkswachters geweerschoten naar de
benen van de betogers waarbij door een ongelukkig toeval een staker werd
geraakt door een schot in de rug (Brussel, 22 maart 1990, R.G.A.R., 1991,
nr. 11.893).
Bij de omsingeling van inbrekers, midden in de stad en in aanwezigheid van
een groot aantal gewone burgers, vuurt een politieagent kogels af in de
richting van een wegvluchtende Porsche. Gelet op de omstandigheden - de
Porsche reed achterwaarts weg van de plaats waar de agent stond- kan de
ervaren politieagent zich niet beroepen op een staat van wettige zelfverdediging (Rb. Leuven, 16 december 1988, R. W., 1990-91, 576; in dezelfde zin:
Rb. Antwerpen, 22 mei 1985, R.W., 1986-87, 470).

B. Morele dwang
Morele dwang sluit nauw aan bij de rechtvaardigingsgrond van noodsituatie.
Morele dwang is slechts een rechtvaardigingsgrond indien de vrije wil van de
dader uitgeschakeld is (zie Cass., 12 december 1978, Arr. Cass., 1978-79,
859; Cass., 11 maart 1979,Arr. Cass., 1978-79, 899; Cornelis, L., o.e., nr. 20,
31; Fagnart, J.L. en Deneve, M., ,Chronique de jurisprudence (1976-1984).
La responsabilite civile", I.e., nr. 49). Zoals bij noodsituatie is de uitlokking
van een schadelijk gedrag vereist, opgedrongen door een onvoorzienbare en
onoverkomelijke - externe - gebeurtenis, die onafhankelijk is van de wil
van de aangesprokene en die wil tijdelijk uitsluit (Cornelis, L., o.e., nr. 20,
31).
Het bevel van een meerdere is enkel te beschouwen als een rechtvaardigingsgrond indien de gehoorzaamheid aan het bevel het gevolg is geweest
van schulduitsluitende dwang of vergissing (zie Vandenberghe, H., Van
Quickenborne, M., Geelen, K. en Decoster, S., ,Overzicht (1979-1984)",
T.P.R., 1987, nr. 48B).
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C. Bevel van de wet of van de overheid
De schadeverwekker die handelt krachtens een bevel van de wet of van de
overheid, kan zich, in beginsel, beroepen op een rechtvaardigingsgrond. De
uitvoering van een door de wet of een door een overheid gegeven bevel kan,
in beginsel, niet foutief zijn, vermits de schadeverwekker, gelet op het bevel,
geen andere keuze wordt gelaten (Cornelis, L., o.c., nr. 20, 31; Starck, B.,
Roland, H. en Boyer, L., o.c., nr. 296-299, 153; Rb. Luik, 9 januari 1985,
J.T., 1985, 255; Pol. Hasselt, 22 mei 1987, R.G.A.R., 1988, nr. 11.371).
Het bevel moet in beginsel zonder onvoorzichtigheid en zonder misbruik van
recht worden uitgevoerd (Cornelis, L., o.c., nr. 20, 30; Rb. Luik, 6 november
1984, J.L., 1986, 109).
Het bevel van de wet of van de overheid is echter geen ,absolute" rechtvaardigingsgrond: het kan niet als een rechtvaardigingsgrond ingeroepen
worden indien dit bevel afkomstig is van een onbevoegde overheid of
wanneer het manifest illegaal of immoreel is (Cornelis, L. en Van Ommeslaghe, P., l.c., nr. 27, 281-282), en diegene die het bevel opvolgt, dit wist of
minstens diende te weten (Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M. en
Hamelink, P., ,Overzicht (1964-1978)", T.P.R., 1980, nr. 54; Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M., Geelen, K. en Decoster, S., ,Overzicht (19791984)", T.P.R., 1987, nr. 48, 1363).
Cornelis en Van Ommeslaghe beschouwen een wettelijke vergunning onder
welbepaalde voorwaarden als een rechtvaardigingsgrond zonder dat dit
echter te absoluut mag opgevat worden. De verleende vergunning ontslaat
de begunstigde immers niet van het naleven van de algemene zorgvuldigheidsnorm (Cornelis, L., o.c., nr. 20, 32; zie nr. 12).

D. Onoverwinnelijke dwaling
Ook de onoverwinnelijke dwaling, zowel in rechte als in feite, maakt een
rechtvaardigingsgrond uit (Fagnart, J.L. en Deneve, M., ,Chronique de
jurisprudence (1976-1984 ). La responsabilite civile", l.c., nr. 48, 300; zie
b.v. Faure, M., ,De onoverwinnelijke rechtsdwaling in milieustrafzaken",
R. W., 1991-92, 937 e.v.; Cornelis, L., o.c., nr. 20, 32; Bergen, 17 februari
1988, J.T., 1989, 419).
Er is slechts sprake van een onoverwinnelijke dwaling indien de rechter uit
de feitelijke omstandigheden kan afleiden dat de aangesprokene heeft gehandeld zoals ieder normaal voorzichtig en redelijk persoon, geplaatst in
dezelfde omstandigheden, zou hebben gehandeld (Cass., 19 mei 1987, R. W.,
1987-88, 675, noot Verstraeten, R.; zie ook D'Hooghe, D., De gunning van
overheidscontracten en overheidsopdrachten en het toezicht door de raad
van state en de gewone rechtbanken, Brugge, Die Keure, 659, nr. 1364). De
overheid die iemand benoemt met miskenning van substantiele of op straf
van nietigheid voorgeschreven vormen begaat een fout. De ingeroepen
rechtsdwaling door de overheid is niet onoverwinnelijk indien uit de feiten
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blijkt dat de overheid op overhaaste wijze benoemd heeft in nieuw gecreeerde graden (Rb. Verviers, 10 september 1985, R. G.A.R., 1987, nr. 11.220).
Een loutere dwa1ing te goeder trouw vo1staat niet (Cass., 12 februari 1985,
Arr. Cass., 1985, 802).
De schadeverwekker treft geen verwijt indien hij niet op de hoogte was, noch
redelijkerwijze op de hoogte behoorde te zijn, van feiten en omstandigheden
waarvan de kennis onontbeerlijk moet worden geacht voor zijn inzicht in de
onrechtmatigheid van zijn handeling.
Inzake verkeer wordt het begrip onoverwinnelijke dwaling herhaaldelijk
gehanteerd bij hindernissen die voor een bestuurder onvoorzienbaar en
onoverkomelijk zijn en waardoor een bestuurder verschalkt wordt (zie bv.
Luik, 9 januari 1985, VK.J., 1985, nr. 65; Luik, 30 januari 1985, VK.J.,
1985, nr. 50; Antwerpen, 4 maart 1985, De Verz., 1986, 455; Brussel, 29 mei
1985, R.G.A.R., 1987, nr. 11.203; Antwerpen, 27 mei 1986, V.K.J., 1987,
nr. 29; Rb. Turnhout, 10 januari 1985, V.K.J., 1985, nr. 66; Rb. Brussel,
24 december 1986, V.K.J., 1987, nr. 173).
Dit geldt eveneens voor een dwaling in rechte, hoewel dit minder gemakkelijk aanvaard wordt.
De overheid die, ondanks de overvloedige rechtspraak terzake, een wetsbepaling verkeerd toepast, kan zich niet beroepen op onoverwinnelijke
dwaling. De overheid kan in dat geval, zoals elke voorzichtige en omzichtige
overheid, geplaatst in dezelfde orristandigheckm, niet anders dan de wetsbepaling correct toepassen. In hoofde van de overheid volstaat de loutere
vaststelling dat elke ambtenaar, geplaatst in dezelfde omstandigheden, dezelfde interpretatie zou gegeven hebben als de betrokken ambtenaar niet om
zich te bevrijden van aansprakelijkheid op grond van de vastgestelde machtsoverschrijding (Bergen, 17 februari 1988, J.T., 1989, 419).
De overheid die zich ab initio bewust is dat de wettelijkheid van een door
haar voorgestelde belasting hoogst twijfelachtig is, kan zich niet beroepen op
de onoverwinnelijkheid van haar dwaling in rechte. Immers, door het risico
te nemen een dergelijke belasting toch goed te keuren, handelt deze overheid
foutief (Bergen, 17 februari 1988, J.T., 1989,419, noot, J.L.M.B., 1988,569,
noot).
In het kader van aansprakelijkeidsvorderingen inzake overheidsopdrachten,
gesteund op fouten bij de keuze van de medecontractant, lijkt in de regel
enkel de onoverwinnelijke dwaling als rechtvaardigingsgrond in aanmerking
te komen (D'Hooge, D., o.c., nr. 1364). Een overheid kan zich in beginsel
niet op onoverwinnelijke dwaling beroepen wanneer de toezichthoudende of
subsidierende overheid niet instemt met haar opvatting over b.v. de regelmatigheid van de inschrijving. De opvatting van de toeziende of subsidierende overheid heeft immers niet tot gevolg dat de beslissing is genomen op
grond van een verkeerde voorstelling van de werkelijkheid (Luik, 2 maart
1989, T. Aann., 1991, 119; Luik, 12 oktober 1989, Rev. Reg. Dr., 1990, 127,
T. Aann., 1990, 319; vgl. Luik, 16 januari 1986, Ann. Dr. Liege, 1986, 247,
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noot Lewalle, P., ,Exces de pouvoir et responsabilite pour faute dans
I' adjudication d'un marche public"). Anders is het wanneer het bestuur zich
in technische aangelegenheden door deskundigen heeft Iaten voorlichten.
W anneer de fout op grond van dit advies werd begaan, zal onder omstandigheden wei tot een onoverkomelijke dwaling kunnen worden besloten
(Luik, 2 maart 1989, T. Aann., 1991, 119).
De onduidelijkheid van de oplossing die aan een bepaalde juridische betwisting moet worden gegeven, b.v. wanneer terzake twee tegenstrijdige theorieen bestaan, Ievert in de regel geen onoverwinnelijke dwaling op (Luik,
2 maart 1989, T. Aann., 1991, 119; D'Hooghe, D., o.c., 660, nr. 1365).
Opdat onoverwinnelijke dwaling een rechtvaardigingsgrond voor de schadeverwekker uitmaakt, is elke afwezigheid van een fout in zijn hoofde vereist
(zie Cass., 10 december 1986, Arr. Cass., 1986-87, 482; Luik, 22 mei 1986,
J.L.M.B., 1987, 37; Arbh. Brussel, 5 januari 1987, J.T.T., 1987, 482; Bergen,
17 februari 1988, J.L.M.B., 1988, 569). In die zin is de vereiste van de
onoverwinnelijke dwaling niets meer dan een verwoording van de tweede
vereiste van overmacht, met name de vereiste van niet-toerekenbaarheid (zie
nr. 49).
49. DE VEREISTE VAN DE NIET-TOEREKENBAARHEID- Iemand die zich beroept
op overmacht, mag niet door onzorgvuldig gedrag de overmacht (mede)
veroorzaakt hebben (Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M. en Hamelink, P., ,Overzicht (1964-1978)", T.P.R., 1980; Vandenberghe, H., Van
Quickenborne, M., Geelen, K. en Decoster, S., ,Overzicht (1979-1984)",
T.P.R., 1987, nr. 49, 1364; Cornelis, L. en Van Ommeslaghe, P., l.c., nr. 10,
271).
Het is evident dat de schadeverwekker die deel heeft gehad aan de omstandigheden die hij als overmacht wenst in te roepen, zich niet op deze omstandigheden kan beroepen om zijn aansprakelijkheid uit te sluiten.
Eenjonge student veroorzaakt tijdens de examenperiode een ongeval. Wanneer niets erop wijst dat hij op het ogenblik van het schadegeval aan een
ziekte leed die een bewustzijnsverlies kon veroorzaken en het ongeval
veeleer veroorzaakt is door vermoeidheid, kan de student geen overmacht
inroepen (Pol. Waver, 5 november 1985, R.G.A.R., 1986, nr. 11.148).
De overheid die zich ab initio bewust is dat de wettelijkheid van een door
haar voorgestelde belasting hoogst twijfelachtig is en deze toch goedkeurt,
handelt foutief (Bergen, 17 februari 1988, J.T., 1989,419, noot). In dezelfde
zin kan de overheid die op overhaaste wijze overgaat tot benoemingen in
nieuw gecreeerde graden, zich niet beroepen op een rechtvaardigingsgrond
(Rb. Verviers, 10 september 1985, R.G.A.R., 1987, nr. 11.220).
Dat de RTT bij het leggen van haar telefoonkabels de voorgeschreven
afstand met de electricteitslijnen niet heeft geeerbiedigd en daarenboven
zelf op de kruising tussen beide kabels de bescherming van de electriciteitskabels heeft verwijderd, maakt een geval van overmacht uit voor de electric-
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teitsmaatschappij (Brussel, 6 oktober 1992, Iuvis, 1993, 127, noot Deleenheer, D., ,Contact tussen electriciteits-en telecommunicatiekabels: naar een
nieuwe wetgeving").
50. DE ZORGVULDIGHEIDSAPPRECIATIE - Iemand die zich op overmacht beroept, mag evenmin op onzorgvuldige wijze op de overmachtssituatie gereageerd hebben. In de crisissituatie moet hij zich gedragen als een ornzichtig
en zorgvuldig burger, geplaatst in dezelfde omstandigheden (Vandenberghe,
H., Van Quickenborne, M., Geelen, K. en Decoster, S., ,Overzicht (19791984)", T.P.R., 1987, nr. 50; Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M. en
Hamelink, P., ,Overzicht (1964-1978)", T.P.R., 1980, nr. 56, 1208). Deze
vereiste is bijvoorbeeld terug te vinden in het arrest van het Hof van Cassatie
van 14 januari 1987.
Al kan dwaling in bepaalde omstandigheden als onoverkomelijk worden
beschouwd, vereist is dat uit die omstandigheden af te leiden valt dat de
betrokkene gehandeld heeft zoals ieder redelijk en voorzichtig man zou
hebben gedaan (Cass., 14 januari 1987, Arr. Cass., 1986-87, 608).
Diegene die bij het wandelen op het ijs plots door het ijs zakt en zich dan
vastklampt aan diegene die zich het dichtst bij hem bevindt, kan zich op de
noodsituatie beroepen, gezien hij in die onvoorzienbare en voor hem levensbedreigende situatie gehandeld heeft, zoals een normale drenkeling zou
hebben gehandeld (Rb:-Brugge-,-28 september-1988~ R: W:-;-1990~91; 441):Daarentegen, door tijdens de winterperiode op klein wild te schieten in de
richting van de bevroren grand met het risico dat de kogel afketst naar een
ander persoon, begaat de jager een fout en kan hij geen overmacht inroepen
(Luik, 22 maart 1990, R.G.A.R., 1991, nr. 11.884).
In verkeerssituaties wordt bij de beoordeling van de aansprakelijkheidsvraag
en de ingeroepen overmacht rekening gehouden met de concrete omstandigheden en bv. de minimale tijd die nodig is om te reageren.
Een onvermijdelijk uitwijkmaneuver dat overeenstemt met de reactie die
ieder normaal en voorzichtig bestuurder in dezelfde omstandigheden zou
hebben gehad, leidt niet tot aansprakelijkheid, zelfs indien achteraf en uit een
grondig onderzoek zou kunnen blijken dat de aard en de hevigheid van de
reactie niet optimaal was (Brussel, 22 juni 1987, V.K.J., 1988, 66; zie ook
Rb. Antwerpen, 25 november 1987, VK.J., 1988, 190, met noot Brewaeys,
E., ,Uitwijkmaneuvers").
Daarentegen wordt het uitwijken voor kleine dieren niet beschouwd als een
gedrag dat beantwoordt aan het gedrag van een zorgvuldig en omzichtig
bestuurder, geplaatst in dezelfde omstandigheden (zie bv. Brussel, 20 januari
1986, V.K.J., 1986, 63; Vred. Verviers, 5 februari 1988, J.L.M.B., 1988,680:
zie bespreking nr. 48A).
De bestuurder die een bejaarde man aanrijdt die op het voetgangerspad
het stoplicht negeert, kan zich, gelet op de concrete omstandigheden, niet
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op overmacht beroepen (Brussel, 16 september 1988, R.G.A.R., 1991,
nr. 11.772).
51. DE UITWENDIGHEIDSVEREISTE- Opdat een externe omstandigheid als een
rechtvaardigingsgrond wordt beschouwd, is dus vereist dat deze omstandigheid onvoorzienbaar, onoverkomelijk en onafhankelijk van de wil van de
schadeverwekker is (Cornelis, L., I.e., nr. 19, 28-29). Een situatie die door de
menselijke wil kan voorzien en vermeden worden, kan niet bevrijdend
werken.
In het vorig Overzicht (Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M., Geelen,
K. en Decoster, S., ,Overzicht (1979-1984)", T.P.R., 1987, nr. 51, 1366)
werd erop gewezen dat sommige auteurs stellen dat ,uitwendigheid" van de
overmacht vereist is.
De rechtspraak beschouwt de uitwendigheidsvereiste niet als een constitutief
element om overmacht aan te nemen. De volgende uitspraak bijvoorbeeld
weigert niet om overmacht aan te nemen op grond van de uitwendigheidsvereiste, evenmin als de uitspraken in verband met de malaise aan het stuur
(zie nr. 52). Nochtans hebben deze gevallen per definitie met de persoon van
de dader te maken.
Een mevrouw die tijdens een vriendenbezoek als gevolg van een plots
optredende duizeligheid het evenwicht verliest en bij haar val een kostbare
olifantstand breekt, kan overmacht inroepen. Zelfs indien zij een lage bloeddruk had, moest zij niet verwachten dat zij tengevolge van duizeligheid plots
zou neervallen of struikelen (Antwerpen, 21 januari 1986, R. W, 1986-87,
1636).
Maar het voorkomen van een ongesteldheid is voorzienbaar, wanneer diegene die erdoor wordt getroffen zich bevindt in een toestand van vermoeidheid en uitputting die niet het gevolg is van een ziekte, maar wei van
belangrijke inspanningen die opzettelijk en vrijwillig werden geleverd in
het kader van een heroproeping in het Ieger. Dergelijke omstandigheid kan
geen overmacht uitmaken in hoofde van de dader (Vred. Boussu, 12 juli
1988, R.G.A.R., 1991, nr. 11.764).
52. TOEPASSING: MALAISE AAN HET STUUR - De rechtspraak heeft in de
besproken periode opnieuw ruime aandacht besteed aan de vraag of de
bestuurder die tengevolge van een plotse lichaamsziekte of bewustzijnsverlies een ongeval veroorzaakt, zich op overmacht kan beroepen. Een
dergelijke omstandigheid kan enkel de aansprakelijkheid van de schadeverwekker uitsluiten, mits de betrokkene zich in de toepassingsvoorwaarden
van overmacht bevindt (Gent, 25 februari 1986, T.G.R., 1986, 64, V.K.J.,
1987, 188; Brussel, 21 april 1986, R.W, 1987-88, 922, noot; Antwerpen,
17 april 1987, De Verz., 1987, 490, noot Konings, Chr.; Brussel, 2 oktober
1990, R.G.A.R., 1993, nr. 12.179; Vred. Boussu, 12 juli 1988, R.G.A.R.,
1991, nr. 11.764; Fagnart, J.L. en Deneve, M., ,Chronique de jurisprudence
(1976-1984). La responsabilite civile", I.e., nr. 51, 301).
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nemen, moet de dader geen overmacht bewijzen (zie nr. 46). Het behoort aan
de tegenpartij om een fout in hoofde van de schadeverwekk:er aan te tonen.
Het enkele feit dat niet bewezen is dat een ongeval aan overmacht te wijten is,
laat niet toe te besluiten dat de schadeverwekker een fout heeft begaan (Gent,
3 januari 1986, V.K.J., 1986, 158). De aangesprokene doet er evenwel goed aan
om zelf de fout van een derde, de fout van het slachtoffer of een vreemde
oorzaak te bewijzen. Wordt evenwel aangetoond dat de schadeverwekker
onzorgvuldig handelde, dan kan ,overmacht" niet bevrijdend werken.
W ordt een rechtvaardigingsgrond ingeroepen en is deze bewering niet van
aile geloofwaardigheid ontbloot, dient de onjuistheid ervan door het slachtoffer aangetoond te worden (Brussel, 15 december 1988, R.G.A.R., 1990,
nr. 11.601; Rb. Tumhout, 28 mei 1990, T.B.B.R., 1990, 492).
Diegene die zich beroept op overmacht, moet in beginsel de overmacht
bewijzen (zie b.v. Vred. Louveigne, 23 mei 1989, T. Vred., 1990, 18). Het
Hof van Beroep te Brussel oordeelde dat de bestuurder van het voertuig dat
een stuk metaal kaatst op het navolgend voertuig, een inbreuk pleegt op
art. 557, 4° Sw. De bestuurder beroept zich op een rechtvaardigingsgrond die
niet van iedere geloofwaardigheid gespeend is, door te beweren dat er zich
op de weg die hij volgde, een metalen voorwerp bevond dat voor hem een
toevallig feit uitmaakte (Brussel, 3 april1990, R.G.A.R., 1992, nr. 11.911). In
dergelijk geval dient, overeenkomstig de algemene beginselen van de bewijslast, de onjuistheid te worden aangetoond door het slachtoffer. Voor de
schadeverwekker volstaat dat hij de rechtvaardigingsgrond die hij inroept,
geloofwaardig maakt.
De bewijslast wordt evenwel niet omgekeerd indien het verweermiddel een
loutere bewering is die op niets steunt, zo bijvoorbeeld wanneer de beweerde
overmachtssituatie geen steun vindt in de concrete feitelijke omstandigheden
van het schadegeval. W anneer bijvoorbeeld de aangesproken bestuurder de
beweerde onvoorzienbare gebeurtenis, met name het plots uitwijken van een
vrachtwagen waardoor het ongeval veroorzaakt zou zijn, door geen enkel
objectiveerbaar gegeven staaft en evenmin enig gegeven betreffende de
identificatie van de vrachtwagen voorlegt, toont de bestuurder geen overmacht aan (Rb. Tumhout, 28 mei 1990, T.B.B.R., 1990, 492).
55.

CONTROLE VAN HET HOF VAN CAS SATIE OP DE KWALIFICATIE VAN HET BEGRIP

Of er al dan niet overmacht bij onrechtmatige daad aanwezig
is, wordt door de feitenrechter soeverein beoordeeld (vgl. Rb. Turnhout,
28 mei 1990, T.B.B.R., 1990, 492).
Het Hof van Cassatie toetst of uit de door de feitenrechter op onaantastbare
wijze vastgestelde feiten en omstandigheden in rechte het bestaan van een
rechtvaardigingsgrond wettig kan worden afgeleid (Cass., 14 januari 1987,
Arr. Cass., 1986-87, 608; Vandenberghe, H., Van Quickenbome, M. en
Hamelink, P., ,Overzicht (1964-1978)", T.P.R., 1980, nr. 61; Vandenberghe, H., Van Quickenbome, M., Geelen, K. en Decoster, S., ,Overzicht (19791984)", T.P.R., 1987, nr. 55, 1368).
OVERMACHT -
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DEEL II

KWALITATIEVE AANSPRAKELIJKHEID
56. INLEIDING - Men kan op twee manieren delictueel aansprakelijk zijn,
met name in eigen persoon (artt. 1382 en 1383 B.W.) of in een bepaalde
hoedanigheid (bewaker, ouder, werkgever, ... ).
In deze laatste hypothese gaat het om kwalitatieve aansprakelijkheid omdat
de betrokkene geacht wordt, omwille van zijn hoedanigheid, in te staan voor
de schade die hij zelf niet veroorzaakt heeft.

HOOFDSTUK

1

AANSPRAKELIJKHEID VOOR ZAKEN
AFDELING

1

ALGEMENE BEGINSELEN

57. ARTIKEL 1384, LID 1 B.W. - Art. 1384, lid 1 B.W. bepaalt dat iemand
aansprakelijk is niet aileen voor de schade veroorzaakt door de eigen daad,
maar ,ook voor die welke veroorzaakt wordt door de daad van personen voor
wie men moet instaan, of van zaken die men onder zijn bewaring heeft".
Kenmerkend voor de aansprakelijkheid voor zaken is dat met een menselijke
tussenkomst - een falen of nalatigheid - geen rekening wordt gehouden
(Cornelis, L., Beginselen van het Belgische buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen-Apeldoorn, Brussel, Maklu, Ced. Samson, 1989,
nr. 278, 455).
De rechtsleer heeft in de besproken periode opnieuw ruime aandacht besteed
aan de bijzondere oorsprong van de aansprakelijkheid voor schade toegebracht door zaken (zie o.m. Coenraets, Ph., ,Responsabilite du fait des
choses et responsabilites objectives en droit de 1' environnement",
R.G.A.R., 1993, nr. 12.213, nr. 4 e.v.; Cornelis, L., o.c., nr. 307-311, 502510; Dalcq, R.O., ,Les responsabilites de l'entreprise: de la faute au risque",
in X., Les assurances de l'entreprise, Brussel, Bruylant, 1988, 9; Proc-Gen.
Krings, E., ,Aspecten van de bijdrage van het Hof van Cassatie tot de
rechtsvorrning", Redevoering uitgesproken op de plechtige openingszitting
van het Hof van Cassatie op 3 september 1990, Arr. Cass., 1990-91, 22-27,
nr. 30-33; Starck, B., Roland, H. en Boyer, L., Obligations. Responsabilite
delictuelle, Parijs, Litec, 1991, nr. 540, 249).
Terwijl in de voorbereidende werken de aansprakelijkheid voor zaken als een
toepassing van de aansprakelijkheid wegens een - persoonlijke - fout
werd beschouwd, heeft art. 1384, lid 1 B.W. zich ontwikkeld tot een
algemeen aansprakelijkheidsvermoeden ten laste van de bewaarder van de
zaak (Cass., 26 mei 1904, Pas., 1904, I, 246, concl. Adv.-Gen. Janssens; zie
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onder meer Andre, R., ,Les problemes que souleve la garde en commun
d'une chose ou d'un animal", R.G.A.R., 1987, ill. 11.200; Comelis, L., o.c.,
ill. 279, 456-458; Comelis, L., ,Extra-contractuele aansprakelijkheid voor
zaken", T.P.R., 1984, 299-327; Demesse, Th., ,Article 1384, al. 1 du Code
Civil: Rien de nouveau? ... (Le principe general de responsabilite aquilienne
du fait d'autrui)", R.G.A.R., 1991, ill. 11.854; Herbots, J., ,Exit Desmares:
de eigen schuld van het slachtoffer in eer hersteld", R. W., 1987-88, 13561357; Kruithof, R., ,Lagarde en commun d'une chose affectee d'un vice",
R.C.J.B., 1985, 581-618; Ulrix, R., ,Om en bij de Franse wet Badinter",
R.W., 1985-86, 1622-1632; Vander Graesen, A., ,Aansprakelijkheid en
verkeer", Limb. Rechtsl., 1985, 85-99).
Anders dan in het Frankrijk vereist de Belgische rechtspraak nog steeds dat
de schade wordt veroorzaakt door een gebrek in de zaak (Comelis, L., o.c.,
ill. 290 e.v., 477 e.v.; Geelen, K., ,De aansprakelijkheid van de wassalonuitbater als bewaarder van een gebrekkige zaak", D. C. C.R., 1989-90, 167,
noot onder Brussel, 16 maart 1988).
Met de vereiste van het gebrek in de zaak blijft de verwijzing naar de fout van
de bewaarder in zekere zin behouden (Comelis, L, o.c., ill. 311, 508; zie b.v.
Rb. Namen, 9 juni 1987, Rev. Reg. Dr., 1987, 376).
Om de bewaarder van de zaak aansprakelijk te kunnen stellen moet het
slachtoffer naar Belgisch recht het bewijs leveren van het gebrek in de zaak
en van het oorzakelijk verband tussen het gebrek en de schade (Cass.,
28 september 1984, Arr. Cass., 1984-85, 163; Cass., 17 januari 1986, Arr.
Cass., 1985-86, 687, J.T., 1987, 194; Cass., 29 januari 1987, Arr. Cass.,
1986-87,693, J.T., 1987,499; Cass., 28 februari 1992,Arr. Cass., 1991-92,
620, R. Cass., 1992, 100, V.K.J., 1992, 135; Rb. Namen, 9 juni 1987, Rev.
Reg. Dr., 1987, 376; Rb. Namen, 9 november 1989, R.G.A.R., 1992,
ill. 11.923; b.v. door eisende partij geen gebrek bewezen: Rb. Antwerpen,
1 juni 1987, R:w, 1987-88, 440).
Het bewijs van het gebrek kan niet afgeleid worden uit het feit dat de zaak
schade heeft veroorzaakt (zie bijvoorbeeld Luik, 27 juni 1988, R.G.A.R.,
1992, ill. 12.009; Antwerpen, 15 januari 1991, Turnh. Rechtsl., 1991, 101,
R.G.A.R., 1992, ill. 12.061, hervormt Rb. Tumhout, 4 april 1989, Turn.
Rechtsl., 1991, 100; Gent, 26 maart 1991, T.G.R., 1991, 114; Rb. Antwerpen,
1 juni 1987, R. W., 1987-88, 440) of uit het louter gedrag van de zaak (Cass.,
16 oktober 1986,Arr. Cass., 1986-87, R. W, 1986-87,2090, Rechtspr. Antw.,
1986, 185; Antwerpen, 7 november 1990, R.G.A.R., 1992, nr. 12.047), noch
houdt art. 1384, lid 1 B.W. een vermoeden van een gebrek in de zaak in
(Geelen, K., l.c., (167), 168).
De rechter die oordeelt dat een brand veroorzaakt is hetzij door eigen schuld,
fout of nalatigheid, hetzij door een gebrek in de zaak en dit oordeel uitsluitend steunt op de vaststelling dat de eigenaar van het pand niet het bewijs
levert dat de brand door toeval, overmacht of de daad van een derde werd
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veroorzaakt, schendt de bepalingen van art. 1384, lid 1 B.W. (Cass., 28 september 1984, Arr. Cass., 1984-85, 163).
Het bewijs van het bestaan van het gebrek van de zaak mag door aile
bewijsrniddelen, getuigen en vermoedens inbegrepen, geleverd worden
(zie verder nr. 77; Cass., 17 januari 1986, Arr. Cass., 1985-86, 687, J.T.,
1987, 194; Cornelis, L., o.c., nr. 300-301, 490-492).
In het Franse recht daarentegen volstaat het slachtoffer met het loutere bewijs
dat de zaak schade heeft veroorzaakt, teneinde de vergoeding van de bewaarder van de zaak te bekomen. De materiele tussenkomst van de zaak in
het schadegeval is in beginsel toereikend om art. 1384, lid 1 B.W. toe te
passen (Cornelis, L., o.c., nr. 290, 477).
Na het befaamde Desmares-arrest van 1982 trad de Franse rechtspraak de
stelling bij dat de bewaker van een zaak slechts aan zijn volledige aansprakelijkheid op grond van art. 1384, lid 1 B.W. kon ontsnappen, op voorwaarde
dat de schade werd veroorzaakt door een onvoorzienbare en onweerstaanbare
gebeurtenis (Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M., m.m.v. Geelen, K.
en Decoster, S., ,Overzicht (1979-1984)", T.P.R., 1987, nr. 57, 1370 en
nr. 83, 1413; Herbots, J., ,Exit Desmares: de eigen schuld van het slachtoffer
in eer hersteld", R. W., 1987-88, 1356).
Vrij snel werd in de besproken periode de rechtspraak van het Desmaresarrest onder druk van een deel van de Franse hoven en rechtbanken verlaten.
iletarresi-van:-6
198i-ooideelde
RoCvanT:assatie-dai,
zoals naar Belgisch recht, ,le gardien de la chose instrument du dommage est
partiellement exonere de sa responsabilite s'il prouve que la faute de la
victime a contribue au dommage" (Cass. fr., 6 april1987 (drie arresten), D.,
1987, l.R., 103, Bull. Civ., II, nr. 86, 49, J.C.P., 1987, II, 20.828, noot
Chabas; zie nr. 82).
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De wet Badinter van 5 juli 1985 behoudt evenwel de strakke bescherrning
van het Desmares-arrest ten voordele van verkeersslachtoffers (Ulrix, R.,
,Om en bij de Franse wet van Badinter", R.W., 1985-86, 1622-1632; Van
Der Graesen, A., ,Aansprakelijkheid en verkeer", Limb. Rechtsl., 1985, 8599).
In verband met de toepassing van art. 1384, lid 1 B.W., nl. aansprakelijkheid
voor personen voor wie men moet instaan, is het ,revolutionaire" arrest
Blieck, gewezen door het Franse Hof van Cassatie in verenigde kamers dd.
29 maart 1991, toonaangevend (Cass.fr., Ass.plen., 29 maart 1991, Resp. civ.
et assur., 1991, n. 128, J.C.P., ed. G, II, 21673, concl. Dontenville, noot
Ghestin, J.,D., 1991,324, nootLarroumet, C., Rev. Trim. Dr. civ., 1991,541,
noot Jourdain, P., J.T., 1991, 600, R.G.A.R., 1991, nr. 11.857; Demesse, Th.,
,Article 1384, al. 1 du Code Civil: Rien de nouveau? ... (Le principe general
de responsabilite aquilienne du fait d'autrui)", R.G.A.R., 1991, nr. 11.854;
Groutel, H., ,La responsabilite du fait d'autrui: un arret (a moitie?) historique", Resp. civ. et assur., 1991, chr. n. 9; Moreau-Margreve, I., ,Une regie
generale de responsabilite delictuelle du fait d'autrui en droit beige?", in
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Melanges Roger 0. Dalcq, Responsabilites et assurances, Brussel, Larcier,
1994, 439-465; Viney, G., ,Vers un elargissement de la categorie des
,personnes dont on doit repondre": laporte entrouverte sur une nouvelle
interpretation de I' article 1384, alinea 1er du Code civil, D., 1991, chr., 157).
De feiten van het arrest zijn als volgt.
Een mentaal gehandicapte die geplaatst is in een vorm van beschutte werkplaats, sticht brand. De slachtoffers spreken de instelling onder meer op
grond van art. 1384, lid 1 B.W. aan. Het Hof van Beroep te Limoges
oordeelde dat de slachtoffers zich terecht beroepen op art. 1384, lid 1
B.W., gezien de bepalingen van art. 1384, lid 1 B.W. ,enoncent le principe
d'une presomption de responsabilite du fait des personnes dont on doit
repondre" (Limoges, 23 maart 1989, Resp. Civ. et Assur., 1989, 361 Fasc.
140, nr. 15 s).
Het Hof van Beroep overwoog dat aan de beschutte werkplaats geen fout in
de bewaking kon verweten worden, ook al was de mentaal gehandicapte op
het moment van de feiten onbewaakt. Daarentegen laat het gecreeerde risico
van de door de instelling gekozen wijze van opvoeding niet toe dat de
schadelijke gevolgen onvergoed blijven, aldus het Hof, ,que cette pratique
generatrice d'un risque tant pour les biens que pour les personnes, ne saurait
avoir pour consequence des dommages non reparables alors que le principe
de l'indemnisation des victimes s'inscrit desormais dans l'ethique politique
et sociale".
Tegen het arrest van het Hof van Beroep te Limoges tekende de instelling
cassatieberoep aan.
Uit het bestreden arrest dat vaststelt dat de beschutte werkplaats bestemd was
om mentaal gehandicapte personen op te vangen in een beschermde omgeving en de schadeverwekker tijdens de dag onderworpen was aan een
regime van volledige bewegingsvrijheid, volgt, aldus het Franse Hof van
Cassatie, dat de beschutte werkplaats aanvaard heeft om op permanente
wijze de handel en wandel van de schadeverwekker te organiseren en te
controleren. Het beroepshof kon derhalve terecht oordelen dat de instelling
moet instaan voor de daad van de mentaal gehandicapte in de zin van
art. 1384, lid 1 B.W.
Uit deze stellingname zou men kunnen besluiten dat het Franse Hof van
Cassatie een autonoom algemeen beginsel van aansprakelijkheid voor andermans daad in het Ieven heeft geroepen, zodat de opsomming van art. 1384,
lid 2 e.v. B.W. niet Ianger als limitatief te beschouwen is.
Stelt zich uiteraard de vraag naar het criterium om te oordelen in welke mate
men aansprakelijk is voor de schade veroorzaakt door ,de daad van personen
voor wie men moet instaan" (art. 1384, lid 1 B.W.). Evenmin beantwoordt
het Hof van Cassatie de draagwijdte die aan dit beginsel zou moeten worden
toegekend (onweerlegbaar of weerlegbaar vermoeden, gronden van vrijstelling van aansprakelijkheid, ... ) (Demesse, Th., ,Article 1384, al. 1 du Code
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Civil: Rien de nouveau? ... (Le principe general de responsabilite aquilienne
du fait d'autrui)", R.G.A.R., 1991, nr. 11.854, nr. 11).
58. IS ARTIKEL 1384 LID 1 B.W. VAN OPENBARE ORDE? - Traditioneel aanvaardt
de Belgische rechtspraak en rechtsleer dat de aansprakelijkheid voor zaken
- zoals trouwens ook de andere vermoede aansprakelijkheden - niet van
openbare orde is (Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M., m.m.v. Geelen,
K. en Decoster, S., ,Overzicht (1979-84)", T.P.R., 1987, nr. 58, 1370).
Gezien art. 1384, lid 1 B.W. niet van openbare orde is, kan men zich voor de
kwalitatieve aansprakelijkheid rechtsgeldig bevrijden zoals ook voor de
foutaansprakelijkheid (zie nr. 34 e. v.; Bocken, H., ,La responsabilite sans
faute en droit belge", in X., In memoriam Jean Limpens, 1987, 109; Cornelis,
L., o.c., 582, nr. 356; Dirix, E., ,Exoneratiebedingen", l.c., 1195; Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M. en Hamelink, P., ,Overzicht (19641978)", T.P.R., 1980, nr. 32, p. 1182). De exoneratiebedingen zijn slechts
geldig indien ze niet vrijstellen voor eigen opzet (Antwerpen, 19 juni 1984,
Pas., 1984, II, 137; Luik, 30 oktober 1990, J.T., 1991, 129), indien een wet
het anders bepaalt of de aangegane verbintenis door dit bevrijdingsbeding
teniet zou worden gedaan (Delvaux, A., ,Amenagement conventionnel des
responsabilites", Actualites du Droit, 1992, (368), 374; Vansweevelt, T., De
civielrechtelijke aansprakelijkheid van de geneesheer en het ziekenhuis,
Brussel, 1992, nr. 1208, 746; zie ook Vandenberghe, H., Van Quickenborne,
M., Geelen, K. en Decoster, S., ,Overzicht (1979-1984)", T.P.R., 1987,
nr. 35, 1324).
Na vastgesteld te hebben dat een zware wipplank van een speelplein gebrekkig was in de zin van art. 1384, lid 1 B.W. oordeelde de Rechtbank van
Marche-en-Famenne dat het bevrijdingsbeding, geafficheerd op een bord bij
de ingang van een speelplein, niet toepasselijk was bij gebreke aan het
bestaan van een overeenkomst omtrent het beding (Rb. Marche-en-Famenne,
8 januari 1987, l.T., 1987, 688; zie b.v. ook Rb. Brussel, 13 mei 1986,
R. G.A.R., 1987, nr. 11.231: eveneens geldig is een beding in een huurovereenkomst waarbij de verhuurder niet aansprakelijk is voor de ongemakken of
de schade die, ongeacht de oorzaak, voortvloeit uit de toestellen of de
inrichting waarmee elke huurwoning is uitgerust).
Gelet op de strikte interpretatie van een exoneratie-of vrijwaringsbeding sluit
de bevrijding ofvrijwaring onder de artt. 1382-1383 B.W. de toepassing van
art. 1384, lid 1 B.W. niet uit. Wanneer een exoneratiebeding voorkomt in een
toetredingscontract tussen electriciteitsverdeler en gebruiker, die de leverancier van electriciteit vrijwaart bij onderbreking van levering voor eventuele
schade, is dergelijk beding niet van toepassing bij onregelmatige levering
tengevolge van een gebrek in de zaak (Cass., 23 oktober 1987, T.G.R., 1988,
8 noot Vander Bracht, A., ,De statuten onder spanning- aansprakelijkheid
van de electriciteitsverdeler"; vonnis a quo: Rb. Gent, 18 december 1985,
T.G.R., 1988, 18).
In Frankrijk verdedigt Starck de geldigheid van contractuele aansprakelijk-
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heidsregelingen in het kader van de kwalitatieve aansprakelijkheid, zoals
deze van art. 1384, 1 C. C., doch slechts inzoverre de persoonlijke fout van de
aansprakelijke niet bewezen is (zie Starck, B., Roland, H. en Boyer, L., o.c.,
p. 612, nr. 1510 en nr. 1511; Viney, G., l.c., (115), 116).
59. VERBAND MET ARTIKEL 1382 B.W.- SAMENLOOP.- ONDERSCHEIDEN TOEPASSINGSGEBIED- De voorwaarde van het gebrek in de zaak laat theoretisch
een welafgelijnd onderscheid toe tussen het toepassingsgebied van art. 13821383 B.W. en dit van art. 1384, lid 1 B.W. (Vandenberghe, H., Van
Quickenborne, M., m.m.v. Geelen, K. en Decoster, S., ,Overzicht (19791984)", T.P.R., 1987, nr. 59 e.v., 1371 e.v.).
W anneer de schade niet veroorzaakt wordt door een gebrek in de zaak, kan
geen beroep gedaan worden op art. 1384, lid 1 B.W., zelfs niet indien de
schade veroorzaakt wordt door een verkeerd gebruik van de zaak (zie Cass.,
7 november 1980, Arr. Cass., 1980-81,271, met conclusie Dumon, F., R. W.,
1980-81, 1708). Mits het bewijs van een persoonlijke fout bij het gebruik van
de zaak kan de schadeverwekker op grond van artikel 1382 B.W. aangesproken worden. Wanneer iemand op verkeerde wijze een niet-gebrekkige
zaak gebruikt en schade veroorzaakt, zijn de artikelen 1382-1383 B.W. in
principe van toepassing (Kh. Brussel, 4 november 1991, T.Aann., 1992, 106).
Anderzijds moet het gebrek van de zaak niet op een of andere wijze toe te
schrijven zijn aan of verbonden zijn met een of andere fout van de bewaarder
van de zaak (zo b.v. aansprakelijkheid van de Belgische Staat voor schade
veroorzaakt door de aanwezigheid van dierlijk vet op de rijbaan, afkomstig
van een onbekend gebleven derde: Antwerpen, 3 april 1985, V.K.J., 1985,
126, bevestigd door Cass., 4 juni 1987, Arr. Cass., 1986-87, 1348, met
conclusie Proc.-Gen. Declercq, R. W., 1987-88, 1358, V.K.J., 1987, 151,
1R.G.A.R., 1989, nr. 11.459, R.C.J.B., 1990, 47, noot Van Quickenborne,
M.; Antwerpen, 9 december 1987, T.B.B.R., 1990, 444; Rb. Bergen, 8 december 1989, De Verz., 1992, 281).
Maar uit de omstandigheid dat het defect van een zaak veroorzaakt is door
het gebruik dat de bewaarder van de zaak ervan heeft gemaakt, volgt als
zodanig niet dat die zaak geen gebrek vertoont in de zin van art. 1384, lid 1
B.W. (Cass., 20 september 1991, Arr. Cass., 1991-92, 75, R.W., 1991-92,
1027, noot, De Verz., 1992, 530, V.K.J., 1992, 84, J.T., 1992, 445).
Wordt de schade veroorzaakt door een gebrek in de zaak, dan geeft de
rechtspraak en de rechtsleer overwegend de voorkeur aan de toepassing
van art. 1384 lid 1 B.W. (Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M.,
m.m.v. Geelen, K. en Decoster, S., ,Overzicht (1979-1984)", T.P.R.,
1987, nr. 59, 1371) en is het niet noodzakelijk om het gedrag van de
bewaarder overeenkomstig art. 1382 B.W. te onderzoeken (Gent, 13 oktober
1986, V.K.J., 1987, 80).
Naast de toepasselijkheid van art. 1384, lid 1 B.W., stelt de rechtspraak
meermaals ook een persoonlijke fout van de bewaarder vast (zie b.v. Luik,
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6 maart 1986, Rev. Reg. Dr., 1988, 159; Brussel, 11 april1988, Pas., 1988,
II, 181; Rb. Brussel, 31 augustus 1987, V.K.J., 1988, 113; Cornelis, L., o.c.,
nr. 312, 510).
W anneer vaststaat dat de toestand van een speelplein gebrek:kig is, volstaat
dit om de inrichtende overheid van een onderwijsinstelling als bewaarder van
de gebrek:kige zaak aansprakelijk te stellen voor de val van een twaalfjarig
scholier, zonder dat verder dient onderzocht te worden of de val (mede)veroorzaakt werd door een onvoldoende toezicht van de aanwezige leraars. In
casu overwoog het Hof- volkomen overbodig- dat de onderwijsinstelling
ook aansprakelijk was omwille van het niet-nemen van voldoende maatregelen om een dergelijke val te vermijden (Brussel, 11 april 1988, Pas.,
1988, II, 181).
Ingeval de schade werd veroorzaakt door een zaak die niet enkel gebrek:kig is
maar tevens foutief gebruikt wordt, dient de rechter te onderzoeken of het
gebrek in de zaak, de persoonlijke fout dan wel heiden de oorzaak zijn van de
schade. Uit de concrete gegevens moet de rechter aldus afleiden of er een
meer rechtstreeks verband bestaat tussen het gebrek en de schade dan wel
tussen de persoonlijke fout en de schade.
60.

1382 B.W.- SAMENLOOP.- NIET TE ONDERSCHEIDe rechtspraak weerhoudt in een aantal gevallen op grond
van dezelfde feitelijke gegevens nu eens de persoonlijke fout van de schadeverwekker,
weel' lietgebl'eFb:i de zaaF als-oorzaakvaii -de sch-ade
(Lambert, M., noot onder Bergen, 12 december 1988, De Verz., 1989, 345).
Terwijl bij schade veroorzaakt door afgeknakte of ontwordelde bomen
overwegend art. 1384lid 1 B.W. wordt toegepast (zie o.m. Gent, 16 december
1985, T. Not., 1986, 146, noot Viney, F., T. Agr. R., 1986, 30, Intern.
Vervoerr., 1986, afl., 4, z.p.; Bergen, 12 december 1988, De Verz., 1989,
345; Rb. Neufchateau, 18 november 1987, Rev. Reg. Dr., 1988, 161; Rb.
Nijvel, 4 maart 1991, J.T., 1991, 682; Vred. Wolvertem, 14 maart 1985,
B.F.E., 1986, afl. 2, 3; Vred., 4 februari 1988, T. Vred., 1988, 180) wordt
voor identieke feiten een beroep op art. 1382 B.W. gedaan (b.v. Luik,
25 februari 1986, J.L.M.B., 1986, 522). Dit is ook het geval bij schadegevallen veroorzaakt door een besneeuwd of beijzeld voetpad (zie b.v. Rb.
Brussel, 31 augustus 1987, V.K.J., 1988, 113; Rb. Luik, 22 december 1989,
R.G.A.R., 1992, nr. 11.921).
Gezien een verkeerde keuze verstrekkende gevolgen kan hebben, heeft het
slachtoffer er belang bij om zijn vordering zowel op art. 1384, lid 1 B.W. als
op art. 1382 B.W. te steunen (Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M.,
m.m.v. Geelen, K. en Decoster, S., ,Overzicht (1979-84)", T.P.R., 1987,
nr. 60 in fine, 1373; zie b.v. Antwerpen, 22 maart 1989, Limb. Rechtsl., 1989,
125). Wordt het slachtoffer afgewezen op grond van art. 1384, lid 1 B.W.geen gebrek, geen oorzakelijk verband of de aanwezigheid van een vreemde
oorzaak - kan de rechter eventueel de aansprakelijkheid van de schadeverwekker voor persoonlijke fout vaststellen (voor toepassingen zie Bergen,
VERBANO MET ARTIKEL

DEN GEVALLEN -

dan
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15 januari 1985, R.G.A.R., 1987, nr. 11.206; Brussel, 17 november 1986,
R.W., 1987-88, 1335; Gent, 26maart 1991, T.G.R., 1991, 114). Derechtbank
moet evenwel geen beroep doen op grond van art. 1382 B.W. wanneer het
slachtoffer enkel art. 1384, lid 1 B.W. inroept (Brussel, 12 december 1989,
R.G.A.R., 1992, nr. 11.942; Bergen, 13 februari 1990, V.K.J., 1991, 37).
61.

1382 B.W.- SAMENLOOP.- VERVOLG.- SAMENEr is geen twijfel dat de toepassing van
art. 1384 lid 1 B.W. niet uitsluit dat ook art. 1382 B.W. wordt toegepast
(Cornelis, L., o.c., nr. 312, 510; Starck, B., Roland, H. en Boyer, L., o.c.,
nr. 466, 222-223).
De persoon die aansprakelijk is als bewaarder van een gebrekkige zaak, kan
tegelijkertijd aansprakelijk zijn voor zijn persoonlijke fout die medeoorzaak
is van de geleden schade. Strikt genomen is het, zoals gesteld, niet nodig om
de fout van de bewaarder te bewijzen, eens vaststaat dat de voorwaarden van
art. 1384, lid 1 B.W. vervuld zijn (terecht in die zin: Gent, 13 oktober 1986,
V.K.J., 1987, 80; Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M., m.m.v. Geelen,
K. en Decoster, S., ,Overzicht (1979-84)", T.P.R., 1987, nr. 61, 1374; voor
toepassingen van samenloop bij dezelfde aangesprokene, zie: Luik, 6 maart
1986, Rev. Reg. Dr., 1988, 159; Brussel, 11 april1988, Pas., 1988, II, 181;
Rb. Brussel, 31 augustus 1987, V.K.J., 1988, 113).
Toen een voorbijganger tijdens de vriesperiode ten val kwam op een voetpad
werd de bewoner die nagelaten had zout of asse op het voetpad te strooien, op
een dubbele grond veroordeeld, met name we gens onzorgvuldigheid door het
niet-strooien van zout (art. 1382 B.W.) en wegens een gebrek in de zaak
(art. 1384, lid 1 B.W.) (Rb. Brussel, 31 augustus 1987, V.K.J., 1988, 113).
VERBANO MET ARTIKEL

LOOP BIJ OEZELFOE PERSOON -

62. VERBANO MET ARTIKEL 1382 B.W. - SAMENLOOP.- VERVOLG.- SAMENLOOP BIJ VERSCHILLENOE PERSONEN - Het is voor het slachtoffer soms nuttig
zijn vordering tot schadevergoeding zowel op grond van art. 1382 B.W. als
op grond van art. 1384, lid 1 B.W. te steunen, in die zin dat op basis van het
art. 1382 B.W. nog andere personen kunnen worden aangesproken dan enkel
de bewaarder van de gebrekkige zaak (Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M., m.m.v. Geelen, K. en Decoster, S., ,Overzicht (1979-84)", T.P.R.,
1987, nr. 62, 1374; Cornelis, L., o.c., nr. 312, 510). De bewaarder en de derde
worden, desgevallend, in solidum veroordeeld (zie b.v. Bergen, 13 februari
1990, V.K.J., 1991, 37).
De rechtspraak aanvaardt echter slechts zeer uitzonderlijk dat de -schade werd
veroorzaakt door een gebrek in de zaak en tevens door een fout van een
derde, tenzij bij aansprakelijkheid van de overheid voor het gebrek in de
wegen (zie nr. 63).
Ben toepassing is terug te vinden in het vonnis van de Rechtbank van eerste
aanleg te Mechelen dd. 9 mei 1988. Wanneer geleverde bouwmaterialen op
een werf slecht gestapeld worden zodat schade wordt veroorzaakt, zijn zowel
de bewaarder van de bouwwerf op grond van art. 1384, lid 1 B.W. als de
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leverancier (art. 1382 B.W.) aansprakelijk (Rb. Mechelen, 9 mei 1988, Pas.,
1988, III, 121).
1382 B.W.- SAMENLOOP.- VERVOLG EN SLOT.Samenloop tussen art. 1384, lid 1
B.W. met art. 1382 B.W. is vaak terug te vinden in de rechtspraak betreffende de overheidsaansprakelijkheid voor bet wegennet (zie ook nr. 10;
Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M., m.m.v. Geelen, K. en Decoster,
S., ,Overzicht (1979-84)", T.P.R., 1987, nr. 63, 1375).
63.

VERBAND MET ARTIKEL

BIJZONDER GEVAL: GEBREK IN DE WEGEN -

Vast te stellen is dat de rechtspraak inzake de overheidsaansprakelijkheid
voor bet wegennet overwegend beroep blijft doen op de art. 1382-1383 B.W.,
zelfs in omstandigheden waar beter art. 1384, lid 1 B.W. kan worden
toegepast.
Soms kan eenzelfde overheid aansprakelijk geacht worden zowel in haar
hoedanigheid van bewaarder van een gebrekkige weg als voor een bewezen
fout omdat ze bet bestaande gevaar niet tijdig gesignaleerd noch hersteld
had. Zo is een gemeente niet alleen aansprakelijk als bewaarder van de
gebrekkige weg wegens een verzakking van de rijbaan, maar ook krachtens
bet decreet van 14 december 1789 omdat de gemeente in elk geval op de
hoogte moest zijn van een hindernis welke slechts geleidelijk ontstaan was,
en zij daarenboven nagelaten had onrniddellijk bet bestaande gevaar te
verhelpen (Brussel; 16 november 1987, R.W., 1988-89, 1434; Rb. Verviers,
7 december 1987, R.G.A.R., 1990, nr. 11.639).
Soms kan een overheid aansprakelijk zijn op basis van art. 1384, lid 1 B.W.,
terwijl een andere overheidsinstantie aansprakelijk is conform art. 1382
B.W. (zie b.v. Rb. Brugge, 26 september 1988, R. W., 1990-91, 371; Vred.
Brussel, 26 november 1985, R.G.A.R., 1986, nr. 11.150). Daarbij dient voor
de gemeenten rekening gehouden te worden met de aansprakelijkheid opgelegd door de revolutionaire decreten van 1789 en 1790 (zie nr. I 0) (voor een
toepassing, zie Rb. Brugge, 7 december 1988, R. W., 1990-91, 859: de door
de revolutionaire decreten van 1789 en 1790 aan de gemeenten opgelegde
verplichting te zorgen voor de verkeersveiligheid op de gedeelten van de
wegen die over haar grondgebied lopen, staat los van de aansprakelijkheid
van de Belgische Staat als bewaarder van een gebrekkige weg; in dezelfde
zin: Rb. Brugge, 26 september 1988, R. W., 1990-91, 371).
Zo werden de gemeente en de provincie in solidum aansprakelijk gesteld, de
eerste omdat ze bet gevaar bij wegeniswerken niet op degelijke wijze had
gesignaliseerd noch de vereiste maatregelen had genomen, de tweede als
bewaarder van de weg (Bergen, 13 februari 1990, V.K.J., 1991, 37). De
gemeente is aansprakelijk voor omgevallen paaltjes die zich op de openbare
weg bevinden (art. 1384, lid 1 B.W.), terwijl de Belgische Staat aansprakelijk
is wanneer juist op die plaats de openbare verlichting niet functioneert (Vred.
Brussel, 26 november 1985, R.G.A.R., 1986, nr. 11.150).
Er zijn tal van uitspraken die bet bestaan van bet gebrek aanvaarden, terwijl
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daarenboven - volkomen overbodig - ook de tekortkomingen van de overheid in de zin van art. 1382 B.W. in rekening worden gebracht (zie nr. 10).
64. GEZAG VAN STRAFRECHTELIJK GEWIJSDE - Terwijl de strafrechtelijke
vrijspraak voor bet onopzettelijk toebrengen van slagen en verwondingen
(art. 418 e.v. Sw.) de toepassing van de artikelen 1382-1383 B.W. belet, is dit
niet bet geval voor art. 1384, lid 1 B.W. De betichte die werd vrijgesproken
voor bet onopzettelijk toebrengen van slagen en verwondingen, kan, niettegenstaande de vrijspraak, als bewaarder van de gebrekkige zaak toch nog
aansprakelijk gesteld worden (Vandenberghe, H., Van Quickenbome, M.,
m.m.v. Geelen, K. en Decoster, S., ,Overzicht (1979-84)", T.P.R., 1987,
nr. 64, 1375; zie b.v. Luik, 6 maart 1986, Rev. Reg. Dr., 1988, 159; Rb.
Kortrijk, 25 februari 1991, De Verz., 1992, 337).
Het feit dat de Raadkamer de uitbater van een schietstand die beticht werd
van onopzettelijke slagen en verwondingen buiten vervolging stelt, belet niet
dat de uitbater aansprakelijk is als bewaarder van een gebrekkige zaak (Luik,
6 maart 1986, Rev. Reg. Dr., 1988, 159).
Traditioneel werd de verklaring gezocht in bet onweerlegbaar foutvermoeden. De strafrechtelijke vrijspraak stelt immers enkel de afwezigheid van een
persoonlijke fout erga omnes vast, terwijl bet voor de bewaarder niet volstaat
om aan te tonen dat hij geen fout heeft begaan. De bewaarder van de
gebrekkige zaak kan immers enkel zijn aansprakelijkheid ontlopen indien
hij bet bewijs levert van een vreemde oorzaak (zie verder, nr. 81 e. v.; Starck,
B., Roland, H. en Boyer, L., o.c., nr. 651, 288).
Deze traditionele opvatting wordt betwist. Dat de burgerlijke rechter de
vrijgesprokene vooralsnog op grond van art. 1384, lid 1 B.W. aansprakelijk
kan stellen, heeft louter en aileen als reden dat de strafrechter de toepassingsvoorwaarden van art. 1384, lid 1 B.W. niet heeft onderzocht. De strafrechter is niet bevoegd om zowel strafrechtelijk als burgerrechtelijk te
veroordelen op grond van art. 1384, lid 1 B.W. De daad van de zaak op
zich kan geen misdrijf uitmaken maar enkel een burgerlijk veronderstelde
fout in hoofde van de bewaarder van de gebrekkige zaak (Gent, 17 maart
1988, T.G.R., 1988, 58). De strafrechter zou de betichte enkel tot schadevergoeding kunnen veroordelen indien deze bet gebrek door zijn persoonlijke fout heeft veroorzaakt of indien hij kennis had van bet gebrek en
nagelaten heeft al bet mogelijke te doen om bet gebrek te verhelpen (Vandenberghe, H., Van Quickenbome, M., m.m.v. Geelen, K. en Decoster, S.,
,Overzicht (1979-84)", T.P.R., 1987, nr. 64, 1376).
Treffend is bet geval waarbij de strafrechter de eigenaar van een personenwagen waarvan een wiel afbreekt waardoor een tragisch ongeval wordt
veroorzaakt, vrijspreekt voor de betichting van art. 418-420 Sw. omdat niet
was aangetoond dat bet ongeval te wijten is aan bet persoonlijk toedoen of
een gebrek aan voorzorg van de betichte. Voor de burgerlijke rechter is de
breuk van bet wiel de aanleiding om de chauffeur aansprakelijk te stellen als
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bewaarder van een gebrekkige zaak (Rb. Kortrijk, 25 februari 1991, De
Verz., 1992, 337).
De strafrechter kan de beklaagde vrijspreken omdat de schade werd veroorzaakt door een gebrek in de zaak dat in hoofde van de beklaagde overmacht
betekent. Het aanvaarden van het gebrek in de zaak als overmacht voor de
beklaagde op strafrechtelijk vlak houdt vanzelfsprekend niet in dat overmacht is aangetoond om de aansprakelijkheid van art. 1384, lid 1 B.W. te
weerleggen.
De onafhankelijkheid van de vordering gegrond op art. 1384, lid 1 B.W.
heeft tot gevolg dat de regeling van de verjaringstermijn van de burgerlijke
vordering in strafzaken (art. 21 e.v. van de wet van 17 april 1878) niet
toepasselijk is. De aansprakelijkheid voor zaken verjaart na verloop van
dertig jaar.

AFDELING

2

TOEPASSINGSGEBIED VAN ARTIKEL 1384, EERSTE LID B.W.

65. BEGRIP ZAAK - Alle lichame1ijke roerende of onroerende goederen
kunnen aanleiding geven tot toepassing van art. 1384, lid 1 B.W. (Starck,
B., Roland, H. en Boyer, L., o.c., nr. 467 e.v., 223 e.v.), met uitzondering van
de dieren (art. 1385 B.W.) en de gebouwen, die onder het toepassingsgebied
Vall art. 1386 :s:w. vaiierl. Hefmenselijk lichaam wO:i:Clfiiooifoescliouwdals
zaak en valt daarom niet onder art. 1384, lid 1 B.W. (Starck, B., Roland, H.
en Boyer, L., o.c., nr. 486-489, 230-231).
In Belgie noch in Frankrijk wordt een onderscheid gemaakt naargelang de
zaak onbeweeglijk of bewegend, gevaarlijk of ongevaarlijk, enkelvoudig of
samengesteld is (Starck, B., Roland, H. en Boyer, L., o.c., nr. 468, 223-228).
Aldus is art. 1384, lid 1 B.W. toepasselijk op alledaagse voorwerpen, zoals
b.v. een fiets (Cass. fr., 18 november 1987, Gaz. Pal., 1988, I, pan., 29,
J.C.P., 1988, IV, 35), een electrische kabel (Parijs, 16 januari 1985, Gaz.
Pal., 1985, 2, somm. 249), een modelvliegtuig (Brussel, 5 februari 1988,
R.G.A.R., 1990, nr. 11.684), een wasmachine (Brussel, 16 maart 1988,
D.C.C.R., 1988, 164), een draaimolen (Brussel, 23 juni 1988, R. W., 199091, 123), een steunkrik (Brussel, 7 november 1989, R.G.A.R., 1991,
nr. 11.887), een rekenmachine (Kh. Dinant, 19 januari 1988, De Verz.,
1988, 507), een zandbak (Rb. Brussel, 26 december 1989, R.G.A.R., 1991,
nr. 11.842), ...
Het enige criterium is dat de zaak vatbaar dient te zijn voor bewaking door de
persoon die als bewaarder wordt aangesproken. Ingeval van sneeuw- of
ijsblokken die van de daken afglijden en schade berokkenen aan voorbijgangers, wordt art. 1384, lid 1 B.W. niet toegepast (zie bv. Cass. fr.,
18 december 1958, D., 1959, 329, noot Esmein; Cass. fr., 9 april 1973, D.,
1973, 714, noot Moderne; Starck, B., Roland, H. en Boyer, L., o.c., nr. 493,
232).
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In beginsel zijn de res nullius uitgesloten van het toepassingsgebied van
art. 1384, lid 1 B.W. (Starck, B., Roland, H. en Boyer, L., o.c., nr. 490-495,
231-232).
In het geval van een res derelicta is de rechtsleer van oordeel dat de eigenaar
die de zaak in de steek heeft gelaten, de hoedanigheid van bewaarder niet per
definitie verloren heeft. Het Franse Hof van Cassatie besliste dat een derde
bewaarder van een res derelicta wordt vanaf het ogenblik dat hij van de zaak
gebruik maakt, ook al is het slechts voor een zeer beperkte tijd. Een treffend
voorbeeld is het arrest van het Franse Hof van Cassatie waarbij een voorbijganger die een schop geeft tegen een achtergelaten fles en hierbij een
derde verwondt, als bewaarder van de fles beschouwd wordt en derhalve
aansprakelijk is (Cass. fr., 13 oktober 1982, Bull. Civ., II, nr. 21, J.C.P.,
1983, II, 20069, noot Coeuret).
In de besproken periode is aandacht besteed aan de vraag of een samengesteld geheel aldan niet onder art. 1384, lid 1 B.W. kan worden gebracht. De
voorstanders van de theorie van de samengestelde zaak zijn van oordeel dat
het Hof van Cassatie zich in het arrest van 22 november 1985 uitgesproken
heeft over de vraag of een samengesteld geheel - met name de afdeling
,voeding" in een grootwarenhuis- een zaak kan zijn in de zin van art. 1384,
lid 1 B.W. (Cass., 22 november 1985, Arr. Cass., 1985-86, 420, met conclusie Adv.-Gen. Pirlet, R. W., 1987-88, 154, J.T., 1986, 599; zie nr. 65;
Cornelis, L., o.c., nr. 293, 481-482).
De roornijs-en groentenafvalarresten uit de vorige periode brachten geen
verduidelijking of het gebrek van de zaak kan afgeleid worden uit de
aanwezigheid van een vreemd element, dan wel of een vreemd element geen
gebrek in de zaak is, omdat het geen kenmerk is. In het bijzonder met
betrekking tot samengestelde zaken was de vraag herhaaldelijk aan de orde
of de abnormale plaats van een zaak - hetzij een onderdeel of een vreemd
element - aanleiding kan geven tot een abnormaal kenmerk van een samengestelde zaak (Cornelis, L., o.c., nr. 293, 480-481).
In het arrest van 22 november 1985 oordeelde het Hofvan Cassatie dat uit de
vaststelling dat de vloer ,uitzonderlijk glad" was en dat de olievlek voor een
normaal aandachtige klant moeilijk waarneembaar was en ,in dergelijke
verkoopsruimten geen alledaags verschijnsel is waar de klan ten zich redelijk
moeten aan verwachten en dat zij moeten kunnen ontwijken", de appelrechters wettig hebben kunnen afleiden dat de afdeling ,voeding" een abnormaal
kenmerk vertoonde en aldus door een gebrek was aangetast" (Cass., 22 november 1985, geciteerd). De aanwezigheid van een olievlek zoals vastgesteld door de feitenrechter is voldoende om wettelijk tot het besluit te komen
dat de ,afdeling" voeding een abnormaal kenmerk en derhalve een gebrek
vertoonde.
De voorstanders zien in deze theorie een oplossing voor de begripsomschrijving van het gebrek in de zaak (zie nr. 73). Gosselin bekritiseert deze visie.
Deze auteur verwijst naar de omstandigheid dat het Hof van Cassatie slechts
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in een arrest uitdrukkelijk melding maakt van het begrip ,samengestelde
zaak", met name in het arrest van 4 juni 1987 waarin het Hof stelt ,dat het
hof van beroep impliciet maar zeker de rijbaan voor een samengestelde zaak
houdt waarvan het dierlijk vet ,deel uitmaakte" en erop wijst ,dat door de
aanwezigheid van het vet op de rijbaan de gesteldheid van deze ( ... ) niet meer
voldeed aan de eisen die er aan mochten gesteld worden", waarmede het
arrest te kennen geeft dat de rijbaan niet meer beantwoordde aan haar
normale onschadelijke structuur" (Cass., 4 juni 1987, Arr. Cass., 1986-87,
1348, R. W., 1987-88, 1358, V.K.J., 1987, 151, R.G.A.R., 1989, nr. 11.459,
R.C.J.B., 1990, 47, noot Van Quickenborne, M.). Daarenboven spreekt het
Hof van Cassatie, volgens Gosselin, uitdrukkelijk tegen dat de theorie van de'
samengestelde zaak een oplossing zou kunnen bieden voor de hypothese van
bijvoorbeeld het groentenafval- of roornijs-arrest. Immers, in het arrest van
30 december 1988 oordeelde het Hof van Cassatie dat ,de vloer van de
parfumerieafdeling ,alsdusdanig" (door roornijsresten), dat wil zeggen beschouwd zonder de toegevoegde gladheid, geen gebrek vertoonde, maar dat
de vloer door de toevoeging van een glad produkt een structuur had verkregen die abnormaal was" en verder ,dat het gemorste produkt met de vloer
van de parfumerieafdeling een structuur vormde, waardoor de vloer een
gebrek vertoonde" (Cass., 30 december 1988, R. W., 1989-90, 468).
66.

ONROERENDE ZAKEN.- GEBOUWEN-

A. Onroerende goederen
Art. 1384, lid 1 B.W. is toepasselijk op alle onroerende goederen, waarbij
geen onderscheid wordt gemaakt naargelang ze onroerend zijn van nature,
door bestemrning of door incorporatie (Cornelis, L., o.c., nr. 319, 517;
Henry, P., ,Le chantier, l'ouvrage et les responsabilites du gardien de la
chose vicieuse ou du proprietaire du batiment en construction", Act. Dr.,
1992, (95), 102; echter betreffende gebouwen, zie nr. 66 B.).
De aansprakelijkheid voor gebrekkige onroerende goederen wordt bijvoorbeeld toegepast (zie ook Starck, B., Roland, H. en Boyer, L., o.c., nr. 480,
227):
- voor wegen (zie o.m. Bergen, 25 februari 1986, R.G.A.R., 1989,
nr. 11.483; Luik, 10 maart 1986, J.L.M.B., 1986, 524; Gent, 13 oktober
1986, V.K.J., 1987, 80; Gent, 3 juni 1987, R. W., 1988-89, 1433; Brussel,
11 januari 1988, V.K.J., 1988, 147; Brussel, 18 januari 1988, V.K.J.,
1988, 149; Brussel, 8 maart 1988, V.K.J., 1988, 253; Antwerpen,
6 november 1990, R.G.A.R., 1992, nr. 12.046; Rb. Brussel, 12 september
1986, VK.J., 1987, 214).
- voor waterwegen (Gent, 8 april1986, Rechtspr. Antw., 1987, afl. 1, 27;
Antwerpen, 25 februari 1987, Rechtspr. Antw., 1987, 15; Luik, 17 april
1989, Rev. Reg. Dr., 1990, 61, R.G.A.R., 1992, nr. 11.922, bevestigd
door Cass., 24 januari 1991, Arr. Cass., 1990-91, 562, Bull., 1991, 500,
Rechtspr. Antw., 1992, 167).
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voorbomen (Gent, 16 december 1985, T. Not., 1986, 146, nootViney, F.,
T. Agr. R., 1986, 30, Intern. Vervoerr., 1986, afl., 4, z.p.; Bergen,
12 december 1988, De Verz., 1989, 345; Rb. Neufchateau, 18 november
1987, Rev. Reg. Dr., 1988, 161; Rb. Nijvel, 4 maart 1991, J.T., 1991,
682; Vred. Wolvertem, 14 maart 1985, B.F.E., 1986, afl. 2, 3; Vred.,
4 februari 1988, T. Vred., 1988, 180).
voor een weide (Gent, 26 juni 1987, V.K.J., 1988, 112; Bergen, 22 febru·
ari 1988, J.L.M.B., 1988, 618, noot Dal, A.).
voor een talus (Kort ged. Luik, 6 juni 1985, J.L.M.B., 1985, 510).
voor dijken (Cass. fr., 26 april1990, J.C.P., 1990, IV, 235; Antwerpen,
7 december 1987, R.W., 1989-90, 780).
voor een speelplein (Brussel, 11 april 1988, Pas., 1988, Il, 181).
voor voetpaden (Rb. Brussel, 31 augustus 1987, VK.J., 1988, 113; Rb .
. Luik, 22 december 1989, R.G.A.R., 1992, nr. 11.921).
voor een zandbak (Rb. Brussel, 26 december 1989, R.G.A.R., 1991,
nr. 11.886).
voor een rotsachtige belling (Vred. Namen, 5 maart 1991, T. Vred., 1991,
238).

B. Gebouwen
Inzake de aansprakelijkheid van de eigenaar voor gebouwen combineert de
rechtspraak traditioneel art. 1384, lid 1 B.W. niet met art. 1386 B.W.
(Camelis, L., o.c., nr. 319, 517; zie nrs. 102-103 betreffende de afwezigheid
van samenloop van art. 1384, lid 1 B.W. en 1386 B.W.).
In geval de toepassingsvoorwaarden van art. 1386 B.W.- met name ,gebouw" en ,instorting te wijten aan een verzuim van onderhoud of een gebrek
in de bouw"- aanwezig zijn, geeft de rechtspraak de voorkeur aan art. 1386
B.W. (Henry, P., ,Le chantier, l'ouvrage et les responsabilites du gardien de
la chose vicieuse ou du proprietaire du batiment en construction", Act. Dr.,
1992, (95), 102). Dit houdt in dat in de hypothese dat eigenaar en bewaarder
verschillende personen zijn en art. 1386 B.W. toegepast wordt, bet slachtoffer uitsluitend de eigenaar kan aanspreken (zie ook nr. 102; voor een
kritiek: zie Camelis, L., o.c., nr. 319, 517-518; betreffende de vereiste van
,instorting" voor de toepasselijkheid van art. 1386 B.W., zie b.v. Cass. fr.,
17 oktober 1990, D., 1990, I.R., 261, J.C.P., 1990, IV, 403).
Bij afwezigheid van de voorwaarden van art. 1386 B.W. kan art. 1384, lid 1
B.W. uiteraard volwaardig toepassing vinden voor gebouwen (zie ook
Starck, B., Roland, H. en Boyer, L., o.c., nr. 481, 227).
Dit is bijvoorbeeld bet geval bij:
- bet losrukken van enkele dakpannen (Brussel, 16 januari 1989, De Verz.,
1989, 351; in dezelfde zin: Bergen, 11 juni 1991, J.T., 1991, 840; Vred.
Deinze, 29 mei 1991, T.G.R., 1991, 164; Vred. Ninove, 2 oktober 1991,
T.G.R., 1991, 156).
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het inzakken van een kelder onder het gewicht van een vrachtwagen (Kh.
Antwerpen, 26 juni 1986, T.B.H., 1987, 461).
- de instorting tengevolge van een brand, waardoor schade veroorzaakt
wordt aan de aanpalende woningen (Luik, 27 juni 1988, R.G.A.R., 1992,
nr. 12.009).
- de ontploffing als gevolg van een lek in een gasreservoir waardoor drie
woningen vernield worden (Rb. Namen, 9 november 1989, R.G.A.R.,
1992, nr. 11.923).
Is, zoals gesteld, uit het toepassingsgebied van art. 1384, lid 1 B.W. gesloten,
elke schade die veroorzaakt wordt door de instorting van een gebouw of een
gebrek aan onderhoud. Van zodra er sprake is van een instorting van het
gebouw in causaal verband met de schade, volstaat het onderzoek naar een
gebrek in de zaak in de zin van art. 1384, lid 1 B.W, niet om de afwezigheid
van het bewijs van een gebrek in de constructie of een gebrek aan onderhoud
in de zin van art. 1386 B.W. goed te maken (Luik, 30 juni 1988, R.G.A.R.,
1992, nr. 12.010).
AFDELING
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PERSONEN DIE AANSPRAKELIJK ZIJN

67.

BEWAARDER.-

A. Begrip bewaring

Het Hof van Cassatie is sinds het arrest van 25 maart 1943 (Cass., 25 maart
1943, Arr. Cass., 1943, 68, Pas., 1943, I, 110) trouw gebleven aan de
definitie van het begrip ,bewaring" in de zin van art. 1384, lid 1 B.W.
(Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M., m.m.v. Geelen, K. en Decoster,
S., ,Overzicht (1979-1984)", T.P.R., 1987, nr. 67 e.v., 1380 e.v.; Coenraets,
Ph., ,Responsabilite du fait des chases et responsabilites objectives en droit
de l'environnement", R.G.A.R., 1993, nr. 12.213, nr. 25, 4; Camelis, L., o.c.,
nr. 281 e.v., 459 e.v.; Henry, P., ,Le chantier, l'ouvrage et les responsabilites
du gardien de la chose vicieuse ou du proprietaire du batiment en construction", Act. Dr., 1992, (95), 102). Met betrekking tot het begrip bewaarder
van de zaak is dan ook een thans goed gevestigde rechtspraak tot stand
gekomen (Krings, E., ,Aspecten van de bijdrage van het Hofvan Cassatie tot
de rechtsvorming", Redevoering uitgesproken op de plechtige openingszitting van het Hof van Cassatie op 3 september 1990, Arr. Cass., 1990-91, 23,
nr. 31).
De bewaarder van een zaak is de persoon die voor eigen rekening van de zaak
gebruik maakt, het genot ervan heeft of voor het behoud ervan zorgt, met
recht van toezicht, leiding en controle (zie o.m. Cass., 11 oktober 1985, Arr.
Cass., 1985-86, 173, J.T., 1986,600, Pas., 1986, I, 149; Cass., 4 april1986,
Arr. Cass., 1985-86, 1050,R.G.A.R., 1987,nr. 11.275,R.W, 1986-87,1819,
J.T., 1987, 195; Cass., 29 oktober 1987,Arr. Cass., 1987-88, 264, V.K.J.,
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1988, 74, R. W., 1988-89, 1365, R.G.A.R., 1989, nr. 11.542; Cass., 24 januari
1991,Arr. Cass., 1990-91,562,Bull., 1991,500,Rechtspr.Antw., 1992,167,
bevestiging van Luik, 17 april 1989, R.G.A.R., 1992, nr. 11.922, Rev. Reg.
Dr., 1990, 61; Brussel, 17 november 1986, R.W., 1987-88, 1335; Brussel,
4 mei 1987, De Verz., 1988, 82, noot J.R.; Bergen, 22 februari 1988,
J.L.M.B., 1988, 618, noot Dal, A.; Bergen, 12 december 1988, De Verz.,
1989, 345; Brussel, 16 januari 1989, De Verz., 1989, 351; Brussel, 7 november 1989, R.G.A.R., 1991, nr. 11.887; Luik, 27 november 1991, Pas., 1991,
II, 217; Bergen, 11 juni 1991, J.T., 1991, 840; Rb. Neufchateau, 28 november
1987, Rev. Reg. Dr., 1988, 161; Rb. Luik, 9 november 1989, R.G.A.R., 1992,
nr. 12.045; Rb. Bergen, 8 december 1989, De Verz., 1992, 281; Rb. Brussel,
26 december 1989, R.G.A.R., 1991, nr. 11.886).
Inhoudelijk loopt het begrip bewaring van art. 1384, lid 1 B.W. parallel met
dit van 1385 B.W. (Andre, R., ,Les problemes que souleve la garde en
commun d'une chose ou d'un animal", R.G.A.R., 1987, nr. 11.200).
Het in de rechtspraak soms gemaakte onderscheid tussenjuridische (zie b.v.
Gent, 26 juni 1987, V.K.J., 1988, 112) en materiele bewaring is enkel
terminologisch bedoeld om de bewaring in de zin van art. 1384, lid 1
B.W. te kunnen onderscheiden van de loutere detentie (zie ook Starck, B.,
Roland, H. en Boyer, L., o.c., nr. 547 e.v., 252 e.v.).
Bewaring is een feitelijk begrip, waarbij het zowel om een rechtsbevoegdheid als om een feitelijke bevoegdheid kan gaan. De hoedanigheid van
bewaarder kan afgeleid worden uit wettelijke verplichtingen. Uit de wet
van 13 augustus 1928 tot oprichting van de Dienst der Scheepvaart welke aan
die Dienst een aantal opdrachten oplegt en tevens een recht van leiding en
toezicht op de bevaarbare waterwegen verleent, volgt dat de Dienst der
Scheepvaart bewaarder is van de bevaarbare waterwegen in de zin van
art. 1384, lid 1 B.W. (Luik, 17 april1989, R.G.A.R., 1992, nr. 11.922,
Rev. Reg. Dr., 1990, 61, bevestigd door Cass., 24 januari 1991, Arr. Cass.,
1990-91, 562, Bull., 1991, SOO,Rechtspr. Antw., 1992, 167). Daarentegen,
uit het keizerlijk decreet van 30 december 1809 dat de onderhoudswerken en
grove herstellingen van een gebouw dat eigendom is van de gemeente maar
bestemd is voor de eredienst, ten laste legt van de kerkfabriek, volgt niet dat
de kerkfabriek bewaarder van het gebouw is in de zin van art. 1384, lid 1
B.W. (Vred. Antwerpen, 27 december 1988, T. Not., 1989, 57, Pas., 1989,
III, 64).
Nochtans is niet elke houder een bewaarder zoals bedoeld in de art. 1384,
lid 1 B.W. en in art. 1385 B.W. De houder moet over een bevoegdheid tot
leiding, bewaking en toezicht over de zaak beschikken. Enkel wie het recht
bezit om van een zaak, waarvan een ander de eigendom heeft, het genot te
hebben zoals de eigenaar zelf, onder de verplichting om de zaak zelf in stand
te houden, is de bewaarder van de zaak (Gent, 16 december 1985, T. Not.,
1986, 146, noot Viney, F., T. Agr. R., 1986, 30, Intern. Vervoerr., 1986, afl.,
4, z.p.).
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B. Overdracht van de zaak
W anneer de overdracht van een zaak onvrijwillig is gebeurd - door diefstal
of gebruik van een zaak door een derde zonder de toelating van de oorspronkelijke eigenaar - neemt de rechtspraak en rechtsleer in Belgie aan dat
de persoon die de gebrekkige zaak onrechtmatig gebruikt als bewaarder van
de zaak kan aangesproken worden (Vandenberghe, H., Van Quickenborne,
M., m.m.v. Geelen, K. en Decoster, S., ,Overzicht (1979-1984)", T.P.R.,
1987, nr. 67, 1380).
Indien de zaak vrijwillig werd overgedragen in het kader van een overeenkomst, wordt deze overeenkomst van overdracht door de rechtspraak steeds
in beschouwing genomen, teneinde na te gaan of in feite de be waring van de
zaak naar de contractspartij is overgegaan (zie b.v. betreffende de verhuur
van een feestzaal: Brussel, 17 november 1986, R. W., 1987-88, 1335: noch de
eigenaar, noch de occasionele huurder van de zaal, maar de exploitant die
permanent en zelfstandig de zaal exploiteert, is bewaarder).
In sommige gevallen zal de rechter tot de vaststelling komen dat de bewaring
van de zaak wel werd overgedragen door de overeenkomst, in andere
gevallen dan weer niet (zie verder uitvoerig nr. 70). De omstandigheid dat
iemand krachtens een overeenkomst het gebruik, het genot of het bezit van
een zaak verwerft, is op zich niet doorslaggevend (Cornelis, L., o.c., nr. 283,
464-465). Elementen die wijzen op een gebruik van de zaak onder strenge en
beperkende voorwaarden kunnen bij de beoordeling ill rekening gebracht
worden (zie b.v. Brussel, 17 november 1986, R.W., 1987-88, 1335; Bergen,
13 februari 1990, V.K.J., 1991, 37). Zo blijft de uitbater van een self-service
wassalon bewaarder van de wasautomaten, ook al is er geen permanente
bewaking voorzien. De afwezigheid van overdracht van bewaring vindt,
aldus de rechter, onder meer steun in het feit dat de uitbater minstens
eenmaal per dag langskomt om nate kijken of alles naar behoren verloopt,
en bovendien de gebruiker van de toestellen de verplichting heeft in geval
van een technische panne de technische dienst van de uitbater op te roepen
(Brussel, 4 mei 1987, De Verz., 1988, 82, noot J.R.).
Wanneer een hersteller een televisietoestel voor een korte tijd aan een klant
in bruikleen toevertrouwt in afwachting van de reparatie van het apparaat van
de klant, kan de rechter naargelang de omstandigheden beslissen dat de
bruiklener niet de bewaker is van het vervangingstoestel. Zo oordeelde de
Rechtbank van eerste aanleg te Leuven bijvoorbeeld dat de lener niet het
nodige toezicht en de vereiste leiding heeft kunnen uitoefenen omtrent het
gewone gebruik van het toestel en bijgevolg enkel de uitlener als bewaker
dient te worden beschouwd. Indien het apparaat omwille van een gebrek
schade aan de lener heeft veroorzaakt, is de uitlener voor deze schade
aansprakelijk op grond van art. 1384, lid 1 B.W. (Rb. Leuven, 29 april
1988, Pas., 1988, III, 113, T.B.B.R., 1990, 428 met noot Deli, D., ,De
contractuele aansprakelijkheid van de aannemer van werk voor de bij de
uitvoering van zijn opdracht gebruikte ondeugdelijke zaken"). In dit vonnis
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werd de contractuele aansprakelijkheid van de uitlener buiten werking gesteld, overwegende dat de weerhouden fout de schending inhoudt, niet van
een zuiver contractuele plicht doch van een algemene verplichting die zich
aan iedereen opdringt en de schade een andere is dan deze die zou voortvloeien uit een contractuele wanprestatie (zie betreffende de samenloop met
contractuele aansprakelijkheid, nr. 80).
C. Toerekenbaarheid van de bewaarder
Sinds het arrest Trichard van 1964 (Cass. fr., 18 december 1964, D., 1965,
191, concl. Advoc.-Gen. Schmelck, noot Esmein, P., J.C.P., 1965, II, 14304,
noot Dejean De La Botie, R.T.D.C., 1965, 351, noot Rodiere, R.) is in
Frankrijk het onderzoek naar de al dan niet toerekenbaarheid van de bewaarder niet Ianger vereist (zie voor een toepassing Cass. fr., 24 juni 1987,
Bull. Civ., II, p. 78; Starck, B., Roland, H. en Boyer, L., o.c., nr. 607-616,
271-275).
Een staat van onbewustheid, wat ook de oorzaak weze, wijzigt niets aan de
hoedanigheid van bewaker (Starck, B., Roland, H. en Boyer, L., o.c., nr. 612,
273). Een voorbeeld is het arrest van het Franse Hof van Cassatie van
8 november 1989. De eigenares van een voertuig die een vriendin haar
voertuig laat besturen terwijl zijzelf als passagier in het voertuig plaatsneemt,
blijft de bewaarder van het voertuig, ook al dommelt zij in tijdens het rijden.
Hoewel de staat van onbewustzijn veroorzaakt door het inslapen verhindert
dat de betrokkene gezag, toezicht en Ieiding over het voertuig uitoefent, heeft
dit geen gevolg voor haar hoedanigheid van bewaker (Cass. fr., 8 november
1989, Bull. Civ., II, nr. 344, 231, R.T.D.C., 1990, 92, noot Jourdain). Een in
zekere zin gelijkaardige uitspraak is ook terug te vinden in de Belgische
rechtspraak (Luik, 8 mei 1992, De Verz., 1993, 44).
Sinds het arrest van 9 mei 1984 oordeelt het Franse Hof van Cassatie dat voor
de toepassing van art. 1384, lid 1 B.W. niet dient onderzocht te worden of een
minderjarig kind dat schade verwekt, al dan niet over onderscheidingsvermogen beschikt (zie Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M., m.m.v.
Geelen, K. en Decoster, S., ,Overzicht (1979-1984)", T.P.R., 1987, nr. 67,
1381-1382; Cass. fr., 9 mei 1984, J.C.P., 1984, II, nr. 20.255, noot Dejean de
la Botie). Deze rechtspraak wordt bevestigd in de latere rechtspraak (Cass.
fr., 30 januari 1991, J.C.P., 1991, IV, 20: een minderjarige werpt in een put
een fles met daarin een aangestoken voetzoeker. Hij is als bewaker van de
fles aansprakelijk voor de ontploffing waardoor zijn vriendje gewond raakt;
zie ook Cass. fr., 6 april1987, Gaz. Pal., 26-28 juli 1987; Cass., 17 oktober
1990, J.C.P., 1990, IV, 403; Versailles, 12 november 1985, D., 1986, 210,
noot F.C.).
In Belgie is slechts weinig aandacht besteed aan dit probleem. Overwegend
vereist de Belgische doctrine dat men, uitgaande van het vermoeden van fout
als grondslag voor art. 1384, lid 1 B.W., geestesbekwaam moet zijn om
Ieiding en toezicht uit te oefenen (Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M.,
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m.m.v. Geelen, K. en Decoster, S., ,Overzicht (1979-1984)", T.P.R., 1987,
nr. 67, 1382).
In dit geval kan het slachtoffer dan wel art. 1386 his B.W. ten aanzien van de
geestesonbekwame inroepen (zie nr. 33).
Cornelis stelt dat enkel het gedrag van de aangesprokene jegens de zaak te
beoordelen is. Terzake is niet dienend de bedoeling, de wilsuiting of de
bekwaamheid van de aangesprokene. W anneer uit de feiten volgt dat de
geestesonbekwame of infans, onder de gegeven omstandigheden, de gebrekkige zaak voor eigen rekening gebruikt, behoudt of ervan geniet, met de
mogelijkheid er toezicht, leiding en bewaking op uit te oefenen, dan zou deze
de hoedanigheid van bewaarder van de zaak bezitten (Cornelis, L., o.c.,
nr. 281, 460).
68. AANGESTELDE ALS BEWAKER. - De bewaring moet voor eigen rekening
worden uitgeoefend (zie Cass., 11 oktober 1985, Arr. Cass., 1985-86, 173,
J.T., 1986, 600, Pas., 1986, I, 149; Cass., 4 april1986, Arr. Cass., 1985-86,
1050, R.G.A.R., 1987, nr. 11.275, R. W, 1986-87, 1819, J.T., 1987, 195;
Cass., 29 oktober 1987, Arr. Cass., 1987-88, 264, V.K.J., 1988, 74, R.W,
1988-89, 1365, R. G.A.R., 1989, nr. 11.542; Cass., 24 januari 1991, Arr.
Cass., 1990-91, 562, Bull., 1991, 500, Rechtspr. Antw., 1992, 167, bevestiging van Luik, 17 april 1989, R.G.A.R., 1992, nr. 11.922, Rev. Reg. Dr.,
1990, 61; Brussel, 17 november 1986, R. W, 1987-88, 1335; Brussel, 4 mei
1987; De Verz.; 1988; 82, noot J:R.; Bergen, 22 februari 1988, J.-L.M.&;
1988, 618, noot Dal, A.; Bergen, 12 december 1988, De Verz., 1989, 345;
Brussel, 16 januari 1989, De Verz., 1989, 351; Brussel, 7 november 1989,
R.G.A.R., 1991, nr. 11.887; Bergen, 11 juni 1991, J.T., 1991, 840; Rb. Neufchateau, 28 november 1987, Rev. Reg. Dr., 1988, 161; Rb. Luik, 9 november
1989, R.G.A.R., 1992, nr. 12.045; Rb. Bergen, 8 december 1989, De Verz.,
1992, 281; Rb. Brussel, 26 december 1989, R.G.A.R., 1991, nr. 11.886).
Stelt zich de vraag ofhet bestaan van een band van ondergeschiktheid uitsluit
dat de aangestelde in de uitoefening van zijn functie een zaak voor eigen
rekening kan gebruiken, ervan genieten of behouden, met recht van leiding
en toezicht (Cornelis, L., o.c., nr. 282, p. 461; Kruithof, R., l.c., 591-592,
nr. 6; Rb. Neufchateau, 18 november 1987, Rev. Reg. Dr., 1988, 161). Tot
het arrest van het Hof van Cassatie van 5 november 1981 werd algemeen
aanvaard dat de band van ondergeschiktheid belette dat de aangestelde als
bewaarder van de zaak kon beschouwd worden.
In het arrest van 5 november 1981 oordeelde het Hofvan Cassatie dan dat het
bestaan van een gezagsverhouding niet onverenigbaar is met het feit dat een
aangestelde bij het uitvoeren van het hem toevertrouwde werk een zekere
vrijheid behoudt (Cass., 5 november 1981, Arr. Cass., 1981-82, 320, Pas.,
1982, I, 316, concl. Proc.-Gen. Dumon, F., R.W., 1983-84, 2909, noot,
R.G.A.R., 1982, nr. 10.526, concl. Proc.-Gen. Dumon, F.; Vandenberghe,
H., Van Quickenborne, M. en Hamelink, P., ,Overzicht (1964-1978)",
T.P.R., 1980, nr. 74 B., 1222; Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M.,
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m.m.v. Geelen, K. en Decoster, S., ,Overzicht (1979-1984)", T.P.R., 1987,
nr. 68, 1382).
Sindsdien bestaat er in de rechtspraak geen twijfel dat de band van ondergeschiktheid niet uitsluit dat de aangestelde een zaak, ongeacht de eigendom
ervan, daadwerke1ijk voor eigen rekening kan gebruiken of ervan genieten
met het recht van leiding en toezicht. Gelet op de mime interpretatie van
art. 1384, lid 3 B.W., waardoor zelfs een onrechtstreeks en occasioned
verband met de bediening toereikend wordt geacht, is de mogelijkheid dat
een aangestelde een zaak voor eigen rekening gebruikt, behoudt of ervan
geniet met het recht van leiding en toezicht toegenomen (zie ook Cornelis,
L., o.c., nr. 282, 462).
Ook een gemeenschappelijke bewaring door aansteller en aangestelde samen, behoort tot de mogelijkheden (Cornelis, L., o.c., nr. 282, 463 en nr. 284,
466-467; zie verder nr. 71A).
Sommige rechtspraak oordeelt in andere zin, maar verwijst dan naar de
omstandigheid dat de aangestelde de zaak voor andermans rekening gebruikt.
De arts die zijn beroep in een ziekenhuis uitoefent in het kader van een arbeidsovereenkomst, is niet de bewaarder van het gebrekkig anesthesiemateriaal dat hij voor rekening van de kliniek gebruikt. Art. 1384, lid 1 B.W. is op
hem niet toepasselijk (Rb. Bergen, 8 december 1989, De Verz., 1992, 281).
69. SAMENLOOP ARTIKEL 1384 LID 1 EN ARTIKEL 1384 LID 3 - Daarnaast rijst
de vraag of artikel 1384, lid 1 B.W. tegen de aangestelde-bewaarder,
gecumuleerd kan worden met art. 1384, lid 3 B.W. tegen de aansteller.
Bij vastgestelde aansprakelijkheid van de aangestelde op grond van art. 1384,
lid 1 B.W. is volgens een deel van de rechtsleer geen verhaal meer mogelijk
tegen de aansteller op grond van art. 1384, lid 3 B.W. Deze opvatting gaat
ervan uit dat de aansprakelijkheid voor zaken gegrondvest is op een objectieve, zakelijke basis en niet op een onweerlegbaar foutvermoeden, zodat
samenloop tussen art. 1384, lid 1 B.W. en art. 1384, lid 3 B.W. uitgesloten is.
De aansteller is immers slechts aansprakelijk voor de onrechtmatige daad
van zijn aangestelden (Cornelis, L., o.c., nr. 242, 394, nr. 315, 513).
In het geciteerde arrest van 5 november 1981 opteerde het Hof van Cassatie
wel voor de samenloop (Cass., 5 november 1985, geciteerd). Wanneer de
aangestelde aansprakelijk is voor een wettelijk vermoede fout als bewaarder
van een gebrekkige zaak is ook de aansteller aansprakelijk, voor zover de
schade werd veroorzaakt in de bediening waarvoor hij de aangestelde
bewaarder gebruikt (zie Proc.-Gen. Dumon, F., conclusie bij Cass., 5 november 1981, Pas., 1982, I, 320-325). Deze stelling vindt ook steun in de tekst
van het art. 1384, lid 1 B.W. dat als inleiding op de volgende alinea's bepaalt
dat men aansprakelijk is voor de schade veroorzaakt door de personen voor
wie men moet instaan. De wet maakt geen onderscheid tussen de verschillende oorzaken (eigen daad, als bewaarder).
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70. BEWAARDER.- TOEPASSINGEN.-

A. Eigenaar
In Frankrijk wordt in beginsel de eigenaar van de zaak als bewaarder van de
zaak beschouwd, tenzij hij het bewijs kan leveren dat de bewaring werd
overgedragen (Starck, B., Roland, H. en Boyer, L., o.c., nr. 618, 275 en
nr. 653, 288; voor toepassingen zie o.m. Cass. fr., 18 maart 1987, D., 1987,
Inf Rap., p. 78; Cass. fr., 1 april1987, Gaz. Pal., 1987, Pan. 157; Cass. fr.,
3 februari 1987, J.C.P., 1987, IV, 120; Cass. fr., 13 februari 1991, Bull. civ.,
II, nr. 55; Cass. fr., 6 januari 1993, Bull. civ., II, nr. 5, Resp. civ. et assur.,
1993, comm. 71). Gezien het begrip bewaking zich vereenzelvigt met een
juridische macht over de zaak, kan de eigenaar zich van de bewaring niet
ontdoen tenzij door een juridische handeling waarbij hij aan een derde de
bewaring overdraagt. Een eenvoudig afstaan in feite volstaat niet (Starck, B.,
Roland, H. en Boyer, L., o.c., nr. 554, 253; voor een toepassing, zie C.A.
Fort-de-Prance, 29 november 1985, Albin/Gabriel).
In de Belgische rechtspraak is er geen a priori vermoeden van bewaring ten
laste van de eigenaar (zie b.v. Brussel, 17 november 1986, R. W, 1987-88,
1335; Rb. Mechelen, 9 mei 1988, Pas., 1988, III, 121). In de praktijk gaat de
rechtspraak er evenwel van uit dat de eigenaar tevens de bewaarder van de
zaak is (Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M., m.m.v. Geelen, K. en
Decoster, S., ,Overzicht (1979-1984)", T.P.R., 1987, nr. 70, 1385; zie b.v.
Antwerpen, 15 jainmri 1991, Turnh. Rechtsl., 1991, 101, R.G.A.R., 1992,
nr. 12.061, hervormt Rb. Turnhout, 4 april1989, Turn.Rechtsl., 1991, 100;
Rb. Nijvel, 4 maart 1991, J.T., 1992, 682).
De eigenaar van een gebrekkige zaak is niet langer de bewaarder van de zaak
indien hij de bewaring overgedragen heeft aan een derde (Brussel, 17 november 1986, R. W., 1987-88, 1335; Bergen, 22 februari 1988, J.L.M.B., 1988,
618, noot Dal, A.). Het eigendomsrecht dat de titularis hetrecht geeft de zaak
te gebruiken, ervan te genieten en erover te beschikken, is niet doorslaggevend. Bij de toepassing van art. 1384, lid 1 B.W. moet de hoedanigheid van
bewaarder beoordeeld worden op het ogenblik dat de schade is berokkend
(Cornelis, L., o.c., nr. 283, 465).
B. Medeeigenaars

Ingeval een medeeigenaar van de zaak in medeeigendom gebruik kan maken
voor eigen rekening, het genot ervan heeft of voor het behoud ervan zorgt
met recht van toezicht, leiding en controle, kan deze als bewaarder van de
zaak beschouwd worden. Ingeval van medeeigendom moet de rechter voor
elke medeeigenaar afzonderlijk nagaan of hij als bewaarder van de zaak in
medeeigendom te beschouwen is. Niet noodzakelijk zijn alle medeeigenaars
medebewaarder.
De feitelijke omstandigheden moeten het besluit rechtvaardigen dat de
aangesproken medeeigenaars in feite en voor eigen rekening, dezelfde zaak
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gebruikten, voor het behoud ervan zorgden of ervan genoten met de mogelijkheid er toezicht, leiding en controle op uit te oefenen (Cornelis, L., o.c.,
nr. 284, 466; Kruithof, R., l.c., 1986,587-588, nr. 4; voor een toepassing, zie:
Kort ged. Luik, 6 juni 1985, J.L.M.B., 1985, 510: de omstandigheid dat de
werken aan de gemeenschappelijke delen, twaalf jaar na ingebruikname van
de privatieve en gemeenschappelijke delen, nog niet voorlopig opgeleverd
werden, laat niet toe te besluiten dat de medeeigenaars geen bewaarder zijn).
Zijn meerdere medeeigenaars bewaarder van de gebrekkige zaak, dan worden zij in solidum aansprakelijk gesteld (Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M., m.m.v. Geelen, K. en Decoster, S., ,Overzicht (1979-1984)",
T.P.R., 1987, nr. 70B, 1385; Starck, B., Roland, H. en Boyer, L., o.c., nr. 596,
267; voor een toepassing van aansprakelijkheid van de vereniging van medeeigenaars in Frankrijk, zie Cass. fr., 24 februari 1988, Ducastel).

C. Bezitter
Een bezitter (te goeder trouw of te kwader trouw) die de vereiste bevoegdheid van toezicht, lei ding en controle over de gebrekkige zaak bezit, moet als
bewaarder van de zaak beschouwd worden (Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M., m.m.v. Geelen, K. en Decoster, S., ,Overzicht (1979-1984)",
T.P.R., 1987, nr. 70C, 1386).
Niet vereist is een bezit dat uitgestrekt is in de tijd. Zo werd in Frankrijk een
voorbijganger die een schop gaf tegen een achtergelaten fles, als bewaarder
van de fles beschouwd (Cass. fr., 13 oktober 1982, Bull. Civ., II, nr. 21,
J.C.P., 1983, II, 20069, noot Coeuret).

D. Overheidsinstellingen
Naargelang het soort weg kan de aansprakelijkheid voor het wegennet
berusten op Belgische Staat, de Gewesten, de Provincies of de gemeenten
(Cornelis, L., o.c., nr. 127, 222). De bewaring valt onder de bevoegdheid van
de overheid tot wiens domein het behoort (Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M., m.m.v. Geelen, K. en Decoster, S., ,Overzicht (1979-1984)",
T.P.R., 1987, nr. 70, D., 1386).
Zo is de Staat bewaarder van de rijks-en autosnelwegen (Brussel, 8 maart
1988, V.K.J., 1988, 253), de Provincie van de provinciewegen (Bergen,
13 februari 1990, V.K.J., 1991, 37) (voor een toepassing: gebrekkig riooldeksel: Rb. Marche-en-Famenne, 9 juni 1988, R.G.A.R., 1990, nr. 11.640;
zie ook: Rb. Brugge, 26 september 1988, R.W, 1990-91, 371). Het Wegenfonds is bewaarder van de autosnelweg (Gent, 13 oktober 1986, V.K.J., 1987,
80).
De gemeente is bewaarder van haar eigen gemeentewegen (Bergen, 25 februari 1986, R.G.4.R., 1989, nr. 11.483; Brussel, 16 november 1987, R.W,
1988-89, 1434) en de stoep (Brussel, 23 november 1989, R.G.A.R., 1991,
nr. 11.984). Zo is de gemeente aansprakelijk op grond van art. 1384 lid 1
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B.W. wanneer het gewettigde vertrouwen van een bestuurder wordt verschalkt door een bruuske en onverwachte inzakking van de rijbaan (Bergen,
25 februari 1986, R.G.A.R., 1989, nr. 11.483; in dezelfde zin: rioo1deksel dat
10 em uitsteekt hoven een ongelijke, modderige bodem, in een straat waaraan gewerkt wordt, maar die openstaat voor het verkeer: Luik, 30 juni 1988,
De Verz., 1988, 798).
Daarnaast onderscheidt de veiligheidsverplichting opgelegd aan de gemeenten door de decreten van 14 december 1789 en 16-24 augustus 1790 zich van
de aansprakelijkheid op grond van art. 1384, lid 1 B.W. (zie nr. 10). De
politionele bevoegdheid, geput uit de revolutionaire decreten van 1789 en
1790, maakt van de gemeente nog geen bewaarder van de weg. De gemeente
verwerft immers krachtens deze decreten niet noodzakelijk de macht om de
weg te beheren, toezicht en controle uit te oefenen. Deze veiligheidsverplichting in hoofde van de gemeenten strekt zich niet aileen uit tot de
wegen waarvan de gemeente het beheer heeft, maar ook tot alle andere
wegen die zich op het grondgebied van de gemeente bevinden, ongeacht wie
eigenaar is (Cornelis, L., o.c., nr. 130, 228-229; Cass., 19 november 1987,
Arr. Cass., 1987-88, 350, R.G.A.R., 1989, nr. 11.549, noot; zie o.m. ook
Bergen, 26 september 1989, V.K.J., 1990, 98; Rb. Brugge, 26 september
1988, R.W., 1990-91,371, noot; Pol. Hoei, 8 oktober 1985, J.L.M.B., 1985,
611).
De verplichting krachtens deze decreten om in te staan voor de veiligheid
van-de gemeentert bli]fr een ·midclelenverbintenis (Fagnart, ·J:L-:- en Deneve,
M., ,Chronique de jurisprudence (1976-1984). La responsabilite civile",
J.T., 1986, nr. 92, 324; zie ook: Rb. Brussel, 22 oktober 1987, R.G.A.R.,
1989, nr. 11.552; Rb. Brugge, 7 december 1988, R. W., 1990-91, 859; vgl. Rb.
Verviers, 7 december 1987, R.G.A.R., 1990, nr. 11.639). Deze inspanningsverplichting in hoofde van de gemeente dient op een billijke en redelijke
wijze te worden toegepast (vgl. Antwerpen, 28 september 1985, V.K.J.,
1986, 87; Antwerpen, 30 juni 1987, R.G.A.R., 1988, nr. 11.389; Brussel,
24 november 1988, R. W, 1990-91, 367; Luik, 14 september 1990, VK.J.,
1991, 247; Brussel, 8 november 1990, V.K.J., 1991, 176; Bergen, 12 november 1991, V.K.J., 1992, 152; Rb. Leuven, 3 december 1985, R.G.A.R., 1987,
nr. 11.208; Vred. Sint-Jans-Molenbeek, 24 december 1985, V.K.J., 1986,
153). De gemeente, die tekort schiet in de haar opgelegde veiligheidsverplichting inzake de wegen die over haar grondgebied lopen, kan in solidum
met de bewaarder - de Belgische Staat, het Gewest of de Provincie - tot
schadeloosstelling veroordeeld worden (zie b.v. Bergen, 13 februari 1990,
V.K.J., 1991, 37; zie nr. 63).
De Belgische Staat is samen met de Dienst der Scheepvaart, die krachtens
art. 4 van de wet van 13 augustus 1928 tot oprichting van de Dienst der
Scheepvaart de verplichting heeft in waterlopen alle hindernissen te ruimen
welke voor de scheepvaart een gevaar kunnen beteken, bewaarder van de
bevaarbare waterlopen (Luik, 17 april1989, R.G.A.R., 1992, nr. 11.922, Rev.
Reg. Dr., 1990, 61, bevestigd door Cass., 24 januari 1991, Arr. Cass., 1990-
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91, 562, Bull., 1991, 500, Rechtspr. Antw., 1992, 167). De bewaring over de
Schelde behoort toe aan de Belgische Staat (Gent, 8 april 1986, Rechtspr.
Antw., 1987, afl. 1, 27). Uitzondering dient gemaakt te worden voor de
gedeelten van de waterweg die in concessie worden gegeven (Antwerpen,
25 februari 1987, Rechtspr. Antw., 1987, 15).
De gemeente is de bewaarder van het gebouw dat haar in eigendom toebehoort maar bestemd is voor de eredienst, ook allegt het keizerlijk decreet van
30 december 1809 de onderhouds-en grove herstellingen ten laste van de
kerkfabriek (Vred. Antwerpen, 27 december 1988, T. Not., 1989, 57, Pas.,
1989, III, 64).
E. Huurders

In de Belgische rechtspraak wordt de huurder in beginsel als bewaarder van
de zaak beschouwd (Antwerpen, 10 juni 1985, Limb. Rechtsl., 1986, 124; Rb.
Namen, 9 november 1989, R.G.A.R., 1992, nr. 11.923; Rb. Luik, 9 november
1989, R.G.A.R., 1992, nr. 12.045; zie daarentegen: Antwerpen, 15 januari
1991, Turnh. Rechtsl, 1991, 101, R.G.A.R., 1992, nr. 12.061, hervormt Rb.
Turnhout, 4 april1989, Turn.Rechtsl., 1991, 100).
De rechter moet nagaan wie in feite van de zaak gebruik maakt met de
bevoegdheid van controle, toezicht en leiding. De wilsautonornie van de
partijen volstaat niet om de bewaring in de zin van art. 1384, lid 1 B.W. over
te dragen en de uitgedrukte beoordeling der partijen dient in overeenstemrning te zijn met de werkelijke toestand (zie Brussel, 12 november
1987, R. W., 1988-89, 1170). De eigenaar blijft bewaarder van de fundamentele onderdelen van de zaak, zoals fundamenten, muren, daken,... die de
structuur aangaan (Brussel, 16 januari 1989, De Verz., 1989, 351), terwijl
de huurder in beginsel de bewaarder is van de zaken van het normale
gebruik.
De contractuele of wettelijk bepaalde verplichtingen tot onderhoud kunnen
hierbij in rekening worden gebracht op voorwaarde dat die verplichtingen in
feite ertoe leiden dat huurder en verhuurder met betrekking tot welbepaalde
delen van het goed, voor eigen rekening controle, toezicht en leiding uitoefenen (Cornelis, L., o.c., nr. 285, 467; zie ook bv. Rb. Luik, 9 november
1989, R.G.A.R., 1992, nr. 12.045).
Een toepassing hiervan is terug te vinden in het arrest van het Hof van
Cassatie van 29 oktober 1987. Schade wordt veroorzaakt door een gebrekkige verwarrningsinstallatie in een appartement. Op grond van de overwegingen dat de huurder slechts een huurovereenkomst voor een terrnijn van
een jaar gesloten had, het onderhoudscontract voor de verwarrningsinstallatie door de verhuurder werd gesloten en het de huurder verder niet was
toegelaten om een opening in de muur te maken voor de noodzakelijke
luchtinlaten, kon het bestreden arrest van het Hof van Beroep te Luik van
20 december 1985 naar recht beslissen dat de huurder niet de hoedanigheid
van bewaarder van het gehuurde goed bezat (Cass., 29 oktober 1987, Arr.
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Cass., 1987-88, 264, V.K.J., 1988, 74, R. W, 1988-89, 1365, R. W, 1988-89,
1365, R.G.A.R., 1989, nr. 11.542).
Wanneer het gebruik van een zaal onderworpen is aan strenge en beperkende voorwaarden, opgelegd door de verhuurder, heeft de huurder niet het
recht van Ieiding en de verplichting tot toezicht en controle met betrekking
tot het gehuurde goed verkregen en kan hij derhalve niet als bewaarder van
de zaak beschouwd worden (Brussel, 17 november 1986, R. W., 1987-88,
1335).
De huurder kan zich evenwel niet ontlasten van zijn aansprakelijkheid op
grond van art. 1384, lid 1 B.W. metals enkele reden dat hij uit hoofde van de
wettelijke of contractuele bepalingen de financiele gevolgen van het onderhoud van belangrijke delen van het gehuurde goed niet ten laste zou dienen te
nemen (Rb. Luik, 9 november 1989, R.G.A.R., 1992, nr. 12.045).
Het grootwarenhuis dat een parking huurt waarop nog een reclamepaneel
staat dat aangebracht werd door de eigenaar van wie de winkel en de parking
worden gehuurd, is niet de bewaarder van het reclamepaneel (Antwerpen,
15 januari 1991, Turnh. Rechtsl., 1991, 101, R.G.A.R., 1992, nr. 12.061,
hervormt Rb. Turnhout, 4 april1989, Turn.Rechtsl., 1991, 100).
De huurder is aansprakelijk voor de brand die in de door hem gehuurde
winkelruimte ontstaat als gevolg van een lek in een of andere Ieiding
(Antwerpen, 10 juni 1985, Limb. Rechtsl., 1986, 124) .
. Ook blijft de eigenaar gehouden te waken over de goede staat en het onderhoud van het dak van zijn eigendom (Brussel, 16 januari 1989, De Verz.,
1989, 351).
Maar de vruchtgebruiker van een stuk land, afgezoomd door een rij populieren, is bewaarder van die bomen. Indien de vruchtgebruiker het land
verpacht heeft aan een derde die op het ogenblik van het schadegeval
het daadwerkelijk gebruik en genot van de bomen heeft, is enkel deze
laatste als bewaarder van de bomen te beschouwen. De pachter is derhalve
op grond van art. 1384, lid 1 B.W. aansprakelijk voor de schade van een
autobestuurder die tegen een omgewaaide boom rijdt (Gent, 16 december
1985, T. Not., 1986, 146, noot Viney, T. Agr. R., 1986, 30, Intern. Vervoerr.,
1986, afl., 4, z.p.; in dezelfde zin: Rb. Gent, 25 januari 1988, T.Agr.R., 1988,
125).
Een hondendressuurclub die een weide voor eigen rekening gebruikt en er
het genot van heeft, en daarenboven over de bevoegdheid beschikt om
toezicht, Ieiding en controle uit te oefenen, heeft de juridische bewaking
over deze weide (Gent, 26 juni 1987, V.K.J., 1988, 112).
Een huurovereenkomst kan in uitzonderlijke gevallen aanleiding geven tot
een gezamelijke bewaring, wanneer uit de feitelijke omstandigheden blijkt
dat de huurder en de verhuurder elk aan de omschrijving van de bewaarder
beantwoorden (Cornelis, L., o.c., nr. 284, 466; zie nr. 71).
In Frankrijk vertrekt de rechtspraak en rechtsleer vanuit het standpunt dat de
huurder de vereiste controlebevoegheid krijgt over de gehuurde zaak (Starck,
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B., Roland, H. en Boyer, L., o.c., nr. 596, 267). Dit is evenwel geen rechtsregel, doch eerder een feitelijk vermoeden.
Wanneer de verhuur van een zaak gepaard gaat met het terbeschikking
stellen van een aangestelde van de verhuurder, die de werking van de
verhuurde zaak moet verzekeren (bv. auto met chauffeur, kraan met kraanman, .. ), oordeelt de Franse rechtspraak nu eens dat de huurder dan weer dat
de verhuurder de bewaarder is, afhankelijk van de feitelijke omstandigheden
(duur van de huurtijd, de band van ondergeschiktheid ten aanzien van de
gebeurlijke gelegenheidsaansteller en de technische kennis van de huurder;
zie bv. Cass. fr., 7 februari 1990, Bull. Civ., II, nr. 25, 15; Starck, B., Roland,
H. en Boyer, L., o.c., nr. 635-638, 281-283; voor een voorbeeld in de
Belgische rechtspraak: vgl. Luik, 12 april 1991, J.L.M.B., 1991, 835, met
noot Beguin, T., ,La mise a disposition d'une grue avec grutier: louage de
chose ou d'industrie?"; Vred. Sint-Niklaas, 8 januari 1990, R.W., 1990-91,
1171).
De verhuur van een luchtschip voor een bepaalde tijd ontslaat de verhuurder niet van zijn aansprakelijkheid. De piloot en zijn bemanning blijven
onder de leiding van de verhuurder, omdat aileen hij instaat voor het onderhoud en het besturen van het toestel (Cass. fr., 6 juni 1990, Bull. civ., I,
nr. 151, 108).

F. Onderhoud door een derde
Wanneer een derde, niet-eigenaar van de zaak, instaat voor het onderhoud
ervan, is dit op zich onvoldoende om te besluiten dat de derde de leiding,
controle en toezicht over de zaak heeft (zie Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M., m.m.v. Geelen, K. en Decoster, S., ,Overzicht (1979-1984)",
T.P.R., 1987, nr. 70.F, 1388).
Het feit dat de eigenaar van een lift aan een gespecialiseerde firma het
onderhoud van de lift toevertrouwt, maakt van dit bedrijf geen - zelfs
afzonderlijk of gezamelijk- bewaarder van de lift (Luik, 19 januari 1988,
R.G.A.R., 1989, nr. 11.565).
De Administratie Waters en Bossen van het Waals Gewest welke -louter
omwille van haar ervaring en kennis - in het openbaar belang gelast is met
het toezicht en het onderhoud van de gemeentelijke bossen, is niet te
beschouwen als de bewaarder van deze bossen. Het Waals Gewest heeft
slechts een ondergeschikte bevoegdheid en beheert de bossen niet om er enig
voordeel uit te halen, noch doet het Gewest dit voor eigen rekening (Rb.
Neufchateau, 18 november 1987, Rev. Reg. Dr., 1987, 161).

G. Vervoerder
Of een vervoerder aansprakelijk is voor schade veroorzaakt door de vervoerde goederen - wat normaal het geval zal zijn - wordt onder meer
beoordeeld aan de hand van de contractuele of wettelijk bepaalde verplich-
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tingen mits die verplichtingen steun vinden in de feiten (Cornelis, L., o.c.,
nr. 285, 467). De vervoerder die daadwerkelijk controle, toezicht en Ieiding
over de vervoerde goederen uitoefenent, is de bewaarder ervan (Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M., m.m.v. Geelen, K. en Decoster, S.,
,Overzicht (1979-1984)", T.P.R., 1987, nr. 70.G., 1389).
Een vervoersmaatschappij werd op grand van art. 1384, lid 1 B.W. aansprakelijk gesteld voor de schade die een reiziger leed toen hij uitgleed over
een gladde plek in een tramrijtuig. Aangestipt dient wel dat geen van de
gedingvoerende partij zich beroepen heeft op het samenloopverbod, zodat
het Hof van Beroep te Antwerpen zich hierover niet heeft uitgesproken
(Antwerpen, 9 december 1987, T.B.B.R., 1990, 444, noot De Wit, R., ,De
aansprakelijkheid van de vervoerder bij personenvervoer"). Maar, ,en dehors de !'execution du contrat de transport, la responsabilite a l'egard du
voyageur est soumise aux regles de la responsabilite delictuelle" (Cass. fr.,
7 maart 1989, Bull. civ., I, nr. 118, Resp. civ. etassur., 1989, nr. 200; zie ook
Groutel, H., ,Vers un ,chambardement" de I' obligation de securite dans les
contrats", Resp. civ. et assur., 1989, chr. nr. 16).

H. Bruikleen
De rechter oordeelt op grand van de feitelijke omstandigheden of de uitlener
dan wel de lener beschouwd dient te worden als de bewaarder van de
gebrekkige zaak. In Frankrijk oordeelt de rechtspraak overwegend dat de
lener bewaker van de zaak wordt (Starck, B., Roland, H. en Boyer, L., o.c.,
nr. 639, 283; zie voor een toepassing: Cass. fr., 13 januari 1988, J.C.P., 1988,
IV, 106, Bull. Civ., II, nr. 9, p. 4).
Heeft de uitlener zich echter op een of andere wijze een welbepaalde macht
over de in bruikleen gegeven zaak voorbehouden, kan de rechter oordelen dat
de bewaking niet werd overgedragen (Starck, B., Roland, H. en Boyer, L.,
o.c., nr. 640, 283). A fortiori is er geen overdracht van bewaking indien de
bestuurder van een voertuig het stuur tijdelijk uit handen geeft aan een
vriendin en als passagier plaatsneemt in het voertuig (zelfs niet indien de
oorspronkelijke bestuurder nadien in slaap dommelt) (Cass. fr., 8 november
1989, R.T.D.C., 1990, 92, noot Jourdain; in dezelfde zin: Brussel, 6 mei
1992, De Verz., 1993, 44, noot Muyldermans, J.).
W anneer bij het tanken in een zelfbedieningsstation plots benzine ontsnapt
aan de aansluiting tussen vulslang en spuitpistool, ontstaat brand. De vraag
stelt zich of de eigenaar dan wel de exploitant van het tankstation bewaarder
is. Onder meer op grand van de contractuele verhouding tussen de eigenaar
en de exploitant onderzocht het Hof van Beroep te Brussel wie in feite als de
bewaarder van de gebrekkige verdelingsinstallatie te beschouwen was. Valgens het Hof had de exploitant van het tankstation niet de Ieiding en de
controle, en kon hij slechts een uitwendig toezicht uitoefenen over het
functioneren van de installatie. Het Hof leidt dit af uit het feit dat de eigenaar
de toegang tot en het toezicht over de tankinstallatie had behouden, het
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mechanisch onderhoud en het schilderen van de installatie verzorgde, en tot
slot zelf de verdeelinstallatie verzegelde met verbod voor de exploitant om
deze verzegeling te verbreken.
Het Hof benadrukt terecht dat ,de wilsautonornie der partijen niet volstaat
om de bewaring in de zin van art. 1384 lid 1 B.W. over te dragen en de
uitgedrukte beoordeling der partijen in overeenstemrning dient te zijn met de
werkelijke toestand".
De omstandigheid dat de exploitant door het dagelijks gebruik zich als eerste
rekenschap kan geven van een mechanisch defect en de verplichting heeft
hiervan de eigenaar van de installatie op de hoogte te stellen, verleent de
voortverkoper niet het ,feitelijk meesterschap" of de mogelijkheid tot
leiding, controle en toezicht (Brussel, 12 november 1987, R. W, 1988-89,
1170; in dezelfde zin: Cass. fr., 15 november 1989, Resp. civ. et assur., 1990,
comm. 3). Bewaring is, zoals gesteld, een feitelijk begrip, waarbij het zowel
om een rechtsbevoegdheid als om een feitelijke bevoegdheid kan gaan.
De eigenaar die zijn defekt televisietoestellaat herstellen en van de hers teller
een ander toestel voor een beperkte tijd in bruikleen krijgt, oefent niet het
nodige toezicht en de vereiste leiding uit omtrent het gewone gebruik van het
toestel. Enkel de uitlener is als bewaker te beschouwen (Rb. Leuven, 29 april
1988, Pas., 1988, III, 113, T.B.B.R., 1990, 428 met noot Deli, D., ,De
contractuele aansprakelijkheid van de aannemer van werk voor de bij de
uitvoering van zijn opdracht gebruikte ondeugdelijke zaken"; zie ook nr. 80
betreffende de samenloop van contractuele aansprakelijkheid en art. 1384,
lid 1 B.W.).
Ben grootwarenhuis daarentegen dat aan zijn clienteel een caddy ter beschikking stelt om aankopen te doen, is geen bewaarder meer vanaf het ogenblik
dat de klant de caddy neemt (Cass. fr., 6 april1987, D., 1987, I.R., 113).
I. Aannemer
De rechtspraak aanvaardt gebruikelijk dat de aannemer in het ~ader van de
aannerningsovereenkomst de bewaring van de zaken waarneemt (Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M., m.m.v. Geelen, K. en Decoster, S.,
,Overzicht (1979-1984)", T.P.R., 1987, nr. 70-I, 1389; zie Cass. fr., 17 januari 1985, Bull. civ., II, nr. 15, J.C.P., 1985, ed. G., IV, 121). Dit beginsel
wordt niet onverkort toegepast (Henry, P., ,Le chantier, l'ouvrage et les
responsabilites du gardien de la chose vicieuse ou du proprietaire du batiment en construction", Act.Dr., 1992, (95), 102 e.v.).
Ook hier spelen contractuele of wettelijk bepaalde verplichtingen een rol in
de mate dat die verplichtingen steun vinden in de feiten (b.v. wegeniswerken:
Bergen, 13 februari 1990, V.K.J., 1991, 37; Cornelis, L., o.c., nr. 285, 467).
De aannemer van bouwwerken is de bewaarder van de dijken van het
waterspaarbekken, dat hij aanlegt om wateroverlast te voorkomen (Antwerpen, 7 december 1987, R.W, 1989-90, 780).
Wanneer geleverde materialen op een bouwwerf slecht geplaatst worden
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zodat schade wordt veroorzaakt aan derden, is de aannemer als bewaarder op
grond van art. 1384, lid 1 B.W. aansprakelijk, en dit samen met de leverancier (op grond van art. 1382) (Rb. Mechelen, 9 mei 1988, Pas., 1988, III,
121).
De omstandigheid dat aannerningswerken, twaalf jaar na ingebruikname,
nog niet voorlopig opgeleverd werden, laat niet toe te besluiten dat de
bouwheer geen bewaarder van de site zou zijn (Kort ged. Luik, 6 juni
1985, J.L.M.B., 1985, 510).

J. Concessiehouder
De concessiehouder die met de Nationale Maatschappij van de Belgische
Spoorwegen een exclusieve overeenkomst gesloten heeft om per spoor
aangevoerde goederen verder op de weg te vervoeren en in het kader hiervan
gemachtigd is om op het terrein van de N.M.B.S. een dienstgebouw op te
trekken, kan niet beschouwd worden als de bewaarder van de afsluitingsbareel.
Immers, uitsluitend ingeval de bareel gesloten was en er geen personeel van
de N.M.B.S. op het terrein aanwezig was, had de concessiehouder het recht
om de bareel voor de noodwendigheden van zijn activiteit te openen met de
verplichting deze opnieuw te sluiten.
De rechter kan uit het beperkt gebruik van de bareel door de_concessiehouder
wettig afleiden dat de concessiehouder niet de bevoegdheid heeft toezicht,
leiding en controle op de bareel uit te oefenen (Cass., 11 oktober 1985, Arr.
Cass., 1985-86, 172).
De Staat is niet de bewaker van het deel van de waterweg dat in concessie
wordt gegeven aan een scheepswerf opdat deze er een belling voor binnenschepen zou aanleggen (Antwerpen, 25 februari 1987, Rechtspr. Antw.,
1987, 15).
K. Exploitant

De exploitant van een speeltuin is de bewaarder van de toestellen die zich in
de speeltuin bevinden, en niet de school of de onderwijzers onder wiens
toezicht de leerlingen de speeltuin bezoeken (Brussel, 23 juni 1988, R. W,
1990-91, 123).
De exploitant die een feestzaal permanent en zelfstandig exploiteert, is de
bewaker van de feestzaal (Brussel, 17 november 1986, R. W., 1987-88, 1335).
L. Producent -

Verkoper -

Leverancier

De flessenproducent kan, nadat de fles in de handel is gebracht, niet meer
aanzien worden als de bewaarder van de fles. Terecht heeft de Rechtbank van
eerste aanleg te Brussel het vonnis hervormd waarbij een flessenproducent
aansprakelijk werd gesteld voor het stukspringen van een fles op een ogen-
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blik dat de fles zich reeds bij de consument bevond. Door de verkoop en de
levering van de flessen wordt het bezit en het gebruiksrecht op de zaak
overgedragen. Deze overdracht sluit uit dat de verkoper nog gebruik of genot
heeft van de zaak met recht van toezicht, leiding en controle (Rb. Brussel,
16 december 1988, R.G.A.R., 1992, nr. 12.055).
71.

BEWARING DOOR MEERDERE PERSONEN. -

A. Meerdere bewaarders van een zaak

In de Belgische rechtspraak zal men overwegend slechts een persoon als
bewaarder van de zaak aantreffen: de eigenaar, de huurder, de eigenaar van
de wagen, de vervoerder, ... De toepassingen van bewaring door meerdere
personen zijn zeldzaam terug te vinden in de rechtspraak (zie Andre, R., ,Les
problemes que souleve la garde en commun d'une chose ou d'un animal",
R.G.A.R., 1987, nr. 11.200).
Athankelijk van de feitelijke omstandigheden, kan de gezamelijke bewaring
haar oorsprong vinden in een huurovereenkomst, in een aannerningsovereenkomst (zie Bergen, 13 februari 1990, V.K.J., 1991, 37), in een band van
ondergeschiktheid, ... wanneer blijkt dat de huurder en de verhuurder, de
bouwheer en de aannemer, de aansteller en de aangestelde, ... elk aan de
omschrijving van de bewaarder beantwoorden (Camelis, L., o.c., nr. 284,
466; Henry, P., ,Le chantier, 1' ouvrage et les responsabilites du gardien de la
chose vicieuse ou du proprietaire du batiment en construction", Act.Dr.,
1992, (95), 103).
Zo werd de Dienst der Scheepvaart die krachtens de wet van 13 augustus
1928 de verplichting heeft in waterlopen aile obstakels te ruimen welke een
gevaar voor de gebruikers kunnen betekenen, samen met de Belgische Staat
in solidum aansprakelijk gesteld. Beide zijn als bewaarder van de bevaarbare
waterloop in de zin van art. 1384, lid 1 B.W. aansprakelijk (Luik, 17 april
1989, R.G.A.R., 1992, nr. 11.922, Rev. Reg. Dr., 1990, 61, bevestigd door
Cass., 24 januari 1991, Arr. Cass., 1990-91, 562, Bull., 1991, 500, Rechtspr.
Antw., 1992, 167).
·
Wanneer verschillende personen de zaak onder hun bewaring hebben, is
ieder van hen jegens het slachtoffer in beginsel gehouden tot gehele vergoeding van de schade (Cass., 29 oktober 1987, Arr. Cass., 1987-88, 267, V.K.J.,
1988,74, R.W., 1988-89, 1365, R.G.A.R., 1989, nr. 11.542; Luik, 17 april
1989, R.G.A.R., 1992, nr. 11.922, Rev. Reg. Dr., 1990, 61, bevestigd door
Cass., 24 januari 1991,Arr. Cass., 1990-91,562, Bull., 1991,500, Rechtspr.
Antw., 1992, 167). De aansprakelijkheid in solidum geldt ook bij samenloop
van een op 1384, lid 1 B.W. gebaseerde aansprakelijkheid en een handeling
die een fout uitmaaktin de zin van art. 1382-1383 B.W. (Rb. Mechelen, 9 mei
1988, Pas., 1988, III, 121).
In Frankrijk stelt de rechtspraak dat de bewaring altematief is, en niet
cumulatief. De bewaring behoort in principe toe aan een persoon, en niet
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aan meerdere terzelfdertijd. Deze stelling wordt bekritiseerd door de rechtsleer (Starck, B., Roland, H. en Boyer, L., o.c., nr. 556-559, 254).
De alternatieve bewaring wordt evenwel vervangen door een gemeenschappelijke bewaring, wanneer verschillende personen dezelfde rechten hebben
ten aanzien van de zaak (Starck, B., Roland, H. en Boyer, L., o.c., nr. 595606, 266-271) (zie b.v. Cass. fr., 7 november 1988, Bull. civ., II, nr. 214;
Cass. fr., 24 mei 1991, Resp. civ. et assur., 1991, comm. 320).
B. Bewaring van de structuur en het gedrag van de zaak
De Franse rechtspraak maakt soms een onderscheid tussen ,la garde de la
structure" en ,la garde du comportement" (Cornelis, L., o.c., nr. 285, 468;
Starck, B., Roland, H. en Boyer, L., o.c., nr. 574 e.v., 259; Viney, G., o.c.,
nr. 800-806).
V oor schadegevallen te wijten aan een constructiefout, aan de gebruikte
bouwstof, ... gewaagt men van ,la garde de la structure" die leidt tot
aansprakelijkheid van de eigenaar of de fabrikant. De schade tengevolge
van een fout in het gebruik van de zaak daarentegen valt ten laste van die gene
die ,la garde du comportement" bezit, met name de gebruiker van de zaak
(Starck, B., Roland, H. en Boyer, L., o.c., nr. 575, 259).
Dit onderscheid laat toe dat de gebruiker, die schijnbaar de bewaarder is, zich
van zijn aansprak:elijkheid ontdoet ten nadele van de bewaarder van de
structuur.
Het gehanteerde onderscheid in de Franse rechtspraak heeft aanleiding
gegeven tot heel wat complexe rechtspraak (zie bv. voor een toepassing,
Cass. fr., 26 maart 1985, J.C.P., 1985, IV, 208, Gaz. Pal., 1986, 1, somm.
250, noot Chabas; Cass. fr., 4 november 1987, Gaz. Pal., 1988, 1, par. jurispr.
p. 15; Cass. fr., 14 april 1988, AGF; Cass. fr., 5 oktober 1988, Resp. civ. et
assur., 1988, comm. 65, abs. Groutel, H.), wat ertoe geleid heeft dat de
Franse doctrine zich sterk blijft kanten tegen een dergelijke opsplitsing
(Starck, B., Roland, H. en Boyer, L., o.c., nr. 576-579, 260, en nr. 591594, 265-266).
In Belgie is het gemaakte onderscheid niet dienend en zelfs onverenigbaar
met het gehanteerde begrip van bewaring (Cornelis, L., o.c., nr. 285, 468;
Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M., m.m.v. Geelen, K. en Decoster,
S., ,Overzicht (1979-1984)", T.P.R., 1987, nr. 71, 1392).
Immers, het slachtoffer moet naar Belgisch recht altijd een gebrek aantonen
(Cass., 28 september 1984, Arr. Cass., 1984-85, 163; Cass., 17 januari 1986,
Arr. Cass., 1985-86,687, J.T., 1987, 194; Cass., 29 januari 1987, Arr. Cass.,
1986-87,693, J.T., 1987,499; Cass., 28 februari 1992,Arr. Cass., 1991-92,
620, R. Cass., 1992, 100, VK.J., 1992, 135; Rb. Namen, 9 juni 1987, Rev.
Rig. Dr., 1987, 376; Rb. Namen, 9 november 1989, R.G.A.R., 1992,
nr. 11.923; b.v. door eisende partij geen gebrek bewezen: Rb. Antwerpen,
1 juni 1987, R.W., 1987-88, 440). Het ,gedrag" van de zaak, ook al is het
abnormaal, is terzake niet dienend en wordt niet als gebrek aanvaard (zie
-
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nr. 77; Cornelis, L.,o.c., nr. 285, 468). Wordt de schade niet veroorzaakt door
een gebrek in de zaak, kan immers geen beroep gedaan worden op art. 1384,
lid 1 B.W., zelfs niet indien de schade veroorzaakt wordt door een verkeerd
gebruik van de zaak (zie Cass., 7 november 1980, Arr. Cass., 1980-81, 271,
met conclusie Dumon, F., R.W., 1980-81, 1708).
N aar aanleiding van het arrest van het Hof van Cassatie van 4 april 1986 stelt
zich de vraag of het onderscheid ,bewaarder van de structuur van de zaak" in
het Belgische recht werd binnengebracht (Cass., 4 april 1986, Arr. Cass.,
1986-87, 1050). Het antwoord is, gelet op de draagwijdte van het cassatiemiddel, ontkennend.
Ben gasfles ontploft bij een klant. Het Hof van Beroep te Gent oordeelde dat
uitsluitend de gasproducent - en niet de verdeler - aansprakelijk is omdat
het de gasproducent is die het gas verkoopt en de flessen voor de levering
ervan gebruikt. Het beroepshof stelt dat de verdelers van het gas weliswaar
hetzelfde ,voor eigen rekening" doen, maar voegt eraan toe dat deze niet
aansprakelijk kunnen zijn ,omdat zij daarbij weinig of geen zeggenschap
over de flessen" en geen ,macht of toezicht hebben op de structuur van de
flessen" .Het Hof van Cassatie oordeelde terecht dat het wettelijk begrip
,bewaring" in de zin van art. 1384, lid 1 B.W. geschonden wordt door dit
arrest dat enerzijds oordeelt dat een partij de structuur van een zaak onder
haar bewaring heeft, terwijl het arrest anderzijds niet uitsluit dat een andere
partij, waarvan het vaststelt dat deze de zaak voor eigen rekening gebruikt,
de bewaker van de houding van de zaak is. Het Hof van Cassatie duidt de
feitenrechters ten kwade dat zij niet in feite onderzochten of de verdelers de
hoedanigheid van bewaker van de zaak bezaten. Uit het oordeel van het Hof
kan geen enkele draagwijdte afgeleid worden betreffende de begrippen
,structuur" en ,houding" van de zaak (zie ook Cornelis, L., o.c., nr. 286,
468).
Klassiek is het geval waar een fles spuitwater ontploft in de handen van de
consument. Terecht verwerpt de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel in
die hypothese het onderscheid tussen de bewaarder van de structuur en de
bewaarder van het gedrag op grond van de volgende overweging: ,de loutere
vaststelling dat de koper-consument geen toezicht noch controlemogelijkheid heeft wat de structuur van de zaak betreft, volstaat niet om te stellen dat
[... ] de bewaring van de zaak niet bij de koper maar bij de oorspronkelijke
verkoper-producent berust" (Rb. Brussel, 16 december 1988, R.G.A.R.,
1992, nr. 12.051).
AFDELING

4

VOORWAARDEN VOOR DE AANSPRAKELIJKHEID

72. GEBREK VAN DE ZAAK.- VEREISTE. -Om iemand op grond van art. 1384,
lid 1 B.W. tot schadeloosstelling te veroordelen moet vaststaan dat deze de
bewaring heeft over de zaak en dat de zaak aangetast is door een gebrek,
waardoor het slachtoffer schade lijdt (zie Vandenberghe, H., Van Quicken-
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borne, M., m.m.v. Geelen, K. en Decoster, S., ,Overzicht (1979-1984)",
T.P.R., 1987, nr. 72, 1392; Cornelis, L., o.c., nr. 290 e.v., 477 e.v.; zie Cass.,
9 november 1979, Arr. Cass., 1979-80, 309, Pas., 1980, I, 320, R.G.A.R.,
1981, nr. 10.359; Cass., 11 maart 1983, Arr. Cass., 1982-83, 857, Pas., 1983,
I, 765).
In Belgie is, anders dan Frankrijk, degene die zich beroept op art. 1384 lid 1
B.W. gehouden aan te tonen dat de schade werd veroorzaakt door een gebrek
in de zaak (zie o.m. Cass., 28 september 1984, Arr. Cass., 1984-85, 163;
Cass., 17 januari 1986, Arr. Cass., 1985-86, 687, J.T., 1987, 194; Cass.,
29 januari 1987, Arr. Cass., 1986-87,693, J.T., 1987,499; Cass., 28 februari
1992, R. Cass., 1992, 100, V.K.J., 1992, 135; Gent, 21 januari 1986, R.W.,
1987-88, 1036).
Het gebrek is de ,fout" van de zaak, waardoor de bewaarder aansprakelijk
wordt (vgl. Coenraets, Ph., ,Responsabilite du fait des choses et responsabilites objectives en droit de l'environnement", R.G.A.R., 1993, nr. 12.213,
nr. 4 e.v.). Op deze wijze knoopt de rechtspraak aan bij de aansprakelijkheden van art. 1384, lid 2, 3 en 4 B.W., welke een fout vereisen van de
persoon voor wie men instaat.
De Franse rechtspraak vereist enkel dat de zaak de ,cause generatrice" is van
het schadegeval, de daad van de zaak ('le fait de la chose') volstaat (Starck,
B., Roland, H. en Boyer, L., o.c., nr. 496-514, 233-240; zie ook Cornelis, L.,
o.c., nr. 290, 477). De rechtsleer beschouwt het begrip ,cause generatrice"
als een pleonasme om de vereiste van causaal verband tussen de schade en de
zaak te onderstrepen (Starck, B., Roland, H. en Boyer, L., o.c., nr. 497, 234).
Zo zal de bewaarder van een klaarverlichte en goed onderhouden traphal niet
per definitie aansprakelijk zijn voor schade veroorzaakt bij de val van een
voorbijganger (voor een uitvoerige bespreking, zie Starck, B., Roland, H. en
Boyer, L., o.c., nr. 490-498-539, 234-249).
In de Franse jurisprudentie vindt men daarnaast het onderscheid terug tussen
zaken in beweging en zaken in stilstand. De rechtspraak vertrekt vanuit het
uitgangspunt dat een zaak in beweging in beginsel als de oorzaak van schade
client beschouwd te worden, ook al werkt deze volkomen normaal (zie o.m.
Cass. fr., 29 mei 1964, J.C.P., 1965, II, 14.248, 1ere espece, noot Bore).
Daarentegen geldt voor inerte zaken dat zij geen oorzaak van schade zijn en er derhalve geen daad van de zaak is - dan wanneer zij een abnormaliteit
vertonen (Cass. fr., 25 november 1992, Bull. civ., II, nr. 281, Resp. civ. et
assur., 1993, comm. 29; andere concrete toepassingsgevallen: winkelvloer:
Cass. fr., 24 januari 1985, Bull. civ., II, nr. 21, J.C.P., 1985, ed. G, IV, 129,
Gaz. Pal., 1985, 2, par. jurispr. p. 139; trap: Cass. fr., 16 januari 1985, Gaz.
Pal., 1985, 2, par. jurispr., p. 140; toegangsbareel tot teleski: Cass. fr.,
25 november 1992, Bull. civ., II, nr. 281, Resp. civ. et assur., 199, comm.
29), zoals bijvoorbeeld een electrische kabel die zich op een abnormale
plaats bevindt (Parijs, 16 januari 1985, Gaz. Pal., 1985, 2, somm., 249).
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73. GEBREK VAN DE ZAAK: BEGRIP.A. Doctrinale definities
In het vorig Overzicht werden de doctrinale definities van Van Ryn en De
Page beschreven (Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M., m.m.v. Geelen,
K. en Decoster, S., ,Overzicht (1979-1984)", T.P.R., 1987, nr. 72, 1392). De
Page ging uit van de onbruikbaarheid van de zaak voor de bewaarder (De
Page, H., Traite elementaire de droit civil belge, Brussel, Bruylant, 1964,
T.II, 1044, nr. 1007), terwijl VanRyn elk abnormaal kenmerk, dat van aard
is om schade aan derden te veroorzaken, als een gebrek beschouwde (Van
Ryn, J., ,La responsabilite du fait des choses", J.T., 1946, 164-165). Sinds
de arresten van 27 november 1969 en 24 december 1970 (Vandenberghe,
H., Van Quickenborne, M. en Hamelink, P., ,Overzicht (1964-1978)",
T.P.R., 1980, nr. 78 B., 1229; in de bestudeerde periode, zie o.m. Coenraets,
Ph., ,Responsabilite du fait des choses et responsabilites objectives en droit
de I'environnement", R.G.A.R., 1993, nr. 12.213; Gosselin, A., ,Les vicissitudes de la notion de vice de la chose", Act. Dr., 1992, 1307, noot onder
Cass., 28 november 1991; Van Quickenborne, M., ,Le vice d'une chose
complexe: sa caracteristique intrinsique et anormale", R.C.J.B., 1990, 50
noot onder Cass., 4 juni 1987) poogt de rechtsleer tevergeefs uit de rechtspraak van het Hof van Cassatie een sluitende begripsomschrijving te distilleren van het ,gebrek in de zaak". In de lijn van de definitie van VanRyn
stelt Cornelis dat het gebrek drie bestanddelen heeft, nl. het gebrek moet
een afwijkend kenmerk of een afwijkende gesteldheid van de in aanmerking genomen zaak zijn, dit kenmerk moet voor die zaak abnormaal zijn,
en het abnormale kenmerk moet van die aard zijn dat het aan derden schade
kan berokkenen (Cornelis, L., o.c., nr. 290 in fine, 478; vgl. Gosselin, A.,
,Les vicissitudes de la notion de vice de la chose", Act.Dr., 1992, 1307,
nr. 2).
B. Standpunt van het Hof Van Cassatie
In de bestudeerde periode heeft het Hof van Cassatie gestreefd naar een meer
precieze formulering van het toe te passen criterium. In de lijn van de
roomijs- en groenteafval-arresten (Vandenberghe, H., Van Quickenborne,
M., m.m.v. Geelen, K. en Decoster, S., ,Overzicht (1979-1984)", T.P.R.,
1987, nr. 73.B, 1393) oordeelde het Hof van Cassatie dat uit de enkele
aanwezigheid van een vlek detergens op de vloer van een grootwarenhuis
niet kan worden afgeleid dat die vloer abno:rmaal is en derhalve een gebrek
vertoont (Cass., 17 januari 1985, Arr. Cass., 1984-85, 645, R.W., 1985-86,
1100, Pas., 1985, I, 568). Daarmee sluit het Hof zich aan bij vorige arresten,
gesteund op de door Procureur-Generaal Dumon aangegeven richting (Dumon, F., conclusie bij Cass., 19 januari 1978, R.C.J.B., 1979, 243, noot
Dalcq, R.O., De Verz., 1984, 197, R.G.A.R., 1979, nr. 10.091, conclusie
Proc.-Gen. Dumon).
Het Hof van Cassatie blijft trouw aan de vereiste van een abnormaal ken1313
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merk, dat van aard is om schade te veroorzaken. Een zaak lijdt aan een
gebrek wanneer de zaak een abnormaal kenmerk vertoont, waardoor ze in
bepaalde omstandigheden schade kan veroorzaken (Cass., 19 september
1985, Arr. Cass., 1985-86, 66, R.W., 1986-87, 2246, Pas., 1986, I, 548,
R. W., 1986-87, 2246, Pas., 1986, I, 548; Cass., 29 september 1988, Arr.
Cass., 1988-89, 122, V.K.J., 1988, 321, Pas., 1989, I, 108, R.G.A.R., 1991,
nr. 11.868; Cass., 19 december 1988,Arr. Cass., 1988-89,496, V.K.J., 1989,
112, Pas., 1989, I, 444, J.T., 1989, 111; Cass., 9 maart 1989, Arr. Cass.,
1988-89, 788, VK.J., 1989, 245, De Verz., 1990, 202, J.T., 1989, 732, Bull.,
1989,705, Pas., 1989, I, 705; Cass., 28 november 1991, Arr. Cass., 1991-92,
284, De Verz., 1992, 242,Act. Dr., 1992, 1305, noot Gosselin, A., J.T., 1992,
445; Cass., 3 september 1992, Arr. Cass., 1992-93, 1061, R. Cass., 1992,
195; Cass., 13 mei 1993, Arr. Cass., 1992-93, 493, R. Cass., 1993, 155; vgl.
Cornelis, L., o.c., nr. 290, 478).
De rechter moet nagaan of het kenmerk van de zaak, waarvan het slachtoffer
beweert dat het een gebrek is dat hem schade berokkent, een abnormale dan
wei normale gesteldheid van de zaak is. In dit laatste geval kan geen sprake
zijn van een gebrek (zie o.m. Cass., 11 december 1986, Arr. Cass., 1986-87,
486).
Door de aanwezigheid van een blok beton voldoet de rijbaan niet meer aan de
gewettigde vereisten en kan de rechter wettig afleiden dat de gesteldheid van
de rijbaan abnormaal is (Cass., 2J__februari 1987,Arr. Cass., 12_8_6:-8_7, 85_5,
Res fur. Imm., 1987, 229, R.G.A.R., 1989, nr. 11.447, V.K.J., 1988, 223).
W anneer er zich dierlijk vet op de rijbaan bevindt, dat volgens het Hof van
Beroep te Antwerpen ,deel uitmaakte" van de rijbaan zodat ,de gesteldheid
van deze (rijbaan) niet meer voldeed aan de eisen die er aan mochten gesteld
worden", oordeelt de feitenrechter wettig ,dat de (weg) een abnormaal
kenmerk" vertoonde en ,de structuur zelf van een rijweg" was aangetast.
Daarmee' geeft de beroepsrechter te kennen, aldus het Hof van Cassatie, dat
de rijbaan niet langer aan haar normale onschadelijke structuur beantwoordt
(Cass., 4 juni 1987, Arr. Cass., 1986-87, 1348, met concl. Proc.-Gen.
Declercq, R. W., 1987-88, 1358, V.K.J., 1987, 151, R.G.A.R., 1989,
nr. 11.459, R.C.J.B., 1990, 47, noot Van Quickenborne, M.).
In dezelfde zin kan de rechter uit de vaststellingen dat een rijbaan door
stookolie glad is geworden, afleiden dat de weg gebrekkig is in de zin van
art. 1384, lid 1 B.W. Het bestreden arrest overwoog dat die ,in het midden
van de zomer zeer ongewone particulariteit van de rijbaan deze ongeschikt
maakte voor het gebruik waartoe zij is bestemd en ze gevaarlijk maakte,
waardoor schade kon worden veroorzaakt" (Cass., 9 maart 1989, Arr. Cass.,
1988-89,788, V.K.J., 1989,245, De Verz., 1990, 202, J.T., 1989,732, Bull.,
1989, 705, Pas., 1989, I, 705).
Terwijl het Hof van Cassatie in uiteenlopende hypothesen het gebrek aanvaardt (olievlek op de vloer van de afdeling voeding in een grootwarenhuis
(Cass., 22 november 1985, Arr. Cass., 1985-86, 420, R. W., 1987-88, 154,
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J.T., 1986, 599), gemorste room op de vloer van de parfumerieafdeling
(Cass., 30 december 1988, R. W, 1989-90, 468), de aanwezigheid van een
betonblok op de rijbaan (Cass., 27 februari 1987, geciteerd), dierlijk vet
(Cass., 4 juni 1987, geciteerd), stookolie (Cass., 9 maart 1989, geciteerd, en
Cass., 3 september 1992, Arr. Cass., 1992-93, 1061, R. Cass., 1992, 195) of
een grote waterplas die op de rijbaan ontstaat door regenwater dat niet kan
weglopen tenvolge van verstopte rioolkolken (Cass., 19 september 1985,
geciteerd)) stelt men vast dat het Hof van Cassatie in andere gevallen dan
weer oordeelt dat de aanwezigheid van een kers voor de kousenafdeling van
een grootwarenhuis niet impliceert dat de staat van de vloer abnormaal was
(Cass., 26 juni 1986, R. W, 1986-87, 2021), dat een hoop keien die geen deel
uitmaakt van de weg, daarvan geen gebrek is (Cass., 19 december 1988, Arr.
Cass., 1988-89, 496), of dat uit de omstandigheden, met name de weersgesteldheid en meer bepaald de overvloedige regen, niet kan afgeleid worden
dat een autosnelweg niet voldoet aan de eisen die aan zodanige weg mochten
gesteld worden wanneer het regenwater niet tijdig wegvloeit, en dat derhalve
niet bewezen is dat de weg een gebrek vertoont (Cass., 5 december 1985,
Arr. Cass., 1985-86,497, R.W, 1986-87, 2246).

In het arrest van 26 juni 1986 verwijst bet Hofvan Cassatie naar de noodzaak
van de abnormale gesteldheid van de zaak. De Vrederechter van het kanton
Ukkel oordeelde dat de aanwezigheid van een kers voor de kousenafdeling
volstrekt abnormaal en niet voorzienbaar was. Het Hof van Cassatie is van
oordeel dat die vaststelling niet impliceert dat de staat van de vloer abnormaal was (Cass., 26 juni 1986, geciteerd). De aanwezigheid van een kers
zoals vastgesteld door de feitenrechter is volgens het Hof van Cassatie
onvoldoende om wettelijk tot het besluit te komen dat de vloer een abnormaal kenmerk en derhalve een gebrek vertoonde.
Het Hof van Cassatie heeft zijn gedachtengang verduidelijkt in bet geciteerde arrest van 4 juni 1987 en beslist dat ,het hof van beroep impliciet maar
zeker de rijbaan voor een samengestelde zaak houdt, waarvan het dierlijk vet
,deel uitmaakte" en erop wijst ,dat door de aanwezigheid van het vet op de
rijbaan de gesteldheid van deze ( ... ) niet meer voldeed aan de eisen die er aan
mochten gesteld worden", waarmede bet arrest te kennen geeft dat de rijbaan
niet meer beantwoordde aan haar normale onschadelijke structuur; dat het
arrest zulks verduidelijkt door de considerans dat de rijbaan door dat vet ,een
abnormaal kenmerk vertoonde waardoor schade kon veroorzaakt worden en
de structuur ervan daardoor aangetast werd" (Cass., 4 juni 1987, Arr. Cass.,
1986-87, 1348, met concl. Proc.-Gen. Declercq, R. W., 1987-88, 1358, V.K.J.,
1987, 151, R.G.A.R., 1989, nr. 11.459, R.C.J.B., 1990,47, noot Van Quickenborne, M.).
Omdat bet gebrek een afwijkend kenmerk of een afwijkende gesteldheid van
de zaak moet zijn, heeft de aanwezigheid van bet gebrek tot gevolg dat de
zaak afwijkt van haar model (Cornelis, L., o.c., nr. 291, 478).
Treffend is de uitspraak van het Hof van Cassatie van 28 november 1991.
Art. 1384, lid 1 B.W. werd door de feitenrechter toegepast naar aanleiding
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van een val die zich voordeed in een kelderruimte waar boter werd gekneed.
De feiten van het arrest zijn de volgende. Een mevrouw die de kosten van een
telefoongesprek wil terugbetalen, daalt af in de kelder van haar buurvrouw
waar deze laatste boter aan het kneden is. Tengevolge hiervan is de vloer
glad geworden en komt de vrouw ten val. De feitenrechter oordeelde dat de
gladde vloer in de kelder een abnormaal kenmerk vertoonde waardoor
schade kon veroorzaakt worden. Het cassatiemiddel wees op de schending
van art. 1384, lid 1 B.W., nu de rechter de staat van de litigieuse vloer niet
vergeleken had met een zaak van dezelfde soort of dezelfde aard, maar met
een abstract en ideaal voorbeeld.
Het Hof van Cassatie verbrak het bestreden arrest.
Uit de enkele vaststelling dat de vloer van de kelder glad, bijzonder glad of
een weinig vettig was kan, aldus het Hof van Cassatie, de feitenrechter niet
afleiden dat de keldervloer een abnormaal kenmerk vertoont en derhalve
door een gebrek is aangetast (Cass., 28 november 1991, Arr. Cass., 1991-92,
285, Act. Dr., 1992, 1305, noot Gosselin, A., ,Les vicissitudes de la notion de
vice dela chose"; vgl. in verband met een ,betrekkelijk gladde" vloerbedekking: Cass., 11 december 1986, Arr. Cass., 1986-87, 486).
Dat het gebrek betrekking moet hebben op een kenmerk of een gesteldheid
van de zaak houdt in dat het gebrek ,inherent" of ,intrinsiek" aan de zaak
moet zijn (Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M., m.m.v. Geelen, K. en
Decoster, S., ,Overzicht(1979-1984)",T.P.R_., 1987,nr.?3, 1~7; Cor11~lisJ
L., o.c., nr. 291, 478; Cass., 11 december 1986, Arr. Cass., 1986-87, 486).
Niet voldoende is dat aan de zaak iets wordt toegevoegd waardoor schade
zou ontstaan. Vereist is dat het gebrek de structuur van de zaak aantast (zie
Proc.-Gen. Declercq, conclusie bij Cass., 4 juni 1987, Arr. Cass., 1986-87,
1348). Uit de aanwezigheid van een onder water drijvende balk die het
normale gebruik van een ,dok" verhindert, kan de feitenrechter wettig
afleiden dat het ,dok" een abnormale gesteldheid heeft en derhalve aangetast is door een intrinsiek gebrek (Cass., 14 november 1986, R. W., 1986-87,
2145).
De abnormale plaats van een gebrek heeft alsdusdanig niet tot gevolg dat de
zaak zelf met een gebrek behept is. Het extrinsieke gebrek kan de rechter
evenwel een aanduiding geven omtrent het bestaan van een gebrek (Gosselin, A., ,Les vicissitudes de la notion de vice de la chose", Act. Dr., 1992,
nr. 4, noot onder Cass., 28 november 1991). Gezien het extrinsiek gebrek
evengoed het gevolg kan zijn van een verkeerd gebruik van de zaak, wat leidt
tot aansprakelijkheid op grond van art. 1382 B.W., wordt het extrinsiek
gebrek verworpen als rechtstreeks bewijs van het gebrek. De feitenrechter
kan het gebrek in de zaak wel afleiden uit het extrinsiek gebrek wanneer
iedere andere oorzaak van het gebrek wordt uitgesloten (zie o.m. Cass.,
28 februari 1992,Arr. Cass., 1991-92,620, R.Cass., 1992, 100, V.K.J., 1992,
195). In dit opzicht is het nuttig te vergelijken met het arrest van 17 januari
1986 (Cass., 17 januari 1986, Arr. Cass., 1985-86, 687, Pas., 1986, I, 605,
J.T., 1987, 194, R.G.A.R., 1987, nr. 11.278, R.W., 1986-87, 2873; zie ook
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Cass., 16 december 1986, Arr. Cass., 1986-87, 209: de rechter kan het bewijs
van het bestaan van een gebrek ook wettig uit het gedrag van de zaak afleiden
wanneer hij elke andere oorzaak dan het gebrek van de zaak uitsluit).
Deze arresten bevestigen de rechtspraak van het Hof van Cassatie dat de
abnormale gedraging of de abnormale plaats van de zaak alsdusdanig niet het
gebrek in de zaak bewijzen. Evenmin sluit de omstandigheid dat een zaak
verkeerd gebruikt werd, uit dat de zaak toch een gebrek vertoont.
Niet vereist is dat het gebrek uitsluitend een blijvend element is dat inherent
is aan de zaak en zich voordoet buiten elke tussenkomst van een derde (Cass.,
20 februari 1987, Arr. Cass., 1986-87, 827, R.C.J.B., 1990, 45, noot Van
Quickenborne, M., R.G.A.R., 1989, nr. 11.543, noot, V.K.J., 1988, 11; zie
ookCass., 3 september 1992,Arr. Cass., 1991-92, 1061,R. Cass.; 1992, 195;
Cass., 13 mei 1993, Arr. Cass., 1993, 493, R. Cass., 1993, 155).
Zoals in het vorig Overzicht aangeduid, is het bijzonder moeilijk om de
rechtspraak van het hoogste Hof, gelet op de grote verscheidenheid van
gevallen, op een noemer te plaatsen. Met Procureur-Generaal Krings kan niet
anders dan aanvaard worden dat er nog steeds schemerzones overblijven die
het Hof van Cassatie in de toekomst ongetwijfeld zal hoeven op te klaren
(Krings, E., ,Aspecten van de bijdrage van het Hof van Cassatie tot de
rechtsvorming", Redevoering uitgesproken op de plechtige openingszitting
van het Hof van Cassatie op 3 september 1990, Arr. Cass., 1990-91, 28,
nr. 34).
74. ELEMENTEN DIE GEEN ROL SPELEN- De algemene regel dat de verdere
oorzaak van het gebrek geen rol speelt bij de toepassing van art. 1384, lid 1
B.W. wordt voortdurend bevestigd in de rechtspraak (zie b.v. Luik, 27 november 1991, Pas., 1991, II, 217; Rb. Hasselt, 20 juni 1989, T.B.B.R., 1989,
507; Rb. Kortrijk, 25 februari 1991, De Verz., 1992, 337 en de hierna
geciteerde rechtspraak).
Het is van weinig belang of het gebrek oorspronkelijk of verworven is, het
gevolg is van de ouderdom, een fout in het onderhoud of welke verdere
oorzaak ook (Bergen, 21 september 1987, R.G.A.R., 1988, nr. 11.423; Bergen, 22 februari 1988, J.L.M.B., 1988, 618, noot Dal, A.; zie ook Rb. Bergen,
8 december 1989, De Verz., 1992, 281).
Voor de uitsluiting van de toepassing van art. 1384, lid 1 B.W. moet de
vreemde oorzaak, weze het de fout van een derde of de benadeelde of de
overmacht, aan de oorsprong van de schade liggen en niet van het gebrek
(Antwerpen, 10 januari 1989, V.K.J., 1989, 142; Rb. Kortrijk, 25 februari
1991, De Verz., 1992, 337). Het is van geen belang dat het gebrek zijn
oorzaak vindt in overmacht (Cass., 5 juni 1987, Arr. Cass., 1986-87, 1354,
V.K.J., 1988, 224; Luik, 17 april1989, R.G.A.R., 1992, nr. 11.922, Rev. Reg.
Dr., 1990, 61, bevestigd door Cass., 24 januari 1991, Arr. Cass., 1990-91,
562, Bull., 1991, 500, Rechtspr. Antw., 1992, 167).
De vraag of de abnormale gesteldheid van de zaak een structurele of
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mechanische oorzaak heeft, dan wel het gevolg is van slijtage, is irrelevant,
daar de bewaarder van de gebrekkige zaak voor de daardoor veroorzaakte
schade aansprakelijk is, welke de oorzaak van het gebrek is (Brussel,
12november 1987,R.W, 1988-89, 1170).
De afwezigheid van een gelijkaardig ongeval in het verleden volstaat niet om
de bewaarder van zijn aansprakelijkheid te bevrijden (in die zin: Brussel,
11 april 1988, Pas., 1988, II, 181: gebrekkig speelplein van een school).
Het is zonder belang of het gebrek zich voordoet buiten of met tussenkomst
van een derde (Antwerpen, 3 april 1985, V.K.J., 1985, 126, bevestigd door
Cass., 4 juni 1987, Arr. Cass., 1986-87, 1348, met conclusie Proc.-Gen.
Declerq, R. W., 1987-88, 1358, V.K.J., 1987, 151, R.G.A.R., 1989, m. 11.459,
R.C.J.B., 1990,47, noot Van Quickenborne, M.; Bergen, 21 september 1987,
R.G.A.R., 1988, m. 11.423; Antwerpen, 9 december 1987, T.B.B.R., 1990,
444, noot De Wit, R., ,De aansprakelijkheid van de vervoerder bij personenvervoer"; Bergen, 22 februari 1988, J.L.M.B., 1988, 618, noot, Dal, A.).
Dat de op of onder water drijvende nylontros in een rivier, die de schroef en
de koppeling van een schip beschadigt, door een derde of door toeval in de
Schelde is terechtgekomen, bevrijdt de Belgische Staat niet van haar aansprakelijkheid als bewaarder (Gent, 8 april1986, Rechtspr. Antw., 1987, afl.
1, 27).
Of de inzakking van een rijbaan al dan niet te wijten is aan zwaar verkeer
doet niets ter zake om de aansprakelijkheid van de bewaarder te weerhouden
(Bergen, 25 februari 1986, R.G.A.R., 1989, nr. 11.483).
In dezelfde zin is het bij het breken van een dijk van een waterspaarbekken
irrelevant na te gaan of de eigenlijke oorzaak te wijten is aan het niet in
werking kunnen stellen van de pompinstallatie en/of aan de zwakte van de
dijk (Antwerpen, 7 december 1987, R. W., 1989-90, 780).
Evenmin van belang is of de bewaarder al dan niet kennis heeft van het
gebrek of zelfs geen kennis kan hebben (Cass., 29 oktober 1987, Arr. Cass.,
1987-88, 267; Gent, 13 oktober 1986, V.K.J., 1987, 80; Luik, 19 januari
1988, R.G.A.R., 1989, nr. 11.565; Brussel, 6 mei 1992, De Verz., 1993,44,
noot Muyldermans, J.; Rb. Neufchateau, 18 november 1987, Rev. Reg. Dr.,
1988, 161; Rb. Brugge, 26 september 1988, R. W., 1990-91, 371, noot;
Starck, B., Roland, H. en Boyer, L., o.c., nr. 472, 224).
Zelfs de onoverwinnelijke onwetendheid omtrent het bestaan van het gebrek
bevrijdt de bewaarder niet (Bergen, 25 februari 1986, R.G.A.R., 1989,
nr. 11.483; Bergen, 21 september 1987, R.G.A.R., 1988, nr. 11.423; Antwerpen, 9 december 1987, T.B.B.R., 1990, 444, noot DE WIT, R., ,De
aansprakelijkheid van de vervoerder bij personenvervoer"; Brussel, 18 januari 1988, V.K.J., 1988, 149; Bergen, 22 februari 1988, J.L.M.B., 1988,618,
noot DAL., A.; Antwerpen, 10 januari 1989, V.K.J., 1989, 142; onder water
drijvende stang: Luik, 17 april 1989, R.G.A.R., 1992, nr. 11.922, Rev. Reg.
Dr., 1990, 61, bevestigd door Cass., 24 januari 1991, Arr. Cass., 1990-91,
562, Bull., 1991, 500, Rechtspr. Antw., 1992, 167; Rb. Neufchateau, 18 no-

1318

vember 1987, Rev. Reg. Dr., 1988, 161; Rb. 21 maart 1988, T.B.B.R., 1989,
270; Rb. Kortrijk, 25 februari 1991, De Verz., 1992, 237; zie ook Camelis,
L., o.c., nr. 281, 460).
De bestaansduur van het gebrek speelt evenmin een rol bij de toepassing van
art. 1384, lid 1 B.W. (Antwerpen, 3 april1985, V.K.J., 1985, 126, bevestigd
door Cass., 4 juni 1987, Arr. Cass., 1986-87, 1348, met conclusie Proc.-Gen.
Declercq, R.W., 1987-88, 1358, V.K.J., 1987, 151, R.G.A.R., 1989,
nr. 11.459, R.C.J.B., 1990,47, noot Van Quickenbome, M.; Bergen, 25 februari 1986, R.G.A.R., 1989, nr. 11.483).
Evenrnin of het gebrek verborgen dan wel zichtbaar was (aldan niet zichtbare inzakking van de rijbaan: Bergen, 25 februari 1986, R.G.A.R., 1989,
nr. 11.483; zichtbaar gebrekkige draaimolen in een speeltuin: Brussel, 23 juni
1988, R. W., 1990-91, 123; Rb. Mechelen, 9 mei 1988, Pas., 1988, III, 121).
Het gebrek moet niet permanent met de zaak verbonden zijn (Bergen,
21 september 1987, R.G.A.R., 1988, nr. 11.423; Bergen, 22 februari 1988,
J.L.M.B., 1988, 618, noot Dal, A.). Het gebrek in de zaak is niet noodzakelijk
een blijvend element dat inherent is aan een zaak, maar kan het gevolg zijn
van uitwendige omstandigheden (bv. bevroren sneeuw die het voetpad
bedekt: Rb. Brussel, 31 augustus 1987, V.K.J., 1988, 113).
Het is eveneens zonder veel belang of de juiste aard van het gebrek al dan
niet werd achterhaald, zo de besluiten van de deskundige geen enkele twijfel
laten betreffende het bestaan van het gebrek zelf (Brussel, 21 oktober 1988,
R.G.A.R., 1989, nr. 11.582; Rb. Bergen, 8 december 1989, De Verz., 1992,
281).
75. GEBREKEN IN DE ZAAK: TOEPASSINGEN- aanwezigheid van dierlijk vet op de rijbaan, vermoedelijk afkomstig van
een frituurwagen (Antwerpen, 3 april1985, V.K.J., 1985, 126, bevestigd
door Cass., 4 juni 1987, Arr. Cass., 1986-87, 1348, met conclusie Proc.Gen. Declercq, R. W., 1987-88, 1358, V.K.J., 1987, 151, R.G.A.R., 1989,
nr. 11.459, R.C.J.B., 1990,47, noot Van Quickenbome, M.).
- een stookolievlek op het wegdek van de rijbaan, waardoor deze glad is
geworden (Cass., 9 maart 1989, Arr. Cass., 1988-89, 788, V.K.J., 1989,
245, De Verz., 1990, 202, J.T., 1989, 732, Bull., 1989, 705, Pas., 1989, I,
705; zie daarentegen: Vred. Waver, 13 februari 1987, V.K.J., 1987, 232).
- een gebrekkig verkeerslicht (Cass., 26 maart 1992, R.Cass., 1992, 120,
V.K.J., 1992, 109, J.T, 1992, 445, De Verz., 1992, 674; Brussel, 30 november 1988, V.K.J., 1989, 231; Luik, 2 december 1988, V.K.J., 1989,
173).
- een bovengrondse hoogspanningskabel die afbreekt en neervalt als gevolg van doorbranden (Gent, 21 januari 1986, R.W., 1987-88, 1036).
- een niet meer gezonde ofte oude boom die bij stormweer omwaait (Gent,
16 december 1985, T. Not., 1986, 146, noot Viney, F., T Agr. R., 1986,
30, Intern. Vervoerr., 1986, afl., 4, z.p.).
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-

een bruuske en onverwachte inzakking van de rijbaan (Bergen, 25 februari 1986, R.G.A.R., 1989, nr. 11.483).
- een gebrekkige schietstand, als gevolg waarvan bij terugslag een projectiel, vanuit een geweer afgeschoten, terechtkomt in het oog van een van
de omstaanders (Luik, 6 maart 1986, Rev. Rig. Dr., 1988, 159).
- de aanwezigheid van een op of onder water drijvende nylontros in de
Schelde, die de schroef en de koppeling van een schip beschadigt (Gent,
8 apri11986, Rechtspr. Antw., 1987, afl. 1, 27).
- de aanwezigheid van een betonnen voetstuk, bestemd voor het recht
houden van een verkeerspaneel, op het linkerrijvak van een autosnelweg
(Gent, 13 oktober 1986, V.K.J., 1987, 80).
- een automaat in een selfservice wassalon, die zich plots opnieuw in
beweging stelt terwijl het slachtoffer het laatste kledingstuk uit de
wastrommel haalt (Brussel, 4 mei 1987, De Verz., 1988, 82, noot J.R.).
- een tankinstallatie die benzine laat ontsnappen aan de aansluiting tussen
vulslang en spuitpistool (Brussel, 12 november 1987, R. W., 1988-89,
1170).
- een versnellingsbak die plotseling blokkeert (Brussel, 23 november
1987, R.W., 1989-90, 49).
- het breken van een dijk van een waterspaarbekken (Antwerpen, 7 decem-_ berl987, R.W,198J-90,_78Q}.
- de deur van een liftcel die opengaat op een ogenblik dat de lift stilhoudt
op zowat 40 em beneden het niveau van de overloop (Luik, 19 januari
1988, R.G.A.R., 1989, nr. 11.565)
- een modelvliegtuig dat niet hestand is tegen radiofonische interferenties
is gebrekkig in de zin van art. 1384lid 1 B.W. (Brussel, 5 februari 1988,
R.G.A.R., 1990,nr.11.684).
- de aanwezigheid van een grote steen midden in een bietenveld (Bergen,
22 februari 1988, J.L.M.B., 1988, 618, noot Dal, A.).
- de waterloop naast een autosnelweg die verstopt werd door dode bladeren, is aangetast door een gebrek, welke deze bij hevige regenval
ongeschikt maakt voor het gebruik waartoe hij is bestemd (Brussel,
18 januari 1988, V.K.J., 1988, 149; Brussel, 8 maart 1988, V.K.J.,
1988, 253).
- de afwezigheid van een goed functionerend veiligheidssysteem bij een
wasmachine bestemd voor intensief professioneel gebruik (Brussel,
16 maart 1988, D.C.C.R., 1988, 164).
- een draaimolen in een speeltuin, waarvan de aanhechtingen als gevolg
van het doorroesten niet aaneensluitend zijn en bijgevolg scherpe kanten
vertonen (Brussel, 23 juni 1988, R. W., 1990-91, 123).
- een niet afgesloten speelplein van een school, omringd door een gracht
van meer dan 4,50 meter diepte en met hellingen van 58% (Brussel,
11 april 1988, Pas., 1988, II, 181).
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-

een metalen staaf in een mai'sveld (Bergen, 2 december 1988, T. Agr. R.,
1990, 32) of een kasseisteen in een korenveld (Rb. Brugge, 19 december
1989, T.B.B.R., 1990, 87).

-

het springen van een band van een voertuig (Antwerpen, 10 januari 1989,
V.K.J., 1989, 142).

-

het losrukken van enkele dakpannen van een gebouw bij hevige stormwind (Brussel, 16 januari 1989, De Verz., 1989, 351; Luik, 31 oktober
1990, J.T., 1991, 66; Bergen, 11 juni 1991, J.T., 1991, 840; Vred. Kortrijk, 29 mei 1991, T.G.R., 1991, 164; Vred. Deinze, 29 mei 1991, T.G.R.,
1991, 164; Vred. Ninove, 2 oktober 1991, T.G.R., 1991, 156).

-

een onder water drijvende stang in een bevaarbare waterloop (Luik,
17 april 1989, R.G.A.R., 1992, nr. 11.922, Rev. Reg. Dr., 1990, 61,
bevestigd door Cass., 24 januari 1991, Arr. Cass., 1990-91, 562, Bull.,
1991, 500, Rechtspr. Antw., 1992, 167).

-

het plooien van steunkrik bij het opkrikken van een wagen (Brussel,
7 november 1989, R.G.A.R., 1991, nr. 11.887).

-

slechte signalisatie (Bergen, 13 februari 1990, V.K.J., 1991, 37).

-

een reclamebord dat van een electriciteitspaal naar beneden valt (Antwerpen, 15 januari 1990, R.G.A.R., 1992, nr. 12.061; in dezelfde zin:
Vred. Mol, 28 mei 1991, Turnh. Rechtsl., 1991, 148) of het omvervallen
van een aanplakbord voor de sociale verkiezingen (Vred. Zele, 7 september 1988, T. Vred., 1990, 112).

-

een boomstam die onder het wateroppervlak van een rivier drijft op een
plaats voorbehouden aan buitenboordmotoren en waterski (Luik, 27 november 1991, Pas., 1991, II, 217).

-

een defecte remcilinder aan het voorwiel van een voertuig (Brussel, 6 mei
1992, De Verz., 1993, 44, noot Muyldermans, J.).

-

bevroren sneeuw die het voetpad bedekt (Rb. Brussel, 31 augustus 1987,
V.K.J., 1988, 113).

-

de ,oververhitting" van een rekenmachine (Kh. Dinant, 19 januari 1988,
De Verz., 1988, 507).
slecht geplaatste paletten op een bouwwerf (Rb. Mechelen, 9 mei 1988,
Pas., 1988, III, 121).
een riooldeksel dat deel uitmaakt van een afwateringssysteem en hoven
de weg komt uit te steken (Rb. Marche-en-Famenne, 9 juni 1988,
R.G.A.R., 1990, nr. 11.640; vgl. Luik, 30 juni 1988, De Verz., 1988, 738).
een toegangsweg tot een prive-gebouw die, wat uitzicht en gesteldheid
betreft, lijkt geschikt te zijn voor een voertuig maar begeeft onder het
gewicht (Rb. Dendermonde, 20 februari 1989, V.K.J., 1990, 16).
een automatisch beveiligingssysteem voorzien van electronische fotocellen dat niet naar behoren functioneert (Kh. Gent, 11 mei 1989, V.K.J.,
1989, 318).

-

-

-
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een parketvloer waarvan een aantal plakjes vervormd en kapot zijn (Rb.
Hasselt, 20 juni 1989, T.B.B.R., 1989, 507).
een lek in een gasreservoir (Rb. Narnen, 9 november 1989, R.G.A.R.,
1992, nr. 11.923).
het kantelen van het deksel dat de toeleveringsbuizen van stookolie van
een gebouw bedekt, waardoor een voorbijganger in de eronder liggende
put valt (Rb. Luik, 9 november 1989, R.G.A.R., 1992, nr. 12.045).
gebrekkig anesthesiemateriaal in een ziekenhuis, waardoor een abnormale hoeveelheid slaapverwekkend gas aan een patiente werd toegediend
met de dood tot gevolg (Rb. Bergen, 8 december 1989, De Verz., 1992,
281).
de aanwezigheid van een laag bevroren sneeuw onder een laag verse
sneeuw op de stoep en de toegangstrappen tot een auditorium (Rb. Luik,
22 december 1989, R.G.A.R., 1992, nr. 11.921).
een zandbak die voor kleine kinderen toegankelijk is maar derwijze diep
is dat kinderen daarin een tunnel kunnen graven waaronder ze kunnen
bedolven raken (Rb. Brussel, 26 december 1989, R.G.A.R., 1991,
nr. 11.842).
een go-kart waarvan de motor de lange haren van de bestuurster kan
aanzuigen (Rb. Luik, 25 mei 1990, R.G.A.R., 1992, nr. 12.079).
een person_ern¥.<!g~n-~a.arvall_~_en wie! _tijdens het ri]den afbreekt (Rb.
Kortrijk, 25 februari 1991, De Verz., 1992; 337; i.n dezeffde iin: Vred.
Grace-Hollogne, 31 januari 1989, R.G.A.R., 1992, nr. 11.971).
in een warenhuis, een kartonnen verpakking met glazen drankflessen
waarvan de rotte bodem het begeeft op het ogenblik dat een dame de
verpakking van het stapelrek neemt (Rb. Nijvel, 2 december 1991,
T.B.B.R., 1992, 85).
het bestaan van uitgewiste doorlopende dubbele witte lijnen op de rijbaan
afkomstig van een vroegere wegmarkering die nog zichtbaar is (Gent,
10 september 1985, Intern. Vervoerr., 1986, afl. 3, 50).
de veroudering en materiaalmoeheid van een giek van een rupskraan,
welke het plots knikken van de giek tot gevolg heeft (Gent, 26 november
1985, Intern. Vervoerr., 1986, afl. 4).
een platgetrapt stuk fruit op de vloer van een tramrijtuig (Antwerpen,
9 december 1987, T.B.B.R., 1990,444, noot De Wit, R., ,De aansprakelijkheid van de vervoerder bij personenvervoer).
onderdelen bestemd om het ruim van een schip af te dekken die bij
hevige stormwind wegvliegen (Vred. Vise, 27 juni 1991, R.G.A.R., 1992,
nr. 12.025, T. Vred., 1993, 5).
een fietsrek dat zich op de weg bevindt (Vred. Brugge, 11 maart 1985,
T. V.B.R., 1985, 105).
de kruin van een boom die afbreekt (Vred. Wolvertem, 14 maart 1985,
B.F.E., 1986, afl. 2, 3).
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76.

omgevallen paaltjes op de openbare weg (Vred. Brussel, 26 november
1985, R.G.A.R., 1986, nr. 11.150).
GEEN GEBREKEN IN DE ZAAK: TOEPASSINGEN-

-

een vloer van een kelder die glad is tengevolge van de aanwezigheid van
een boterkneder, bestemd voor het karnen van melkroom (Cass., 28 november 1991, Arr. Cass., 1991-92, 284, De Verz., 1992, 242, Act.Dr.,
1992, 1305, noot Gosselin, A., J.T., 1992, 445).

-

een houten raamwerk, verborgen temidden van een bietenveld onder het
bietenloof, dat een bietenrooier beschadigt (Bergen, 15 januari 1985,
R.G.A.R., 1987, nr. 11.206).

-

de vloerbedekking van de hall van een appartementsgebouw bestaande
uit een vrij gladde granietmarber houdt in zich geen abnormaal risico in,
a fortiori niet voor een persoon die er dagelijks gebruik van maakt
(Brussel, 19 februari 1985, R.G.A.R., 1986, nr. 11.079, bevestigd door
Cass., 11 december 1986, Arr. Cass., 1986-87, 486).

-

een hoop keien die op een trottoir wordt achtergelaten en waardoor een
voorbijganger ten val komt (Cass., 19 december 1988, Arr. Cass., 198889,496, V.K.J., 1989, 112, Pas., 1989, I, 444, J.T., 1989, 111).

-

een afwateringssysteem op een autosnelweg, waarvan de rioolopeningen
de waterlast niet tijdig kunnen Iaten wegvloeien, is niet gebrekkig.
Evenmin maakt de aanwezigheid van een waterplas als gevolg van de
waterlast de autosnelweg gebrekkig (Antwerpen, 13 maart 1985, VK.J.,
1985, 125; in dezelfde zin: Brussel, 11 januari 1988, V.K.J., 1988, 147).

-

een overweg met belangrijk niveauverschil, indien dit hoogteverschil om
technische redenen vereist is (Bergen, 17 april 1985, R.G.A.R., 1986,
nr. 11.137).

-

een autoband die plots Ieegloopt tengevolge van het contact met een
vreemd voorwerp op de rijbaan, in casu scherp glas of een metalen
voorwerp (Gent, 18 februari 1986, R.W., 1985-86, 1507, De Verz.,
1986, 421).

-

bij abnormaal gebruik van een gewone weide om er te gaan parkeren is
een put in die weide geen gebrek in de zaak (Gent, 26 juni 1987, VK.J.,
1988, 112).

-

een rooster in de rijbaan is op zichzelf niet gebrekkig om de enkele reden
dat de staven ervan op 3 tot 3,5 centimeter van elkaar evenwijdig met de
aslijn van de rijbaan lopen, zodat een wiel van een fiets ertussendoor kan
glijden (Brussel, 19 oktober 1987, R. W., 1989-90, 516, V.K.J., 1988,
118).

-

een luchtkoker van de metro, waarvan een rooster - bestemd om afval
of kleine voorwerpen te weren - het begeeft onder het gewicht van een
persoon (Brussel, 9 november 1988, R.G.A.R., 1991, nr. 11.769).
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de aanwezigheid van een laag sneeuw op de stoep (Antwerpen, 22 maart
1989, Limb. Rechtsl., 1989, 125, noot).
een overweg met een miniem niveauverschil, vereist door de noodwendigheden van bet spoorverkeer en welke gebruikelijk is bij gelijkaardige
spoorov.erwegen (Bergen, 3 mei 1989, R.G.A.R., 1992, nr. 12.062).
de aanwezigheid van een speeltuig op de vloer van de schoenenafdeling
van een warenhuis, zelfs al is bet abnormaal en onvoorzienbaar (Luik,
11 mei 1989, R.G.A.R., 1992, nr. 11.976).
de aanwezigheid van room op de vloer op van een grootwarenhuis (Rb.
Mechelen, 15 juni 1985, De Verz., 1985, 541, vonnis na verbreking Cass.,
10 juni 1983, Arr. Cass., 1982-83, 1257, Pas., 1983, I, 1147, J.T., 1984,
11, R.G.A.R., 1984, nr. 19.826, noot Dalcq, R.O., voor een bespreking zie
Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M., m.m.v. Geelen, K. en Decoster, S., ,Overzicht (1979-1984)", T.P.R., 1987, nr. 73, 1396; in dezelfde zin: Brussel, 20 maart 1986, T.B.B.R., 1987, 59, noot Wezel, G.).
een kleine oneffenheid van een drietal centimeter in bet voetpad (Antwerpen, 6 november 1990, R.G.A.R., 1992, nr. 12.046).
een dak van een garage, gemaakt van eterniten golfplaten, dat instort
onder bet gewicht van een persoon (Bergen, 3 januari 1991, R.G.A.R.,
1992, nr. 12.063, De Verz., 1991, 671).
bet doorzakken van de steunpoten van een oplegger (Q~nt, 16 maart
1991, T.G.R., 1991, 114).
een vreemd voorwerp dat achtergelaten wordt in een toilet (Luik,
4 december 1991, De Verz., 1992, 294, noot De Maeseneire, D.).
de aanwezigheid van een blad sla op de grond van een grootwarenhuis,
op enkele meters van de groente-en fruitafdeling waar de sla te koop
werd aangeboden, is op zichzelf geen voldoende bewijs van een gebrekkige vloerbedekking. De gebrekkige plaats van bet blad sla op de vloer
mag niet verward worden met de toestand van die vloer waarop bet zich
niet op zijn normale plaats bevindende voorwerp lag (Rb. Luik, 24 februari 1986, De Verz., 1986, 137, noot, R.G.A.R., 1987, nr. 11.260; Rb.
Hasselt, 10 februari 1987, R.W., 1988-89, 1271, noot, R.G.A.R., 1989,
nr. 11.581: groenteafval op de vloer; Vred. Brussel, 9 mei 1989, T. Vred.,
1989, 253; zie evenwel: Cass., 22 november 1985, Arr. Cass., 1985-86,
420, met conclusie Adv.-Gen. Pirlet, R. W., 1987-88, 154, J.T., 1986, 599;
Rb. Hasselt, 21 januari 1987, R.G.A.R., 1989, nr. 11.498: de aanwezigheid op de vloer van een grootwarenhuis van een plas vinaigrettesaus).
bet accidenteel verspreiden van een bepaalde hoeveelheid mazout op de
rijbaan (Rb. Brussel, 12 september 1986, V.K.J., 1987, 214).
een automatische bareel, opgesteld aan de ingang van een prive-parkeerzone, die terecht komt op een wagen van een bezoeker die de te eerbiedigen toegangsvoorschriften niet naleeft (Rb. Brussel, 6 juni 1985,
R.G.A.R., 1988, nr. 11.321).
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de afwezigheid van een contrasterende strip op de bovenste trede van een
trap (Rb. Mechelen, 23 maart 1987, R. W., 1989-90, 26).
een winkelkarretje op de parking van een grootwarenhuis dat schade
veroorzaakt aan een geparkeerd voertuig (Rb. Brussel, 23 oktober 1986,
T.B.B.R., 1987, 187; Vred. La Louviere, 30 november 1988, V.K.J.,
1989, Ill; zie ook Pauwels, C., noot bij Vred. Sint-Gilles, 7 april
1988, T. Vred., 1989, 53).
een plotselinge, tijdelijke en plaatselijke ijzelplek op de rijbaan (Rb.
Brugge, 7 december 1988, R. W., 1990-91, 859).
het niet snoeien van bomen waardoor de takken verstrengeld geraken in
electriciteitslijnen, maakt geen gebrek van de bomen uit (Rb. Nijvel,
12 februari 1990, R.G.A.R., 1991, nr. 11.842).
een grasmachine die gevaarlijk is door haar mechanisme (Rb. Turnhout,
28 maart 1990, Turnh. Rechtsl., 1991, 103).
een zichtbaar riooldeksel dat uitsteekt in de berm van een landelijke,
weinig, bruikbare weg (Luik, 10 maart 1986, J.L.M.B., 1986, 524).
een lamp die de opening van een dakafvoerbuis verstopt (Vred. GraceHollogne, 19 april 1985, R.G.A.R., 1987, nr. 11.232).
de aanwezigheid van een friet op de vloer van een frietkraam (Vred.
Diest, 18 november 1985, R.G.A.R., 1986, nr. 11.149).
de aanwezigheid van keien in een grasperk (Vred. Moeskroen, 20 april
1988, V.K.J., 1989, 13).
een rotsachtige belling waarvan stenen naar beneden vallen (Vred.
Namen, 5 maart 1991, T. Vred., 1991, 238; in dezelfde zin: Luik,
26 mei 1986, J.L.M.B., 1986, 525).

77. BEWIJS VAN HET GEBREK- Diegene die beweert schade te lijden tengevolge van een gebrek van een zaak en de bewaarder ervoor aansprakelijk
acht, moet het bestaan van dat gebrek bewijzen (Cass., 17 januari 1986, Arr.
Cass., 1985-86, 687, J.T., 1987, 194; Cass., 29 januari 1987, Arr. Cass.,
1986-87, 693, J.T., 1987, 499; Cass., 28 februari 1992, R. Cass., 1992, 100,
V.K.J., 1992, 195).
In de huidige stand van het Belgisch positief recht is het bewijs van het
gebrek in de zaak door het slachtoffer een voldoende doch noodzakelijke
voorwaarde (Rb. Namen, 9 november 1989, R.G.A.R., 1992, nr. 11.923).
A. Principes. -

Rechtstreeks bewijs van bet gebrek

Het bewijs van het gebrek zorgt in de rechtsleer en rechtspraak nog steeds
voor problemen. Zeker is dat het gebrek niet kan afgeleid worden uit het
loutere feit dat de zaak schade heeft veroorzaakt (zie bijvoorbeeld Luik,
27 juni 1988, R.G.A.R., 1992, nr. 12.009; Antwerpen, 15 januari 1991,
Turnh. Rechtsl., 1991, 101, R.G.A.R., 1992, nr. 12.061, hervormt Rb. Turnbout, 4 april 1989, Turn. Rechtsl. , 1991, 100; Gent, 26 maart 1991, T. G.R.,
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1991, 114; Rb. Antwerpen, 1 juni 1987, R. W., 1987-88, 440) ofuit het !outer
gedrag van de zaak (Cass., 16 oktober 1986, Arr. Cass., 1986-87, R.W.,
1986-87, 2090, Rechtspr. Antw., 1986, 185; Antwerpen, 7 november 1990,
R.G.A.R., 1992, nr. 12.047), noch houdt art. 1384, lid 1 B.W. een vermoeden
van een gebrek in de zaak in (Geelen, K., l.c., (167), 168).
Het bewijs van het bestaan van een gebrek kan rechtstreeks gebeuren, hetzij
indirect, waartoe het slachtoffer aile middelen van recht mag aanwenden,
getuigen en vermoedens inbegrepen (Geelen, K., l.c., (167), 168; zie o.m.
Cass., 17 januari 1986, Arr. Cass., 1985-86, 687, J.T., 1987, 194; Bergen,
18 juni 1986, J.L.M.B., 1987, 176) (zie verder).
De omstandigheid zelf dat een pompinstallatie benzine laat ontsnappen aan
de aansluiting tussen de vulslang en het spuitpistool, houdt het bewijs in van
een abnormale gesteldheid van de zaak die haar ongeschikt maakt voor haar
normaal gebruik (Brussel, 12 november 1987, R.W., 1988-89, 1170).
Het loskomen van een wiel van een rijdende wagen !evert het rechtstreekse
bewijs van een gebrek aan de wagen (Rb. Kortrijk, 25 februari 1991, De
Verz., 1992, 337).
In heel wat gevallen is het rechtstreekse bewijs van het gebrek onmogelijk
om reden dat de zaak zich na het schadegeval niet meer in dezelfde toestand
bevindt. Gelet op die omstandigheden aanvaardt de rechtspraak en rechtsleer
dat het slachtoffer het bewijs van het gebrek levert door middel van een
indireet bewijs van het gebrek (Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M.,
m.m.v. Geelen, K. en Decoster, S., ,Overzicht (1979-1984)", T.P.R., 1987,
nr. 77).
B. Indirect bewijs van het gebrek
De rechtspraak laat vaststaand toe dat het slachtoffer het bestaan van een
gebrek in de zaak bewijst door aan te tonen dat de schade zich niet zou
hebben voorgedaan indien de zaak niet door een gebrek was aangetast (zie.
b.v. Antwerpen, 7 november 1990, R.G.A.R., 1992, nr. 12.047; Rb. Neufchateau, 18 november 1987, Rev. Reg. Dr., 1988, 161).
De bewijslast van het gebrek blijft bij het slachtoffer rusten (Camelis, L., o.c.,
nr. 300-301, 490-492; Rb. Namen, 9 juni 1987, Rev. Reg. Dr., 1987, 376).
Anders dan het rechtstreeks bewijs van het gebrek heeft het indirect bewijs
zijn weerslag op het causaal verband tussen gebrek en schade, in die zin dat
het slachtoffer het bewijs dient te leveren dat de schade, zoals ze zich heeft
voorgedaan, door geen enkele andere - vreemde - oorzaak dan een gebrek
kon teweeggebracht worden (Cass., 29 januari 1987, Arr. Cass., 1986-87,
693, J.T., 1987, 499 ; Cass., 28 februari 1992, Arr. Cass., 1991-92, 620, R.
Cass., 1992, 100, V.K.J., 1992, 195; Antwerpen, 7 november 1990, R.G.A.R.,
1992, nr. 12.047).
Niets belet het slachtoffer om door aile bewijsmiddelen, met ingebrip van
vermoedens, aan te tonen dat het bestaan van een gebrek de enig mogelijke
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uitleg voor het ongeval was en dat het ongeval niet aan vreemde oorzaak kon
worden toegeschreven (Cass., 17 januari 1985, Arr. Cass., 1984-85, 645,
R. W, 1985-86, 1100, Pas., 1985, I, 568).
Het arrest dat alle mogelijke oorzaken van brandschade, andere dan een
gebrek van de zaak (tussenkomst van een menselijke handeling, een rechtstreekse fout, een geval van overmacht of zelfontbranding) uitgesloten heeft,
leidt uit deze eliminatie wettig af dat de schade aileen door een gebrek van de
zaak is veroorzaakt, en de bewaarder derhalve aansprakelijk is krachtens
art. 1384, lid 1 B.W. (Cass., 17 januari 1986, Arr. Cass., 1985-86, 687, J.T.,
1987, 194; zie ook Cass., 16 december 1986, Arr. Cass., 1986-87, 209). Na
eliminatie van aile andere oorzaken dan een gebrek in de zaak overwogen de
appelrechters dat ,de brand noodzakelijk ontstaan is door een contact met
voorwerpen die van aard waren om te kunnen branden - zoals kortsluiting,
- zoals door het blijvend verwarmen van toestellen, - zoals een onder druk
staande gasfles [... ] - zoals door gelijk welk denkbaar voorwerp dat niet
bestemd was om brand te steken en het toch gedaan heeft; dat derha1ve de
brand noodzakelijk ontstaan is door middel van een voorwerp dat een gebrek
vertoonde, en wei door een zeer gevaarlijk gebrek: te doen branden hoewel
het daar niet toe bestemd was; dat materieel zeker is dat deze onbepaald
gebleven gebrekkige zaak behoorde tot de zaken waarover (de aangesprokene) de bewaring had".
Evenzo oordeelde het Hof van Beroep te Luik dat het - indirect - bewijs
van het gebrek van een door brand geteisterd gebouw niet kan afgeleid
worden uit het enkele feit dat brand is uitgebroken: het bewijs van het gebrek
is ondergeschikt aan de uitsluiting van alle andere oorzaken van de bewuste
brand, zoals een vreemde oorzaak of een fout van een derde. Het vonnis van
de eerste rechter, die geoordeeld had dat het bewijs van het gebrek geleverd
is door de brand op zich omdat het vuur als een abnormaal kenmerk van de
zaak beschouwd moet worden, werd door het Hofvan Beroep te Luik terecht
hervormd (Luik, 27 juni 1988, R.G.A.R., 1992, nr. 12.009; in dezelfde zin:
een gasontploffing welke, volgens het slachtoffer te wijten is aan een gaslek
zonder dat hiervan het minste bewijs ge1everd wordt noch de opzettelijke
daad van een derde uitgesloten wordt: Antwerpen, 11 oktober 1989, De
Verz., 1990, 172, noot, De Maeseneire, D.).
De verp1ichting voor diegene die zich op een gebrek van de zaak beroept,
daarvan het bewijs te 1everen, houdt geenszins de verplichting in dat gebrek
nader te bepalen (zie o.m. Cass., 29 januari 1987, Arr. Cass., 1986-87, 693,
J.T., 1987,499; Cass., 28 februari 1992,Arr. Cass., 1991-92,620, R. Cass.,
1992, 100, V.K.J., 1992, 195).
De negatieve bewijs1evering moet naar redelijkheid worden opgevat en met
gezond verstand worden beoordeeld. De feitenrechter kan zich beperken tot
het onderzoek van de oorzaken die, naar zijn oordeel, redelijkerwijze in
aanmerking kunnen worden genomen (Cass., 29 januari 1987, Arr. Cass.,
1986-87, 693, J.T., 1987, 499).
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Het is voldoende te bewijzen dat het ongeval niet mogelijk zou zijn geweest
indien de zaak geen gebrek had vertoond (zie o.m. Cass., 17 januari 1985,
Arr. Cass., 1984-85, 645, R. W., 1985-86, 1100, Pas., 1985, I, 568; Cass.,
17 januari 1986,Arr. Cass., 1985-86,687, J.T., 1987, 194; Cass., 29 januari
1987, Arr. Cass., 1986-87, 693, J.T., 1987, 499 ; in dezelfde zin: Bergen,
18 juni 1986, J.L.M.B., 1987, 176; Antwerpen, 10 juni 1985, Limb. Rechtsl.,
1986, 124: brand in winkelruimte; Brussel, 16 januari 1989, De Verz., 1989,
351). Niet vereist is dat men op technisch vlak het bestaan van het gebrek
bewijst (Bergen, 18 juni 1986, J.L.M.B., 1987, 176).
Na vastgesteld te hebben dat het afspringen van een capsule van een fles,
waardoor schade wordt veroorzaakt, niet te wijten kan zijn aan een verkeerde
behandeling tijdens het opslaan, noch aan het gedrag van het slachtoffer,
kunnen de appelrechters naar recht oordelen dat moet worden aangenomen
dat de ,geleden schade van geen andere oorzaakkan zijn dan van het gebrek van
de zaak" (Cass., 29 januari 1987,Arr. Cass., 1986-87,693, J.T., 1987, 499).
Zo ook waar geen andere oorzaken buiten het stormweer aan te duiden zijn
en dit laatste geen verschoningsgrond vormt, kan aileen nog maar weerhouden worden dat het om een gebrek in de zaak gaat, in casu een niet meer
gezonde ofwel een te oude boom, die niet in staat was een stormweer te
weerstaan (Gent, 16 december 1985, T. Not., 1986, 146, noot Viney, F., T.
Agr. R., 1986, 30, Intern. Vervoerr., 1986, afl., 4, z.p.; zie o.m. ook Antwerpen, 13 maart1_285,_V.[(.J., 198_5,125)._
Het bewijs kan voortvloeien uit een inductief onderzoek, zoals dat waarbij
aile andere mogelijke oorzaken tot de schade worden uitges1oten en dat erin
bestaat om die oorzaak te weerhouden die objectief het meest waarschijnlijk
en klaarblijkelijk voorkomt (Rb. Namen, 9 november 1989, R.G.A.R., 1992,
nr. 11.923).
Nu geen vreemde oorzaak of een font van het slachtoffer kan aangetoond
worden, is naar recht bewezen dat de draaimolen in een speeltuin waarvan de
aanhechtingen doorgeroest en niet-aaneensluitend waren en scherpe kanten
vertoonden, gebrekkig is (Brussel, 23 juni 1988, R. W., 1990-9( 123).
Wanneer de eigenaar van een modelvliegtuig het gebrek van de zaak betwist
maar geen enkele andere oorzaak van het ongeval, veroorzaakt door het
modelvliegtuig, naar voor brengt, is de schade veroorzaakt ofwel door de
font van de eigenaar ofwel door een gebrek in de zaak waarvoor ook de
eigenaar aansprakelijk is (Brussel, 5 februari 1988, R.G.A.R., 1990,
nr. 11.684).
Het abnormale gedrag of de abnormale plaats van de zaak speelt ook een rol
op het terrein van het bewijs (zie Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M.,
m.m.v. Geelen, K. en Decoster, S., ,Overzicht (1979-84)", T.P.R., 1987,
nr. 77.B., 1405; Cass., 18 mei 1984, Pas., 1984, I, 1130, R. W., 1984-85,
1167, noot, De Verz., 1984,753, J. T., 1984, 708; Cass., 9 februari 1989, Arr.
Cass., 1988-89, 680).
Het gebrek in de zaak in de zin van art. 1384lid 1 B.W. kan immers afgeleid
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worden uit het abnormaal gedrag van de zaak wanneer iedere andere oorzaak
van het gebrek wordt uitgesloten (Geelen, K., l.c., (167), 168; Cass., 16 oktober 1986, Arr. Cass., 1986-87, 209; Cass., 9 februari 1989, Arr. Cass., 198889, 680; Cass., 28 februari 1992, R. Cass., 1992, 100, V.K.J., 1992, 195;
Brussel, 21 oktober 1988, R.G.A.R., 1989, nr. 11.582; Brussel, 7 november
1989, R.G.A.R., 1991, nr. 11.887; Kh. Dinant, 19 januari 1988, De Verz.,
1988, 507: ,oververhitting" van een rekenmachine, waardoor brand ontstaat;
Rb. Namen, 9 november 1988, R.G.A.R., 1992, nr. 11.923; Kh. Brussel,
4 november 1991, T Aann., 1992, 106; Vred. Zele, 7 september 1988, T.
Vred., 1990, 112).
Vereist is derhalve dat de rechter elke andere oorzaak dan het gebrek voor de
schade uitsluit (Cass., 16 oktober 1986, Arr. Cass., 1986-87, 209). De
bewijslast van het slachtoffer wordt op deze wijze door de rechtspraak in
zekere mate verlicht. Eens het abnormale gedrag van de zaak vastgesteld en
bij gebreke aan een direct aanwijsbaar gebrek gaat de rechter op zoek naar
een eventuele andere oorzaak.
Niet naar recht verantwoord is de beslissing die besluit tot het bestaan van
een gebrek, terwijl de feitenrechter zelf stelt dat de val van een tak slechts
mogelijk was omdat het een oude boom was, of omdat de bewaarder hem niet
goed onderhouden had, of nog omdat de wind op de dag van de feiten
uitzonderlijk hevig was (Cass., 9 febrl!,ari 1989, Arr. Cass., 1988-89, 680).
De eigenaar van een voertuig die het bewijs van een vreemde oorzaak voor
het klappen van zijn auto band niet leverde, werd door het Rof van Beroep te
Antwerpen, zonder onderzoek van andere mogelijke oorzaken die redelijkerwijze in aanmerking komen voor het springen van de band, aansprakelijk
geacht op grond van art. 1384, lid 1 B.W. Ret Rofvan Cassatie oordeelde dat
het bestreden arrest op deze wijze, bij een vastgestelde abnormale gedraging
van een zaak, de bewaarder van de zaak om niet aansprakelijk te zijn de
verplichting oplegt het bewijs te Ieveren dat het abnormale gedrag te wijten
is aan een aan de zaak vreemde oorzaak. Ret bestreden arrest legt aldus aan
de bewaarder van de zaak een bewijslevering op die niet in de wet voorkomt
(Cass., 28 februari 1992, Arr. Cass., 1991-92, 620, R. Cass., 1992, 100,
V.K.J., 1992, 195).
Ook de lagere rechtspraak aanvaardt algemeen dat om het art. 1384, lid 1
B.W. toe te passen de rechter het bestaan van het gebrek van de zaak slechts
mag afleiden uit het abnormale gedrag van de zaak indien hij iedere andere
oorzaak dan het gebrek uitsluit (Bergen, 21 september 1987, R.G.A.R., 1988,
nr. 11.423; Bergen, 22 februari 1988, J.L.M.B., 1988, 618, noot Dal, A.; Rb.
Doornik, 11 oktober 1990, T.Agr.R., 1992, 168; Rb. Tongeren, 31 januari
1992, T.B.B.R., 1993, 276).
In die zin oordeelde het Rof van Beroep te Brussel dat het gebrek van de zaak
uit de abnormale gedraging van de zaak - het openspringen van een deurtje
van een wastoestel in een wassalon tijdens het wassen - mag worden
afgeleid, voorzover elke andere oorzaak van de schade uitgesloten is. In
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casu werd een cliente van een wassalon, nadat de wassalon-uitbater het
wastoestel had gesloten en in werking gesteld, ernstig gewond als gevolg
van het openspringen van het wastoestel. De aangestelde deskundige stelde
als mogelijke oorzaken van het ongeval voorop, hetzij het uit zichzelf
opengaan, hetzij het openen van het deurtje door het slachtoffer.
Het Hof oordeelde dat het slachtoffer onmogelijk het deurtje kon openen,
zodat de hypothese dat het deurtje vanzelf openging als enige mogelijke
oorzaak overbleef en derhalve het gebrek bewezen was. Als een gebrek van
de zaak, aldus het Hof, dient te worden aanzien bij een machine bestemd
voor intensief professioneel gebruik: ,de afwezigheid van een goed functionerend veiligheidssysteem, dat algemeen aanwezig is op machines voor
huishoudelijk gebruik" (Brussel, 16 maart 1988, D.C.C.R., 1988, 164).
Het beweerde gebrek van de zaak mag niet zomaar uit het ongeval zelf
afgeleid worden, zo bijvoorbeeld wanneer een wagen, twee uren na de
montage van nieuwe banden op het voertuig, aan het slippen gaat en een
verkeersongeval veroorzaakt (Brussel, 20 mei 1985, V.K.J., 1985, 193, R. W.,
1985-86, 1493).
Evenmin mag het gebrek in de zaak afgeleid worden uit het loutere feit dat
een boom omvalt bij een windsnelheid van 118 km. per uur (Rb. Antwerpen,
1 juni 1987, R. W, 1987-88, 440).
79. ARTIKEL 1384 EERSTE LID ENKEL VOOR-BENABEELDEN -De vermoede
aansprakelijkheid van artikell384, lid 1 B.W. wi1 de benadeelden die schade
hebben geleden door de daad van zaken die men onder zijn bewaring heeft,
een betere bescherming bieden. Het vermoeden van aansprakelijkheid geldt
enkel ten voordele van de personen die rechtstreeks schade hebben geleden
en kan enkel ingeroepen worden door die benadeelden (Cass., 17 januari
1991, Arr. Cass., 1990-91, 518, R. W, 1992-93, 758, Bull., 1991, 457;
Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M., m.m.v. Geelen, K. en Decoster,
S., ,Overzicht (1979-1984)", T.P.R., 1987, nr. 79, 1408; Cornelis, L., o.c.,
nr. 302, 493).
Naar aanleiding van het ins torten van een slecht geplaatste trap oordeelde het
Hofvan Beroep te Luik bij arrest van 12 oktober 1988 dat niet de bewaarder
maar de onderneming die de trap plaatste, op grond van art. 1384, lid 3 B.W.
aansprakelijk was voor de schade van het slachtoffer. De verzekeraar burgerrechtelijke aansprakelijkheid, die op vordering van de aansprakelijk gestelde
onderneming tot vrijwaring werd veroordeeld, stelde cassatieberoep in tegen
het arrest wegens beweerde schending van art. 1384, lid 1 B.W.
Het Hof van Cassatie verwierp het middel als niet-ontvankelijk, overwegende dat het vermoeden van aansprakelijkheid enkel geldt ten voordele van
personen die rechtstreeks schade hebben geleden en aileen door die personen
kan worden aangevoerd (Cass., 17 januari 1991, Arr. Cass., 1990-91, 518,
R. W., 1992-93, 758, Bull., 1991, 457).
. De gemeente die schade heeft geleden door de overstroming van een
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gemeenteweg als gevolg van het breken van een dijk van een waterspaarbekken is wel te beschouwen als een rechtstreeks slachtoffer en kan derhalve
beroep doen op het art. 1384 lid 1 B.W. om de door haar gedane uitgaven
voor het optreden van haar technische diensten en brandweer te verhalen
(Antwerpen, 7 december 1987, R. W., 1989-90, 780).
80. GEEN SAMENLOOP MET CONTRACTUELE AANSPRAKELIJKHEID - De contractuele aansprakelijkheid sluit de delictuele aansprakelijkheid uit (zie Dee!
IV.), zodat tussen medecontractanten in beginsel geen beroep kan gedaan
worden op art. 1384, lid 1 B.W. (zie o.m. Brussel, 20 mei 1985, VK.J., 1985,
193, R. W., 1985-86, 1493: verkeersongeval onmiddellijk na montage van
nieuwe banden; Antwerpen, 25 februari 1987, Rechtspr. Antw., 1987, 15;
Brussel, 22 november 1991, R.G.A.R., 1993, nr. 12.237: gebrek van de
verkochte zaak (1641 B.W.); brand in een winkelgalerij: Rb. Tongeren,
31 januari 1992, T.B.B.R., 1993, 276).
In strijd met het verbod op samenloop heeft het boger besproken arrest van
het Hof van Beroep te Brussel dd. 16 maart 1988 (het openspringen van het
deurtje van een wastoestel) toepassing gemaakt van art. 1384, lid 1 B.W.,
niettegenstaande tussen het slachtoffer en de wassalon-uitbater een contract
bestond (voor een bespreking, zie nr. 78). Terecht stelt Geelen dat de eerste
(en enige?) contractuele verplichting van elke gelijkaardige wassalon-uitbater het terbeschikking stellen is van goedwerkende machines, zodat de
wassalon-uitbater een inbreuk begaat op zijn contractuele verplichtingen
wanneer hij een gebrekkige wasmachine terbeschikking stelt (Geelen, I.e.,
(167), 171).
Wanneer door de nalatigheid van een scheepswerf de bodem van een schip
dat in herstelling is, beschadigd wordt door een stuk drijfhout, is de scheepswerf contractueel aansprakelijk (Antwerpen, 25 februari 1987, Rechtspr.
Antw., 1987, 15).
Anderzijds sluit het bestaan van een contractuele relatie niet elke toepassing
van art. 1384, lid 1 B.W. uit. Immers, indien de schade niet het gevolg is van
een inbreuk op de contractuele verplichtingen, maar van een schending van
de door art. 1384, lid 1 B.W. geeiste zorgvuldigheid en de schade een andere
is dan de gene die ontstaat uit de slechte uitvoering van de overeenkomst, kan
de aansprakelijkheid met toepassing van art. 1384, lid B.W. vastgesteld
worden (zie Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M., m.m.v. Geelen, K.
en Decoster, S., ,Overzicht (1979-1984)", T.P.R., 1987, nr. 80, 1409).
Ben voorbeeld hiervan meende de Rechtbank van eerste aanleg te Leuven
terug te kunnen vinden in volgend geval.
Ben klant laat zijn TV-toestel herstellen en krijgt van de hersteller een ander
toestel in bruikleen.
De schade, veroorzaakt door de ontploffing van het televisietoestel dat door
de hersteller in bruikleen werd toevertrouwd, is een schade die voortvloeit uit
een gebrek van de zaak. Deze beschadiging is geen tekortkoming van de
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uitlener aan de contractuele verplichting gegrond op art. 1891 B.W. (aansprakelijkheid van de uitlener bij schade veroorzaakt door een gebrek dat
door hem gekend is en waarvan hij de lener niet op de hoogte heeft gebracht).
Integendeel, de schade, zoals vastgesteld naar aanleiding van het deskundig
onderzoek, is, aldus de Rechtbank, louter en aileen het gevolg van de
foutloze aansprakelijkheid van art. 1384, lid 1 B.W., en niet van een of
andere contractuele tekortkoming (Rb. Leuven, 29 april1988, Pas., 1988, III,
113, T.B.B.R., 1990, 428 met noot Deli, D., ,De contractuele aansprakelijkheid van de aannemer van werk voor de bij de uitvoering van zijn opdracht
gebruikte ondeugdelijke zaken").
Deze uitspraak kan niet bijgetreden worden.
Zo ook werd de vervoersmaatschappij op grond van art. 1384, lid 1 B.W.
aansprakelijk gesteld voor de schade die een reiziger leed toen hij uitgleed
over een gladde plek in een tramrijtuig. Aangestipt dient wel dat geen van de
gedingvoerende partijen zich beroepen heeft op het samenloopverbod, zodat
het Hof van Beroep te Antwerpen zich hierover niet heeft uitgesproken
(Antwerpen, 9 december 1987, T.B.B.R., 1990, 444, noot De Wit, R., ,De
aansprakelijkheid van de vervoerder bij personenvervoer'; juiste toepassing
in gelijkaardige omstandigheden, zie Bergen, 15 januari 1991, De Verz.,
1992, 138).
AFDELING

5_

HET VERMOEDEN VAN AANSPRAKELIJKHEID, DRAAGWIJDTE,
TEGENBEWIJS EN GRONDSLAG

81. VERMOEDEN IURIS ET DE IURE.- VREEMDE OORZAAK- lndien het slachtoffer bewijst dat de geleden schade het gevolg is van een gebrek in de zaak,
kan de aangesprokene zich niet bevrijden van zijn vermoede aansprakelijkheid op grond van art. 1384, lid 1 B.W. door aan te tonen dat hij geen fout
heeft begaan. Wil de bewaarder zich bevrijden van zijn aansprakelijkheid,
kan hij dit enkel door aan te tonen dat de schade geleden door het slachtoffer
veroorzaakt werd door een vreemde oorzaak (Starck, B., Roland, H. en
Boyer, L., o.c., nr. 651, 288. Toepassingsgevallen Frankrijk: zie b.v. Cass.
fr., 27 februari 1991, Resp. civ. et assur., 1991, nr. 168; Cass. fr., 5 februari
1992, Resp. civ. et assur., 1992, comm. 166: in beide gevallen verbreking
wegens afwezigheid van overmacht).
Dit beginsel wordt bevestigd door de rechtspraak (zie o.m. Cass., 3 september
1992, Arr. Cass., 1992-93, 1061, R. Cass., 1992, 195; Cass., 13 mei 1993,
Arr. Cass., 1993, 493; Gent, 21 januari 1986, R.W, 1987-88, 1036; Rb.
Kortrijk, 25 februari 1991, De Verz., 1992, 337). Het schuldvermoeden dat
op de bewaarder rust kan enkel omgekeerd worden indien de bewaarder het
bewijs levert dat de schade niet te wijten is aan een gebrek in de zaak maar
veroorzaakt werd door een vreemde oorzaak: toeval, overmacht, daad van
een derde of van het slachtoffer (zie Cass., 13 mei 1993, Arr. Cass., 1993,
493; Bergen, 21 september 1987, R.G.A.R., 1988, nr. 11.423; Luik, 19 januari
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1988, R.G.A.R., 1989, nr. 11.565; Bergen, 22 februari 1988, J.L.M.B., 1988,
618, noot Dal, A.; Bergen, 12 december 1988, De Verz., 1989, 345; Brussel,
7 november 1989, R.G.A.R., 1991, nr. 11.887; Rb. Meche1en, 9 mei 1988,
Pas., 1988, III, 121; Rb. Charleroi, 24 februari 1992, Rev. Reg. Dr., 1993,
20). Maar de beslissing welke stelt dat de bewaarder het gebrek niet kende
om daaruit af te leiden dat er op het ogenblik van het schadegeval een
vreemde ,omstandigheid" bestond, miskent het wettelijk begrip vreemde
oorzaak (Cass., 29 oktober 1987, Arr. Cass., 1987-88, 267).
De omstandigheid evenwel dat het gebrek waardoor een zaak aangetast was,
door een vreemde oorzaak veroorzaakt werd, neemt de aansprakelijkheid van
de bewaarder van de zaak voor de schade die de zaak veroorzaakte, niet weg
(Cass., 5 juni 1987,Arr. Cass., 1986-87, 1354, V.K.J., 1988, 224; Antwerpen,
10 januari 1989, V.K.J., 1989, 142; Rb. kortrijk, 25 februari 1991, De Verz.,
1992, 337).
Schendt de bepalingen van art. 1384, lid 1 B.W., het arrest dat aanneemt dat
de rempomp van een autobus een technisch gebrek vertoont, maar oordeelt
dat daaruit niet noodzakelijk volgt dat een rem of de remmen van de bus een
gebrek vertoonden, omdat voor het gebrek een vreemde oorzaak aanwijsbaar
is- met name het opspringen van een steen- (Cass., 5 juni 1987, Arr.
Cass., 1986-87, 1354, V.K.J., 1988, 224).
Een autobestuurder rijdt op de autosnelweg tegen het voetstuk van een
verkeersbord. Het Wegenfonds levert niet het bewijs van een vreemde oorzaak door voor te houden dat een onbekende vrachtwagen of een andere
bestuurder door een aanrijding met het verkeersbord het voetstuk ervan op de
autoweg heeft gekatapulteerd (Gent, 13 oktober 1986, V.K.J., 1987, 80).
Het is, zoals gesteld, onvoldoende om aan te tonen dat het gebrek van de zaak
het gevolg is val} een vreemde oorzaak (zie b.v. Vred. Grace-Hollogne,
31 januari 1989, R.G.A.R., 1992, nr. 11.971).
Bovendien is het vaak zo, ingeval de schade veroorzaakt werd door een zaak
aangetast door een gebrek maar in omstandigheden die overmacht zouden
betekenen, dat rechters de bewaarder van de zaak uit opportunisme laten
opdraaien voor de schade. Voorbeelden zijn losse dakpannen die bij stormwind afvallen (Bergen, 21 september 1987, R.G.A.R., 1988, nr. 11.423;
Brussel, 16 januari 1989, De Verz., 1989, 351; Rb. Gent, 25 oktober 1986,
T.G.R., 1986, 56), zieke of oude bomen (Gent, 16 december 1985, T. Not.,
1986, 146, noot Viney, F., T. Agr. R., 1986,30, Intern. Vervoerr., 1986, afl.,
4, z.p.; Bergen, 12 december 1988, De Verz., 1989, 345).
Traditioneel aanvaardt de rechtspraak geen gedeeltelijke aansprakelijkheid
bij samenloop van een gebrek in de zaak met een omstandigheid die overmacht uitmaakt (Bergen, 12 december 1988, De Verz., 1989, 345, noot
Lambert).
Slechte weersomstandigheden worden zelden aanvaard als overmacht (voor
een toepassing, zie: Vred. Mol, 5 februari 1991, Turnh. Rechtsl., 1991, 146).
Zo werd geen overmacht aanvaard bij hevige stormwind (Gent, 16 december
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1985, T. Not., 1986, 146, noot Viney, F., T. Agr. R., 1986, 30, Intern.
Vervoerr., 1986, afl., 4, z.p.; Bergen, 21 september 1987, R.G.A.R., 1988,
nr. 11.423; Bergen, 12 december 1988, De Verz., 1989, 34; Brussel, 16 januari 1989, De Verz., 1989, 351; Rb. Nijvel, 21 november 1985, R.G.A.R.,
1987, nr. 12.272; Rb. Gent, 25 oktober 1986, T.G.R., 1986, 56; Rb. Nijvel,
4 maart 1991, J.T., 1991, 682; Rb. Turnhout, 7 mei 1991, Tumh. Rechtsl.,
1991, 97, noot; Vred. Wolvertem, 14 maart 1985, B.F.E., 1986, afl. 2, 3;
Vred. Zele, 7 september 1988, T. Vred., 1990, 112; Vred. Mol, 28 mei 1991,
Tumh. Rechtsl., 1991, 98), bij stormweer (Rb. Brugge, 26 september 1988,
R. W., 1990-91, 371) ofbij een dijkbreuk tengevolge van een hevige regenval
(Antwerpen, 7 december 1987, R. W., 1989-90, 780).
Daarentegen aanvaardde de Rechtbank van Antwerpen wel dat het omvallen
van een boom bij een windsnelheid van 118 km. per uur niet het gevolg is van
een gebrek in de zaak maar veroorzaakt werd door overmacht (Rb. Antwerpen, 1 juni 1987, R.W., 1987-88, 440).
Het afbreken en neervallen van een bovengrondse hoogspanningskabel,
waardoor een vaars wordt geelectrocuteerd, is het gevolg van het doorbranden van die kabel. Het doorbranden, waarschijnlijk te/wijten aan een
vogel die op de kabel ging zitten, is voor de bewaarder geen overmacht.
Overmacht kan immers slechts het gevolg zijn van een gebeurtenis buiten de
wil van de mens, die niet kan worden voorzien of vermeden, wat in casu niet
kan gezegd worden van_vogels. Een vogel is voor de bewaarder van de
hoogspanningskabel geen buitengewoon en onvoorzienbaai voorwerp; noch
is het onbekend dat vogels op dergelijke leidingen gaan zitten zonder zich
daarbij te bekommeren omtrent mogelijke gevaren (Gent, 21 januari 1986,
R.W., 1987-88, 1036).
Ingeval een populier ten gevolge van een krachtige wind neervalt op een
laagspanningsnet en daarbij schade berokkent, en het gebrek van de populier
bewezen is, moet de bewaarder van de populier instaan voor de schade. Deze
kan slechts bevrijd worden van zijn aansprakelijkheid indien hij het bewijs
van een vreemde oorzaak levert: toeval, overmacht, daad van een derde of
schuld van de getroffene zelf. Windstoten met een maximumsnelheid van 32
m/s (115 kmlu.) lijken niet uitzonderlijk, zelfs indien zij in onze streken
weinig voorkomen, en kunnen derhalve niet de overmacht vormen waardoor
de bewaarder van de boom van zijn aansprakelijkheid ontheven wordt
(Bergen, 12 december 1988, De Verz., 1989, 345, noot Lambert, M.; in
dezelfde zin: losgerukte dakpannen bij een snelheid van 35 m/s (126 kmlu.):
Brussel, 16 januari 1989, De Verz., 1989, 351; een wind met een topsnelheid
van 151 km. per uur die de val van een schoorsteen teweegbrengt, is niet te
beschouwen als overmacht: Rb. Nijvel, 21 november 1985, R.G.A.R., 1987,
nr. 12.272; zie ook Rb. Turnhout, 7 mei 1991, Turnh. Rechtsl., 1991, 97,
noot; Rb. Brussel, 27 juni 1991, De Verz., 1992, 347; Vred. Mol, 28 mei
1991, Turnh. Rechtsl., 1991, 98; geen overmacht: wind met maximale snelheden van 174 tot 192 km. per uur, welke eenmaal om de 3 tot 4 jaar
voorkomt: Rb. Nijvel, 4 maart 1991, J.T., 1991, 682).
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gezegd worden dat het een onvoorzichtigheid heeft begaan (Brussel,
4 mei 1987, De Verz., 1988, 82, noot J.R.).
- van een oplettend bestuurder die op een autosnelweg rijdt in de onmiddellijke nabijheid van een grote agglomeratie, wat een densiteit van het
verkeer meebrengt, kan men niet verwachten dat hij vanop voldoende
afstand de aanwezigheid van een niet op zijn plaats thuishorend betonblok dat zich bovendien vereenzelvigt met het wegdek, onderscheidt
(Gent, 13 oktober 1986, V.K.J., 1987, 80).
- het - zelfs onzorgvuldig - tanken door een client van een zelfbedieningstankstation kan geen aanleiding geven tot een lek tussen vulslang en
spuitpistool (Brussel, 12 november 1987, R.W., 1988-89, 1170).
een bejaarde dame, 87 jaar oud, kan niet worden verweten onoplettend te
zijn geweest wanneer zij bij het betreden van een lift niet ziet dat de
liftkamer 40 em beneden het niveau van de overloop was en als gevolg
hiervan bij het instappen van de lift ten val komt (Luik, 19 januari 1988,
R.G.A.R., 1989, nr. 11.565).
- jonge kinderen die in een zandbak op een diepte van een meter een tunnel
graven en eronder bedolven geraken (Rb. Brussel, 26 december 1989,
R.G.A.R., 1991, nr. 11.886).
een trarnreiziger die bij het ins tappen over een platgetrapt stuk fruit op de
tramvloer uitglijdt (Antwerpen, 9 december 1987, T.B.B.R., 1990, noot
De Wit, R:; ;,De aansprakeliJklreid vande-vervoerder-bij-personenvervoer').
de bestuurder die bij regenweer aan een snelheid van 100 km/uur op de
linkerrijstrook van een autosnelweg rijdt en niets de aanwezigheid van
een waterplas tengevolge van een verstopping van de waterafvoer laat
vermoeden (Brussel, 18 januari 1988, V.K.J., 1988, 149).
- een dame die in een grootwarenhuis een rotte kartonnen verpakking met
glazen drankflessen van het stapelrek neemt, waarbij een van de flessen
op de grond valt (Rb. Nijvel, 2 december 1991, T.B.B.R., 1992, 85).
Zijn wel een onrechtmatige daad van de benadeelde:
de bestuurder die bij het oprijden van een prive-patkeerzone de te
eerbiedigen toegangsregelen niet naleeft, zodat de automatische bareel,
opgesteld aan de ingang van de parkeerzone, op het voertuig terecht komt
(Rb. Brussel, 6 juni 1985, R.G.A.R., 1988, nr. 11.321: de bestuurder is
zelf, gelet op zijn gebrek aan voorzorg, geheel aansprakelijk voor de
schade).
- het slachtoffer dat van een trap valt als gevolg van een gebrek aan
aandacht en onoplettendheid, en niet, zoals beweerd door het slachtoffer,
als gevolg van het ontbreken van een contrasterende strip aan de bovenste trede (Rb. Mechelen, 23 maart 1987, R. W, 1989-90, 26).
- een fietser die een zichtbare wegverzakking waardoor hij ten val komt,
niet tijdig opmerkt (Gent, 3 juni 1987, R.W., 1988-89, 1433).
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84. DAAD vAN EEN DERDE- De omstandigheid dat de daad van een derde aan
de oorsprong ligt van bet gebrek van de zaak doet geen afbreuk aan de
toepassing van art. 1384, lid 1 B.W. (Antwerpen, 9 december 1987, T.B.B.R.,
1990, 444, noot De Wit, R., ,De aansprakelijkheid van de vervoerder bij
personenvervoer"; Rb. Mechelen, 9 mei 1988, Pas., 1988, III, 121; vgl.
Frankrijk: ,Le gardien de la chose instrument du dommage est tenu d'indemniser integralement la victime, sauf son recours eventuel contre les tiers
qui auraient concouru ala production du dommage" (Cass. fr., 5 februari
1986, Bull. civ., II, nr. 11, J.C.P., 1986, ed. G, IV, 100; Cass. fr., 26 april
1990, Resp. civ. et assur., 1990, nr. 233, Bull. civ., II, nr. 79)).
De daad van een derde leidt slechts zelden tot een volledige vrijstelling van
de bewaarder. Zo werd de bewaarder van slecht geplaatste goederen op een
bouwwerf voor 114 aansprakelijk gesteld voor de schade aan derden, terwijl
de leverancier van de goederen die verantwoordelijk was voor de slechte
plaatsing, voor 3/4 gehouden was tot schadeloosstelling (Rb. Mechelen,
9 mei 1988, geciteerd).
85. GRONDSLAG VAN HET VERMOEDEN In de besproken periode heeft Procureur-Generaal Krings in zijn redevoering, uitgesproken op de plechtige openingszitting van bet Hof van
Cassatie op 3 september 1990, impliciet bevestigd dat art. 1384, lid 1
B.W. steunt op een fout die door de wet wordt afgeleid uit de omstandigheid dat men een gebrekkige zaak bewaart: ,degene die op grond van
artikel 1384, lid 1 B.W. de vergoeding vordert van de schade veroorzaakt
door de daad van een zaak, (moet) niet meer (... ) bewijzen dan dat de
verweerder een gebrekkige zaak onder zijn bewaring heeft, dat eiser schade
heeft geleden en dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen de schade
en bet gebrek van de zaak; dat uit een dergelijk bewijs een vermoeden
van fout ten laste van die verweerder volgt, waaraan hij aileen kan ontkomen door bet bewijs van een vreemde oorzaak: toeval, overmacht of
fout van een derde; dat bet niet ter zake dienend is dat bet gebrek niet
kon blijken uit een normaal, zelfs doorgedreven onderzoek van de zaak;
dat zelfs de onoverwinnelijke onwetendheid omtrent bet gebrek vanwege
diegene die de zaak onder zijn bewaring heeft, niets afdoet aan zijn aansprakelijkheid." (Krings, E., 'Aspecten van de bijdrage van bet Hof van
Cassatie tot de rechtsvorming', Redevoering uitgesproken op de plechtige
openingszitting van bet Hof van Cassatie op 3 september 1990, Arr.Cass.,
1990-91, 24, nr. 32; zie ook Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M.,
m.m.v. Geelen, K. en Decoster, S., ,Overzicht (1979-1984)", T.P.R., 1987,
nr. 85, 1417).
In de lijn van bet arrest Blieck, gewezen door bet Franse Hof van Cassatie in
verenigde kamers dd. 29 maart 1991 (zie nr. 57; Cass. fr., Ass. plen., 29
maart 1991, Resp. civ. et assur., 1991, n. 128, J.C.P., ed. G, II, 21673, concl.
Dontenwille, noot Ghestin, J., D., 1991, 324, noot Larroumet, C., Rev.Trim.Dr.civ., 1991, 541, noot Jourdain, P., J.T., 1991, 600, R.G.A.R.,
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1991, nr. 11.857) stelt de recente rechtsleer terecht dat de grondslag van de
aansprakelijkheid voor gebrekkige zaken in feite vreemd is aan elke fout. De
bewaker van de zaak moet instaan voor het risico van de gebrekkige zaak, net
zoals in het arrest Blieck de beschutte werkplaats aanvaard heeft om op
permanente wijze de handel en wandel van de schadeve~;wekker te organiseren en te controleren, zodat de instelling moet instaan voor de daad van de
mentaal gehandicapte in de zin van art. 1384, lid 1 B.W. (vgl. Demesse, Th.,
,Article 1384, al. 1 du Code Civil: Rien de nouveau? ... (Le principe general
de responsabilite aquilienne du fait d'autrui)", R.G.A.R., 1991, nr. 11.854;
Moreau-Margreve, 1., 'Une regie generale de responsabilite delictuelle du
fait d'autrui en droit belge?', in Melanges Roger 0. Dalcq, Responsabilitis
et assurances, Brussel, Larcier, 1994, 439-465; Cass. fr., Ass. plen., 29 maart
1991: ,que cette pratique generatrice d'un risque tant pour les biens que pour
les personnes, ne saurait avoir pour consequence des dommages non reparables alors que le principe de l'indemnisation des victimes s'inscrit desormais
dans 1' ethique politique et sociale").

HOOFDSTUK 2

AANSPRAKELIJKHEID VOOR DIEREN

AFDELING

1

PERSONEN DIE AANSPRAKELIJK ZIJN

86. PRINCIPE.-ALTERNATIEVEAANSPRAKELIJKHEID- Art. 1385 B.W. bepaalt
dat voor de schade, veroorzaakt door een dier, de eigenaar van het dier, of,
terwijl hij het in gebruik heeft, degene die zich ervan bedient, aansprakelijk
is, hetzij het onder zijn bewaring stand, dan wel verdwaald of ontsnapt was.
De grondslag van de aansprakelijkheid van art. 1385 B.W. wordt traditioneel
verklaard op grand van een foutvermoeden ten laste van de bewaker van het
dier (Cornelis, L., Beginselen van het Belgische buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen-Apeldoorn, Brussel, Maklu-Ced. Samson,
1989, nr. 361, 589; Vansweevelt, T., ,Onderzoek naar de grondslag en de
begrenzing van de aansprakelijkheid voor dieren", R. W., 1985-86, 21872214).
De alternatieve - en niet cumulatieve - aansprakelijkheid voor dieren kan
afgeleid worden uit het woordje ,of" in artikel 1385 B.W. en wordt bevestigd door de rechtspraak: (zie Vred. Sint-Kwintens-Lennik, 22 oktober 1984,
R.W., 1987-88, 1068; Cornelis, L., o.c., nr. 369, 601; Ulrix, R., ,Aansprakelijkheid voor dieren", R. W., 1984-85, 2307; Starck, B., Roland, H. en Boyer,
L., o.c., nr. 717, 311).
Het slachtoffer kan dan ook voorzichtigheidshalve hetzij de eigenaar, hetzij
het rechtssubject dat zich van het dier bedient gedurende de tijd dat hij het in
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gebruik heeft, aanspreken. Een veroordeling in solidum is uitgesloten (Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M. en Hamelink, P., ,Overzicht (19641978)", T.P.R., 1980, nr. 93, 1254).
Anders dan Frankrijk, waar er een vermoeden bestaat dat de eigenaar van het
dier ook de bewaarder ervan is (Starck, B., Roland, H. en Boyer, L., o.c.,
nr. 717, 311 ), aanvaardt de Belgische rechtspraak dergelijk vermoeden niet
uitdrukkelijk.
De rechtspraak gaat er evenwel vaak van uit dat de eigenaar van het dier als
de bewaarder van het dier moet worden beschouwd, tenzij wordt aangetoond
dat de eigenaar de bewaringsbevoegdheid aan een derde heeft overgedragen
(zie b.v. Brussel, 2 november 1987, R.G.A.R., 1989, nr. 11.514).
Dit vermoeden is slechts een feitelijk en geen wettelijk vermoeden (Cornelis,
L., o.c., nr. 369, 601).
De facto komt de Belgische rechtspraak neer op de omkering van de bewijslast ten nadele van de eigenaar van het dier. Slaagt de eigenaar er niet in
het bewijs te leveren dat hij de bewaring heeft overgedragen, b.v. omdat het
dier verloren, ontsnapt of verdwaald was, dan zal de rechter vaak oordelen
dat de eigenaar aansprakelijk is. Niet dienend is het bewijs dat de eigenaar,
op het ogenblik dat zijn dier ontsnapt is, niet aanwezig was (b.v. dier ontsnapt
uit manege: Gent, 16 april 1985, R. W, 1987-88, 786).
Zijn de toepassingsvoorwaarden van art. 1385 B.W. vervuld, dan kan de
aangesprokene zich slechts van zijn aansprakelijkheid bevrijden door aan te
tonen, hetzij dat hij niet de eigenaar van het dier was op het ogenblik dat de
schade werd veroorzaakt of minstens dat het slachtoffer dat de bewijslast
draagt, het bewijs hiervan niet levert, hetzij dat een derde zich op het
ogenblik van de schadeverwekkende daad van het dier bediende (zie o.m.
Cornelis, L., o.c., nr. 369, 602; Ulrix, R., ,Aansprakelijkheid voor dieren",
I.e., 2307; zie nr. 98 e.v.).
87. BEGRIP BEWARING.- TOEZICHT- Klassiek hanteert de rechtspraak het
begrip juridische bewaking als grondslag voor de aansprakelijkheid gegrond
op art. 1385 B.W. (zie b.v. Bergen, 4 december 1987, R.G.A.R., 1989,
nr. 11.566; Rb. Gent, 22 januari 1987, T.G.R., 1987, 11; Bocken, H., ,Van
fout naar risico - een overzicht van de objectieve aansprakelijkheidsregelingen naar Belgisch recht", T.P.R., 1984, 379).
Zoals in het vorig Overzicht aangeduid kan het begrip juridische bewaking verwarrend zijn (Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M., m.m.v.
Geelen, K. en Decoster, S., ,Overzicht (1979-1984)", T.P.R., 1987, nr. 87,
1419).
Het juridisch criterium is sinds lange tijd uitdrukkelijk verworpen in de
Franse rechtspraak en rechtsleer (Starck, B., Roland, H. en Boyer, L., o.c.,
nr. 718, 312). De aansprakelijkheid krachtens art. 1385 B.W. wordt gegrond
op ,1' obligation de garde correlative aux pouvoirs de direction, de controle et
d'usage" (Starck, B., Roland, H. en Boyer, L., o.c., nr. 718, 312).
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De bewaarder naar Frans recht is hij die in feite het gezag over het dier
uitoefent.
In navolging van het Franse recht werd ook bij ons het begrip juridische
bewaking in vraag gesteld (Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M. en
Hamelink, P., ,Overzicht (1964-1978)", T.P.R., 1980, 1255, nr. 94; Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M., m.m.v. Geelen, K. en Decoster, S.,
,Overzicht (1979-1984)", T.P.R., 1987, nr. 87, 1419).
Vast te stellen is dat het Hof van Cassatie blijft vasthouden aan het begrip
juridische bewaking, om op deze wijze het onderscheid te maken tussen de
loutere detentie zonder enige macht over het dier en het toezicht, de leiding
en controle in de zin van art. 1385 B.W. Het Hofvan Cassatie spreekt in die
zin van ,meesterschap" over het dier.
De aansprakelijkheid voor de door een dier veroorzaakte schade gaat niet
over van de eigenaar op diegene die zich van het dier bedient, terwijl hij het
in gebruik heeft, door het enkele feit dat die persoon het dier onder zijn
bewaring heeft (Cass., 16 oktober 1986, Arr. Cass, 1986-87, 205). Met
,bewaring" bedoelt het Hof van Cassatie hier klaarblijkelijk het feitelijk
onder de hoede hebben van het dier.
De bewaarder moet op het ogenblik van het schadeverwekkend feit daadwerkelijk het ,meesterschap" over het dier hebben. Met ,meesterschap"
bedoelt de rechtspraak een niet ondergeschikte bevoegdheid van leiding en
toezicht, zonder tussenkomst van de eigenaar (Cass., 16 oktober 1986, Jrri.
Cass, 1986-87, 205; Cass., 18 november 1993, Arr. Cass., 1993, 966;
Bergen, 4 december 1987, R.G.A.R., 1989, nr. 11.566; Rb. Charleroi, 26 februari 1988, J.T., 1989, 10; Rb. Tongeren, 30 januari 1987, T.B.B.R., 1988,
494).
De loutere feitelijke macht die iemand over een dier heeft, is onvoldoende
om deze als bewaarder van het dier te beschouwen. De bewaarder moet
immers over een niet-ondergeschikte bevoegdheid van leiding en toezicht
beschikken. Maar een band van aanstelling verhindert niet dat een aangestelde over voldoende vrijheid kan beschikken om als ,meester" van het dier
te worden aanzien (zie het beginselarrest van 5 november 1981: Cass.,
5 november 1981, Arr. Cass., 1981-82, 320, R.W., 1983-84, 2909, noot,
Pas., 1982, I, 316 met conclusie Proc.-Gen. Duman, F., R.G.A.R., 1982,
nr. 10.526 met conclusie Proc.-Gen. Duman, F., geciteerd en besproken in
Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M., m.m.v. Geelen, K. en Decoster,
S., ,Overzicht (1979-1984)", T.P.R., 1987, nr. 92, 1424).
In de lagere rechtspraak wordt de begripsbepaling van ,meesterschap" over
het dier volledig hernomen. De derde, niet-eigenaar van het dier, kan slechts
als bewaarder beschouwd worden indien de eigenaar van het dier het volledige meesterschap over het dier werkelijk aan de' derde heeft overgedragen,
d.w.z. de niet-ondergeschikte macht van leiding en toezicht (zie b.v. Bergen,
4 december 1987, R.G.A.R., 1989, nr. 11.566; Luik, 3 november 1988,
R.G.A.R., 1992, nr. 12.008; Luik, 22 december 1989, R.G.A.R., 1992,
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nr. 11.977; Rb. Gent, 22 januari 1987, T.G.R., 1987, 11; zie Frankrijk:
Starck, B., Roland, H. en Boyer, L., o.c., nr. 718, 312).
De rechtspraak interpreteert de overdracht van bewaring beperkend door de
macht van de bewaarder van het dier te vergelijken met de bevoegdheid
welke de eigenaar bezit om het dier te gebruiken (Cass., 16 oktober 1986,
Arr. Cass., 1986-87, 205; Gent, 16 april 1985, R. W, 1987-88, 786; Bergen,
4 december 1987, R.G.A.R., 1989, nr. 11.566; Luik, 3 november 1988,
R.G.A.R., 1992, nr. 12.008; zie ook b.v. Rb. Tongeren, 30 januari 1987,
T.B.B.R., 1988, 494; Cornelis, L., o.c., nr. 372, 606; zie Frankrijk: Starck, B.,
Roland, H. en Boyer, L., o.c., nr. 719 e.v., 312 e.v.).
Heeft de bewaarder van het dier dezelfde gebruiksmacht als de eigenaar, dan
heeft hij het volledige meesterschap over het dier verworven. Niet naar recht
verantwoord is het arrest dat de beslissing dat de aangesprokene - nieteigenaar van het dier - op het ogenblik van het schadegeval niet over een
niet-ondergeschikte macht van leiding en toezicht zonder macht van inmenging van de eigenaar beschikte, laat steunen op de omstandigheid dat niet
was aangetoond dat de aangesprokene beschikte ,over een onbetwiste macht
en die dus ten eigen nutte werd uitgeoefend" (Cass., 18 november 1993, Arr.
Cass., 1993, 966).
Hierbij aansluitend rijst de vraag in welke mate men professionele dierenverzorgers of dierenvervoerders nog kan beschouwen als bewaarder in de zin
van art. 1385 B.W. Beroepsverzorgers of dierenvervoerders krijgen immers
op geen enkel ogenblik een gebruiksmacht die gelijk is aan die van de
eigenaar, maar enkel een macht die hen in staat stelt het dier te verzorgen
of te vervoeren. In verband met een schadegeval dat zich voordeed tijdens
het vervoer van dieren oordeelde het Hof van Cassatie in het geciteerde arrest
van 16 oktober 1986 dat de appelrechters uit de feitelijke omstandigheden
wettig konden afleiden dat de eigenaar tijdens het vervoer van zijn dieren het
meesterschap over de dieren had behouden en dit niet had overgedragen aan
de vervoerder. Hierbij verwezen de appelrechters naar de houding van de
eigenaar die actief tussenbeide was gekomen bij het opladen van de dieren en
daarenboven de vervoerder tijdens het vervoer vergezelde (Cass., 16 oktober
1986, Arr. Cass., 1986-87, 205).
De lagere rechtspraak schaart zich volledig achter de vereiste van ,meesterschap" over het dier, zodat het als algemeen geldend mag worden aangenomen (zie toepassingen, nr. 91 e.v.).
De voorwaarde dat de eigenaar een zelfde bevoegdheid om het dier te
gebruiken, gelijk aan deze van de eigenaar, aan de bewaarder heeft overgedragen, wordt door de rechter in feite beoordeeld (zie Cass., 16 oktober
1986, Arr. Cass., 1986-87, 205).
Opdat een manegehouder aansprakelijk kan zijn is vereist dat bewezen wordt
dat hij, als de ,bewaarder" van het paard op het ogenblik van het schadeverwekkend feit, ook het meesterschap over het dier heeft. Meesterschap
omvat een niet ondergeschikte bevoegdheid van leiding en toezicht, zonder
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tussenkomst van de eigenaar, en vereist meer dan een materiele bewaring.
Het onderstelt dat de eigenaar van het dier aan de manegehouder een macht
te gebruiken heeft overgedragen, die gelijk is aan die van de eigenaar. Met
toepassing van deze beginselen oordeelde het Hof van Beroep te Gent dat
niet bewezen werd dat de manegehouder enig gezag had over het paard, en
werd de eigenaar van het dier op grond van art. 1385 B.W. aansprakelijk
gesteld voor de schade die het ontsnapte dier veroorzaakte toen het tegen een
autobus aanliep (Gent, 16 april 1985, R. W., 1987-88, 786).
Daarentegen is een veearts die een paard verzorgt, ook al bevindt het dier
zich in de stal van zijn eigenaar en in diens aanwezigheid, de bewaarder van
het dier. Met uitsluiting van de aanwezige eigenaar heeft de veearts de
bevoegdheid van leiding en controle, en dit met het oog op de verzorging
van het dier, waarover hij alleen kan oordelen. Maakt het dier een onverhoedse beweging, dan is de veearts voor de schadelijke gevolgen van deze
beweging volledig aansprakelijk (Luik, 14 februari 1986, J.L.M.B., 1986,
217).
In dezelfde zin wordt de eigenaar van een koe geacht de feitelijke macht over
het dier overgedragen te hebben aan de veearts die een keizerssnede onder
verdoving dient uit te voeren. De professionele verzorger verkrijgt als vakman het volledig meesterschap - het gebruik, de leiding en het toezicht over het dier, en dit tijdens de hele duur van de ingreep, temeer daar de
ingreep volledig onder zijn verantwoordelijkheid_geb~urt •. ong~~cbt g~ ~@
wezigheid van de eigenaar van het dier of andere door hem bijgeroepen
personen (Brussel, 2 november 1987, R.W., 1989-90,437, R.G.A.R., 1989,
nr. 11.514).
88. BEGRIP ,ZICH BEDIENEN VAN HET DIER" - De aansprakelijkheid voor de
schade die door een dier veroorzaakt is, berust ofwel bij de eigenaar, ofwel
bij diegene die zich van het dier bedient. De rechtspraak besteedt weinig
aandacht aan de inhoud van het begrip ,zich bedienen van".
De voorkeur moet uitgaan naar een ruime begripsbepaling, waarin ,zich
bedienen" betekent dat men van het dier gebruik maakt binnen de uitoefening van een bepaald beroep. De vervoerder bedient zich van de vervoerde
dieren om zijn beroep uit te oefenen, zoals de veearts zich van de dieren
bedient om ze te verzorgen (voor toepassingen, zie: Luik, 14 februari 1986,
J.L.M.B., 1986, 217 ; Brussel, 2 november 1987, R.W., 1989-90, 437,
R.G.A.R., 1989, nr. 11.514; vgl. Frankrijk: Starck, B., Roland, H. en Boyer,
L., o.c., nr. 718, 312).
In de besproken periode werd het criterium ook toegepast ten aanzien van
een leraar paardrijden. Ben leerling-ruiter die rijles volgt, verwerft, gelet op
zijn gebrek aan ervaring in het paardrijden, niet het volledige meesterschap
over het paard, ook al houdt hij de teugels van het paard in handen. De leraar
paardrijden blijft als bewaarder van het paard te beschouwen (Luik, 22 december 1989, R.G.A.R., 1992, nr. 11.977). De rijleraar bedient zich immers
van de paarden om zijn beroep te kunnen uitoefenen (zie Vandenberghe, H.,
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Van Quickenborne, M., Geelen, K. en Decoster, S., ,Overzicht (1979-1984),
,Overzicht (1979-1984), T.P.R., 1987, nr. 88, 1421).
89. IS HET VOORDEEL OF NUT EEN CRITERIUM? - Ret nut of profijt dat een
persoon heeft van een dier is sinds het arrest van het Hof van Cassatie van
30 april 1975 niet langer een bepalend criterium om uit te maken wie de
bewaarder van het dier is (Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M. en
Hamelink, P., ,Overzicht (1964-1978)", T.P.R., 1980, 1259, nr. 96; Comelis, L., o.c., nr. 370, 603).
De lagere rechtspraak schaart zich volledig achter dit standpunt.
De overdracht van de bewaking over een dier in de zin van art. 1385 B.W. is
niet onderworpen aan het bestaan van, noch de mogelijkheid om een winst of
voordeel eruit te putten voor de gebruiker (Luik, 3 november 1988, R. G.A.R.,
1992, nr. 12.008; Rb. Tongeren, 30 januari 1987, T.B.B.R., 1988, 494). Zo
bijvoorbeeld is de manegehouder niet ipso facto als bewaarder van een paard
te beschouwen (Gent, 16 april1985, R.W., 1987-88, 786).
Dit betekent niet dat het nut of profijt van de gebruiker van het dier geen
feitelijk element is bij het nazicht van de juiste hoedanigheid van de
bewaarder.
Zo hanteert de rechtspraak het voordeel of nut vaak als een criterium om
degene die een dier gratis verzorgt in het kader van een vriendendienst, niet
als de bewaarder van het dier te beschouwen (Rb. Tongeren, 30 januari 1987,
T.B.B.R., 1988, 494; in dezelfde zin: C.A. Parijs, 13 december 1989, Resp.
civ. et assur., 1990, nr. 56).
90. ONTSNAPT OF VERDWAALD DIER.- ACHTERGELATEN DIER- De bewaarder
van het dier - eigenaar of gebruiker - blijft aansprakelijk voor de schade
veroorzaakt door het dier ongeacht of het dier onder zijn be waring stond dan
wei ofhet dier verdwaald of ontsnapt was (art. 1385 B.W.; Bergen, 4 december 1987, R.G.A.R., 1989, nr. 11.566; Brussel, 6 januari 1988, V.K.J., 1988,
154). Zo was de eigenaar van een paard dat ontsnapt was uit de kraal waarin
het verbleef, aansprakelijk voor de schade aan de autobus waar het dier
tegenaan liep (Gent, 16 april 1985, R. W., 1987-88, 786).
De eigenaar van een koe die uit haar wei losbreekt, staat als bewaarder in
voor de schadelijke gevolgen. De bestuurder die op de openbare weg plots
tegen de loslopende koe aanrijdt, kan dan ook terecht vergoeding voor zijn
schade vragen aan de eigenaar van het dier (Bergen, 3 april 1987, De Verz.,
1987, 487, noot Lambert, M.; in dezelfde zin: Brussel, 6 januari 1988, V.K.J.,
1988, 154; Brussel, 7 september 1990, R.G.A.R., 1991, nr. 11.826).
De aansprakelijkheid van de eigenaar van een paard komt ook in het gedrang, wanneer het paard ontvlucht is uit een afgesloten plaats waar het had
dienen bewaakt te worden (Bergen, 14 november 1989, R.G.A.R., 1991,
nr. 11.869).
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91.

BLOTE HODDER.- VERVOERDER.- KOPER -

A. Detentor

Ook voor de loutere detentor van een dier geldt het beginsel dat hij de
bewaarder van het dier wordt zodra hij de niet-ondergeschikte bevoegdheid
van controle, toezicht en leiding over het dier heeft.
De houdster van een hond is als bewaarder te beschouwen wanneer de
eigenaar haar het dier voor een onbepaalde tijd toevertrouwt. Zo is de
houdster aansprakelijk wanneer de hond de openbare weg oversteekt en
een voorbijganger hierdoor ten val komt (Rb. Charleroi, 26 februari 1988,
J.T., 1989, 10).
Betwistbaar is volgende uitspraak van het Hof van Beroep te Luik.
De eigenaar van een hond vertrekt voor een periode van 4 jaar naar het
buitenland en vertrouwt zijn dier toe aan zijn ouders. Uit de omstandigheid
dat de eigenaar van het dier, niettegenstaande zijn langdurige afwezigheid,
de opeenvolgende verzekeringspremies burgerlijke aansprakelijkheid voor
schade veroorzaakt door zijn hond in de zin van art. 1385 B.W. is blijven
betalen, heeft het Hof van Beroep te Luik afgeleid dat de eigenaar de
meester, en dus de bewaarder, over het dier wenste te blijven. De houders
van het dier werden niet aansprakelijk gesteld. Bij de beoordeling heeft het
Hof het feitd<!J_@ cigeQ::t<lf_V{!(!i:lftS was, in rekening gebracht. Als veearts
wist de eigenaar dat het behouden v<ffi -de verzekerlngspol!s opzijn persoonlijke naam enkel zin had indien hij niet daadwerkelijk de bewaring overgedragen had (Luik, 14 juni 1988, J.L.M.B., 1988, 1035).
De eigenaars van een hond die aan een derde een beperkte opdracht geven
(met name de verzorging en voeding van de hond) blijven bewaarder van hun
hond. Ret uitvoeren van deze taak houdt niet in dat de houder dezelfde
machten heeft als de eigenaar over de hond, zodat er geen sprake kan zijn van
overdracht van het meesterschap (Rb. Tongeren, 30 januari 1987, T.B.B.R.,
1988, 494; in dezelfde zin: C.A. Parijs, 13 december 1989, Resp. civ. et
assur., 1990, nr. 56).
Zo ook blijft de eigenaar de bewaarder, wanneer hij zijn hengst gedurende
het hoogseizoen en ingevolge een conventionele regeling laat grazen in de
weide van een derde. Hij bemest deze weide op natuurlijke wijze, samen met
de runderen van een andere boer, zodat er geen sprake is van een verhuur van
het dier aan de eigenaar van de weide (Luik, 3 november 1988, R.G.A.R.,
1992, nr. 12.008).
B. V ervoerder

In beginsel gaat de rechtspraak ervan uit dat tijdens de vervoerovereenkomst
de bewaring over het vervoerde dier werkelijk overgedragen wordt aan de
vervoerder (zie de in het vorig overzicht besproken Cassatie - arresten,
Cass., 20 april1979, Arr. Cass, 1978-79, 993, R. W., 1979-80, 1126 en Pas.,
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1979, I, 989; Cass., 26 juni 1981, Arr. Cass., 1980-81, 1269, R. W, 1981-82,
2628, noot en Pas., 1981, I, 1248; Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M.,
Gee1en, K. en Decoster, S., ,Overzicht (1979-1984), ,Overzicht (19791984), T.P.R., 1987, nr. 9l.B; Ulrix, R., I.e., 2314; zie b.v. Rb. Brussel,
20 april 1990, R.G.A.R., 1992, nr. 11.901, noot Dalcq, C.).
In het reeds geciteerde arrest van 16 oktober 1986 verwierp het Hof van
Cassatie een voorziening in cassatie tegen de uitspraak van het Hof van
Beroep te Luik van 20 februari 1985. In het bestreden arrest was de eigenaar
van het dier aansprakelijk gesteld voor de schade veroorzaakt door zijn
dieren tijdens het vervoer, omdat de eigenaar, aldus het Hof van Beroep,
het meesterschap over de dieren op het ogenblik van het schadegeval had
behouden. Uit de feitelijke vaststellingen was volgens het bestreden arrest af
te leiden dat de bewaring niet was overgegaan op de vervoerder, ook al
bevonden de dieren zich op het ogenblik van het schadegeval in de veewagen.
De feiten van het arrest waren de volgende.
Tijdens het vervoer van jong en driftig vee werd bij het inladen, op een
ogenblik dat de dieren reeds in de veewagen waren en het laadplatform werd
rechtgezet, een helper verwond. Ongebruikelijk bij dergelijk vervoer van
dieren was dat de eigenaar niet aileen actief tussenbeide was gekomen bij het
opladen, maar tevens wilde dat alles in zijn tegenwoordigheid en onder zijn
leiding geschiedde. Daarenboven had de eigenaar zelf de hulp ingeroepen
van het slachtoffer en diens vrouw om de dieren bijeen te drijven en in de
aanhangwagen te loodsen en zou hij samen met de vervoerder meerijden naar
de plaats van bestemming. Het Hof van Cassatie oordeelde dat het Hof van
Beroep te Luik uit deze vaststellingen en feitelijke beoordelingen wettig kon
afleiden dat de eigenaar de bewaring over het dier in de zin van art. 1385
B.W. had behouden (Cass., 16 oktober 1986, Arr. Cass., 1986-87, 205).
In een betwistbaar vonnis oordeelde de Rechtbank van eerste aanleg te
Brussel dat de vervoerder tijdens de vervoerovereenkomst de bewaring over
het vervoerde dier had en bijgevolg aansprakelijk is voor de schade, niettegenstaande de eigenaar aanwezig was bij het vervoer en spontaan hulp
hood. In casu vorderde de eigenaar van het dier op grand van art. 1385 B.W.
vergoeding voor de verwondingen die het dier opliep tijdens het inladen. Dit
vonnis is ongetwijfeld in strijd met het verbod van samenloop. Tussen de
eigenaar en de vervoerder werd immers een vervoerovereenkomst gesloten,
terwijl de schade ontstaan is tengevolge van de slechte uitvoering van de
overeenkomst. De schade aan het dier kan dan ook enkel de contractuele
aansprakelijkheid van de vervoerder meebrengen (Rb. Brussel, 20 april
1990, R.G.A.R., 1992, nr. 11.901, noot Dalcq, C.).

C. Koper
Bij de verkoop blijft de verkoper in beginsel bewaarder over het dier tot aan
de levering omdat hij het meesterschap over het dier behoudt. Pas na de
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levering verwerft de koper in beginsel de werkelijke bewaring over het dier
(Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M., m.m.v. Geelen, K. en Decoster,
S., ,Overzicht (1979-1984)", T.P.R., 1987, nr. 91, 1424; Starck, B., Roland,
H. en Boyer, L., o.c., nr. 717, 311; Ulrix, R., I.e., 2312-2313).
In de besproken periode treffen we volgend vonnis aan dat een uitzondering
maakt op dit beginsel.
Een bekwame ruiter die een vreemd paard wenst aan te kopen en dit
uitprobeert met het oog op de eventue1e aankoop waarbij hij schade veroorzaakt, bezit op dat ogenblik een gebruiksrecht op het paard, zodat hij zelf
voor de opgelopen schade dient in te staan. De eigenaar heeft aan de
kandidaat-koper een gebruiksrecht overgedragen dat hem toeliet het paard
te berijden met dezelfde mogelijkheden als de eigenaar zelf (Rb. Gent,
22 januari 1987, T.G.R., 1987, 11).
92. AANGESTELDE ALS BEWAARDER - Sinds het belangrijke Cassatiearrest
van 5 november 1981 (geciteerd en besproken, Vandenberghe, H., Van
Quickenborne, M., m.m.v. Geelen, K. en Decoster, S., ,Overzicht (19791984)", T.P.R., 1987, nr. 92, 1425; Camelis, L., o.c., nr. 372, 606) sluithet
bestaan van een gezagsverhouding principieel niet uit dat de aangestelde de
hoedanigheid van bewaarder van het dier bezit.
De aangestelde kan in de uitvoering van zijn taak over een voldoende
vrijheid beschikken om als meester van het- dier te worden aanzien, wat
dan tot een cumul van de artikelen 1385 B.W. en 1384, lid 3 B.W. zou
kunnen lei den (zie Cass., 5 november 1981, Arr. Cass., 1981-82; 328, R. W,
1983-84, met noot, Pas., 1982, I, 316 met concl. Proc.- Gen. Duman, F.J.
In de besproken periode is er geen rechtspraak die ingaat tegen dit beginsel
(vgl. Frankrijk: Starck, B., Roland, H. en Boyer, L., o.c., nr. 717, 311). Een
- zij het we gens strijdigheid met het samenloopverbod- verkeerde toepassing van de cumul vinden we terug in het vonnis van de Rechtbank van
Brussel dd. 20 april 1990.
De aangestelde van een manegehouder die een paard wordt toevertrouwd om
het te vervoeren, is, aldus de rechtbank, de bewaarder van het dier (Rb.
Brussel, 20 april 1990, R.G.A.R., 1992, nr. 11.901, noot Dalcq, C.). Ret
vonnis heeft, in de lijn van het beginsel-arrest van 5 november 1981 (Cass.,
5 november 1981, geciteerd), de aansteller veroordeeld tot schadeloosstelling door de artikelen 1384, lid 3 B.W. en 1385 B.W. te cumuleren. Ret
vonnis is evenwel strijdig met het verbod van samenloop. De rechtbank heeft
de vervoerder ten aanzien van de eigenaar van het dier immers delictueel en niet contractueel - aansprakelijk gesteld voor de schade welke het dier
bij het inladen opliep (zie bespreking nr. 91. B).
Er bestaat geen twijfel dat de samenloop van art. 1385 en art. 1384, lid 3
B.W. in beginsel wel toegelaten is. In het geciteerde arrest van 5 november
1981 heeft het Hof van Cassatie de aansteller onrechtstreeks aansprakelijk
gesteld met verwijzing naar artikel 1384lid 1 B.W.- men is aansprakelijk
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voor de schade veroorzaakt door de daad van personen voor wie men moet
instaan- en artikel1384lid 3 B.W.- de aansteller is aansprakelijk voor de
schade door hun aangestelde veroorzaakt in de bediening waartoe hij hen
heeft - . Als de aangestelde in zijn bediening schade heeft veroorzaakt, is
zijn aansteller aansprakelijk.
De aansteller kan worden aangesproken zodra wordt vastgesteld dat de
schade een gevolg is van de daad van de aangestelde of kortweg dat de
schade veroorzaakt werd door de aangestelde, hetzij door zijn fout, hetzij als
bewaarder. Het onderscheid vermoede dan wel bewezen fout verliest hier elk
belang.
93. LEERLING-RUITER - De leerling-ruiter die rijles volgt bij een manegebonder verwerft, gelet op zijn gebrek aan ervaring in het paardrijden, niet het
volledige meesterschap over het paard. De rijleraar zal als bewaarder van het
paard worden aanzien en moet de paarden in de hand hebben. Een beweging
zoals een gemeenschappelijke galop mag slechts op zijn bevel beginnen
(Luik, 22 december 1989, R.G.A.R., 1992, nr. 11.977).
94. PROFESSIONELE DIERENVERZORGERS - Opdat de professionele verzorger
van een dier als de bewaarder van het dier kan beschouwd worden, is vereist
dat deze op het ogenblik van het schadeverwekkend feit het ,meesterschap"
over het dier heeft (zie nr. 87). De macht van de beweerde bewaarder-niet
eigenaar van het dier wordt vergeleken met de bevoegdheid welke de
eigenaar bezit om het dier te gebruiken (zie voor het beginsel Cass., 16 oktober 1986, Arr. Cass, 1986-87, 205; Gent, 16 april1985, R. W., 1987-88, 786).
Vereist is derhalve dat in de concrete omstandigheden een werkelijke overdracht van het meesterschap over het dier tussen de eigenaar en de beroepsverzorger van het dier heeft plaatsgehad.
De beroepsbedrijvigheid van een veearts kan in beginsel de juridische bewaking over het dier doen overgaan van de eigenaar op de veearts die het dier
verzorgt (Bergen, 4 december 1987, R.G.A.R., 1989, nr. 11.566). Terzake
kan verwezen worden naar de interpretatie van het begrip ,zich bedienen van
het dier" (zie hierboven onder nr. 88).
Zo is de veearts bij de verzorging van een paard, ook al is het in de stal van de
eigenaar en in zijn aanwezigheid, de bewaarder van het dier. In de gegeven
omstandigheden heeft de veearts, met uitsluiting van de aanwezige eigenaar,
in het kader van de verzorging de bevoegdheid van leiding en controle over
het dier (Luik, 14 februari 1986, J.L.M.B., 1986, 217).
In dezelfde zin heeft de eigenaar van een koe de feitelijkemacht over het dier
overgedragen aan de veearts die een keizerssnede onder verdoving uitvoert.
De professionele verzorger verkrijgt als vakman het volledig meesterschap
- het gebruik, de leiding en het toezicht - over het dier, en dit tijdens de
hele duur van de ingreep, temeer deze volledig onder de verantwoordelijkheid van de veearts gebeurt, ongeacht de aanwezigheid van de eigenaar van
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het dier of andere door hem bijgeroepen personen (Brussel, 2 november
1987, R.W., 1989-90,437, R.G.A.R., 1989, nr. 11.514).
Anderzijds is de manegehouder waarvan niet bewezen is dat hij enig gezag
heeft over het paard, niet de bewaarder van het dier (Gent, 16 april 1985,
R. W., 1987-88, 786).
De eigenaar van een koe staat de bewaring over het dier niet af wanneer hij
niet aileen fysisch aanwezig is tijdens de inenting van het dier door een
veearts, maar ook de feitelijke macht over het dier uitoefent. De veearts die
weliswaar een bepaalde macht bezit met het oog op de verzorging van het
dier doch in de concrete omstandigheden geen enkele instructie heeft gegeven voor het vasthouden van het dier, bezit noch in rechte, noch in feite het
meesterschap over het dier (Bergen, 4 december 1987, R.G.A.R., 1989,
nr. 11.566).
AFDELING 2

VOORWAARDEN VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

95. HET GEZAG VAN HET STRAFRECHTELIJK GEWIJSDE. - ALGEMENE BEGINSELEN
- Voor de toepassing van art. 1385 B.W. moet er geen nalatigheid in hoofde
van de bewaarder van het dier worden aangetoond. Anders dan bij de
artikelen 1382-1383 B.W. is het mogelijk dat de betichte die vrijgesproken
W()rdt__VQQr_ het _Oil()PZ~j:t~j~ toebren_gen van slag en en verwondingen
(art. 418 Sw.) toch aansprakelijk wordt geacht als bewaarder van het dier
(art. 1385 B.W.). De strafrechtelijke vrijspraak voor de betichting van
inbreuk op de artikelen 418 e.v. Sw. heeft geen gezag van gerechtelijk
gewijsde voor de toepassing van art. 1385 B.W. op burgerlijk vlak. Voor
de toepassing van art. 1385 B.W. zijn drie voorwaarden vereist: gedrag van
een dier, schade en oorzakelijk verband tussen beide factoren (Vansweevelt,
Th., I.e., nr. 12, 2196).
96. BEGRIPDIER- In de zin van art. 1385 B.W. zijn als dieren te beschouwen
alle dieren waarvan men zich kan bedienen, d.w.z. alle dieren welke kunnen
toegeeigend worden.
Bedoeld worden de huisdieren, de dieren die een eigenaar toebehoren wanneer zij ingevolge art. 524 B.W. onroerend zijn geworden door bestemming
en de wilde dieren die geen ,res nullius" zijn, zoals dieren uit een menagerie
of een dierentuin (Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M., m.m.v. Geelen, K. en Decoster, S., ,Overzicht (1979-1984)", T.P.R., 1987, nr. 96, 1430;
Ulrix, R., ,Aansprakelijkheid voor dieren", R. W., 1984-85, 2307). Voorbeelden die legio zijn, zijn paarden, koeien en honden.
Op grond van bijzondere wetten kunnen de jachthouders aangesproken
worden in geval van konijnenschade (cf. rechtspraak voorbeelden, zie
nr. 10) of bij schade veroorzaakt door grof wild (wet van 14 juli 1961 tot
regeling van het herstel der door grof wild aangerichte schade; zie ook het
Jachtdecreet van 24 juli 1991, B.S., 7 september 1991).
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De organisator van een jachtpartij is aansprakelijk voor de schade die
veroorzaakt wordt door opgejaagd wild dat een voertuig ramt. De rechter
maakt hierbij geen toepassing van art. 1385 B.W. (Rb. Neufchateau, 14 december 1990, De Verz., 1991, 183, noot Lambert, M.; zie ook Luik, 9 mei
1990 en Vred. Florenville, beide gepubliceerd in J.L.M.B., 1992, met noot de
Radzitzky d'Ostrowick, H., ,Battues et accidents de circulation").
Fazanten die werden gekocht en gefokt om nadien in een bepaald jachtgebied
geplaatst te worden derwijze dat zij dit territorium in normale omstandigheden niet verlaten, zijn geen res nullius en behoren in eigendom toe aan
degene die ze gekocht heeft en aan wie het jachtgebied toebehoort (Rb.
Hasselt, 12 september 1989, Pas., 1990, IV, 30).
Schendt art. 1385 B.W., de uitspraak die de schadelijder van schade veroorzaakt door duiven afwijst, om reden dat de duiven, waarvan de aangesprokene eigenaar was, geen voorwerp zouden kunnen uitmaken van bewaring (Cass. fr., 24 mei 1991, Bull. civ., II, nr. 155, Resp. civ. et assur., 1991,
nr. 321).
97.

GEDRAGING VAN HET DIER. -

TUSSENKOMST IN DE SCHADE. -

AANSPRAKE-

Om art. 1385 B.W. toe te passen en derhalve de
bewaarder van een dier aansprakelijk te kunnen stellen is een autonome
gedraging van het dier vereist (Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M.,
m.m.v. Geelen, K. en Decoster, S., ,Overzicht (1979-1984)", T.P.R., 1987,
nr. 97, 1431-1432; Ulrix, R., ,Aansprakelijkheid voor dieren", R. W., 198485, 2308; zie daarentegen: Cornelis, L., o.c., nr. 363, 591).
LIJKHEID IN SOLIDUM -

In het vorig Overzicht werd reeds gewezen op het arrest van het Hof van
Cassatie dd. 12 oktober 1984, waarin het Hof overwoog dat de eigenaar of
bewaarder niet aansprakelijk is onder meer wanneer het dier niet abnormaal
noch onvoorzienbaar handelt en de schade wordt veroorzaakt door de fout
van het slachtoffer (Cass., 12 oktober 1984, Arr.Cass., 1984-85, 254).
In een recent arrest herhaalde het Hof van Cassatie dat art. 1385 B.W. niet
uitsluit dat de eigenaar van het dier of diegene die zich ervan bedient terwijl
hij het in gebruik heeft, ,niet aansprakelijk is bij gebreke aan oorzakelijk
verband, met name wanneer het dier zich niet abnormaal noch onvoorzienbaar heeft gedragen en de schade veroorzaakt werd door een fout van het
slachtoffer, waardoor elke mogelijke fout van de eigenaar of bewaarder als
oorzaak van de schade wordt uitgeschakeld" (Cass., 26 februari 1987, Arr.
Cass, 1986-87, 853; Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M., m.m.v.
Geelen, K. en Decoster, S., ,Overzicht (1979-1984)", T.P.R., 1987, nr. 97,
1431). Onzeker is of de draagwijdte van het criterium ,abnormaal en
onvoorzienbaar gedrag" van het dier zich enkel beperkt in het licht van de
afweging van de fout van het slachtoffer (zie nr. 100), dan wel een nieuw
zelfstandig principe vormt.
Het Hof van Cassatie lijkt met zijn rechtspraak een autonoom beginsel
ingang te doen vinden, met name dat de bewaarder enkel aansprakelijk is
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voor de schade van het dier dat zich abnormaal of onvoorzienbaar heeft
gedragen. Het lijkt inderdaad redelijk dat de schadelijder gehouden is de
schadelijke gevolgen van het normale en voorzienbare dierlijk gedrag te
dragen.
Het abnormaal of onvoorzienbaar gedrag van het dier is volgens Camelis te
bepalen in functie van de in het dier gestelde verwachtingen die kunnen
uitgaan van de bewaarder, van het slachtoffer of van een normaal voorzichtig
en redelijk mens, ... met als gevolg dat die beoordeling, onder omstandigheden, aanleiding zou kunnen geven tot verschillende oplossingen, in functie
van het gekozen beoordelingscriterium (Camelis, L., o.c., nr. 367, 597). Het
criterium abnormaal of onvoorzienbaar gedrag kan in die optiek daarenboven tot moeilijkheden leiden indien de benadeelde zou moeten bewijzen
dat het dier zich abnormaal of onvoorzienbaar heeft gedragen. Of kan men
uitgaan van het vermoeden dat een dier dat schade teweegbrengt zich abnormaal en onvoorzienbaar gedraagt, tot bewijs van het tegendeel?
Naast de gedraging van het dier moet er een causaal verband bestaan tussen
de daad van het dier en de ontstane schade (zie b.v. Rb. Brussel, 2 februari
1990, VK.J., 1991, 154). De schade moet een zeker gevolg zijn van de
autonome gedraging van het dier (Vandenberghe, H., Van Quickenbome,
M., m.m.v. Geelen, K. en Decoster, S., ,Overzicht (1979-1984)", T.P.R.,
1987, nr. 97, 1431; Camelis, L., o.c., nr. 365, 593).
Wanneer-een hond-aan-deJeiband-aangevallen_wordt door_een_andere_hond,
vloeit daaruit niet noodzakelijk voort dat de val van de eigenaar die zijn hond
aan de leiband houdt, het gevolg is van de aanval door de andere hond.
Andere factoren kunnen de val veroorzaakt hebben (Rb. Brussel, 2 februari
1990, VK.J., 1991, 154).
Dit oorzakelijk verband is duidelijk wanneer bijvoorbeeld een ontsnapt paard
tegen een autobus aanloopt (Gent, 16 april 1985, R. W., 1987-88, 786).
Het is evenwel niet noodzakelijk dat er een daadwerkelijk materieel contact
is tussen het dier en het slachtoffer. Enkel is vereist de daad, het schadeverwekkend gedrag van het dier.
Wanneer fazanten meermaals worden opgeschrikt en opgejaagd door het
gedrag van een hond zodat zij het jachtgebied hebben verlaten en verdwenen
zijn, kan de eigenaar van de fazanten schadevergoeding bekomen op grond
van art. 1385 B.W. (Rb. Hasselt, 12 september 1989, Pas., 1990, IV, 30).
Een ongeval veroorzaakt door het bruusk remmen van een bestuurder om een
loslopende hond te ontwijken, is een gevolg van de gedraging van dit dier.
De eigenaar van het dier die de koffer van zijn geparkeerd voertuig uitlaadt
maar de autodeur niet sluit of zijn hond niet vastlegt, is aansprakelijk voor de
schade veroorzaakt door zijn hond die onverhoeds de rijbaan oversteekt
(Brussel, 26 januari 1988, V.K.J., 1988, 225).
De bewaarder van een hond is aansprakelijk voor het uitwijkingsmaneuver
dat een derde uitvoert om de overstekende hond te vermijden (Rb. Charleroi,
26 februari 1988, J.T., 1989, 10).
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De bestuurder die plots geconfronteerd wordt met een tamelijk grote bond
die de rijbaan oversteekt, heeft niet meer de mogelijkheid de gevaren van
zijn reactiemogelijkheden af te wegen zodat hem niet ten kwade kan geduid
worden dat hij niet de meest doeltreffende reactie heeft gekozen (Brussel,
20 november 1991, V.K.J., 1992, 147).
De eerste voertuigen uit een file kunnen een loslopende hond tijdig ontwijken. Omwille van een levendige sprong van deze hond houdt het vierde
voertuig van de file bruusk stil waardoor het achteropvolgende voertuig niet
meer in staat is een aanrijding te vermijden. Aan de bestuurder die bruusk
halt houdt, kan geen fout verweten worden omdat hij stopt voor een levende
hindernis, noch aan de daarnavolgende chauffeur omdat deze, wegens de
onvoorzienbaarheid, met het stilhouden geen rekening kan houden. De
bewaarder van het dier is dan ook geheel aansprakelijk (Rb. Brussel, 6 mei
1988, R.G.A.R., 1990, nr. 11.732).
Daarentegen is de bestuurder die een hond in de onmiddellijke nabijheid van
de rijbaan waarneemt voordat zijn voorganger begint te remmen, aansprakelijk voor de gevolgen van de aanrijding. Gezien de onvoldoende veiligheidsafstand die de bestuurder houdt, is er geen oorzakelijk verband tussen het
gedrag van de hond en de schade (Rb. Brugge, 11 december 1986, De Verz.,
1988, 180).
De schade moet geen rechtstreeks gevolg zijn van de daad van het dier. Het
volstaat dater slechts een intermediair verband is tussen de daad van het dier
en de schade opdat de bewaarder van het dier aansprakelijk is. Zo moet de
eigenaar wiens hond het schadeverwekkend gedrag van een paard heeft
uitgelokt waardoor de ruiter wordt verwond, instaan voor de schade (Brussel,
9 mei 1988, J.L.M.B., 1988, 1386).
W anneer de daad van meerdere dieren de schade uitlokken, zijn aile eigenaars in solidum aansprakelijk. Elk van de eigenaars is ten opzichte van het
slachtoffer voor het geheel gehouden (Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M., m.m.v. Geelen, K. en Decoster, S., ,Overzicht (1979-1984)", T.P.R.,
1987, nr. 97, 1432).

AFDELING

3

VERMOEDEN VAN AANSPRAKELIJKHEID EN TEGENBEWIJS

98. VERMOEDEN IURIS ET DE lURE. - GRONDSLAG - De aansprakelijkheid van
art. 1385 B.W. is gesteund op een door de wet vermoede fout in de bewaking
van het dier.
Het volstaat dat het slachtoffer aantoont dat zijn schade werd veroorzaakt
door de daad van het dier waarvan de aangesprokene de bewaring had (Rb.
Brussel, 2 februari 1990, V.K.J., 1991, 154). Art. 1385 B.W. leidt de fout af
uit het bestaan van de schade. Enerzijds moet het slachtoffer geen fout in de
bewaking bewijzen, anderzijds zal ook de aangesprokene zich niet kunnen
bevrijden van zijn aansprakelijkheid door aan te tonen dat hij geen fout
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beging (zie o.m. Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M., m.m.v. Geelen,
K. en Decoster, S., ,Overzicht (1979-1984)", T.P.R., 1987, ill. 98, 1432).
V olkomen overbodig onderzoekt sommige rechtspraak de fout van de bewaarder bij de toepassing van art. 1385 B.W. Dergelijk onderzoek kan enkel
nuttig zijn bij de beoordeling van het al dan niet bestaan van een persoonlijke
fout in hoofde van de bewaarder, welke voor de toepassing van art. 1385
B.W. overbodig is.
Het vermoeden van art. 1385 B.W. is een wettelijk en onweerlegbaar
vermoeden of iuris et de iure (Cass., 26 februari 1987, Arr. Cass., 198687, 853; Ulrix, R., ,Aansprakelijkheid voor dieren", R.W, 1984-85, 2306;
zie evenwel Vansweevelt, T., "Onderzoek naar de grondslag en de begrenzing van de aansprakelijkheid voor dieren", l.c., 2188-2189, nr. 3, die de
aansprakelijkheid voor dieren eerder als een risico-aansprakelijkheid beschouwt).
Traditioneel wordt de aansprakelijkheid krachtens art. 1385 B.W. gegrond
op een vermoeden van fout. Het Hof van Cassatie spreekt van een vermoeden
van schuld (Cass., 26 februari 1987, Arr. Cass., 1986-87, 853; zie ook Cass.,
20 mei 1983, Arr. Cass., 1982-83, 1165; Cass., 12 oktober 1984, De Verz.,
1984, 765).
Ook de lagere rechtspraak heeft de idee van een schuld bij de bewaarder van
het dier_o_yergenQ_meu_(z;iy b.y_._I.,1Ji](,_7 janua.ri 1_985, J.L.M.B., 1985, 121).
Meer en meer treedt de rechtsleer de stelling bi{data~t.--f3S~'(B.w:moet
beschouwd worden als een regel van materieel recht die zijn grondslag vindt
in de vereniging van de toepassingsvoorwaarden: daad van het dier, schade
en oorzakelijk verband tussen beide (Vandenberghe, H., Van Quickenborne,
M., m.m.v. Geelen, K. en Decoster, S., ,Overzicht (1979-1984)", T.P.R.,
1987, nr. 98, 1433). Art. 1385 B.W. bevat in die zin een soort garantienorm:
de bewaker van een dier staat garant voor de door dat dier aangerichte
schade. Het gedrag van de bewaker van het dier is in die optiek irrelevant
(Vansweevelt, Th., I.e., nr. 12, 2196).
Het slachtoffer dient dan ook enkel de toepassingsvoorwaarden van art. 1385
B. W. - gedrag van een dier, schade en oorzakelijk verband- te bewijzen.
Zodra deze toepassingsvoorwaarden verenigd en bewezen zijn, is de bewaker van het dier aansprakelijk. Het bewijs van afwezigheid van fout in hoofde
van de bewaarder is volkomen irrelevant (Vansweevelt, T., ,Onderzoek naar
de grondslag en de begrenzing van de aansprakelijkheid voor dieren", I.e.,
nr. 7 en nrs. 12-13; Luik, 14 februari 1986, J.L.M.B., 1986, 216; Luik,
3 november 1988, R.G.A.R., 1992, nr. 12.008).
De bewaarder van het dier kan zich dan ook enkel door het bewijs van een
vreemde oorzaak- overmacht, daad van het slachtoffer of van een derde bevrijden (Cass., 16 september 1988, Arr. Cass., 1988-89, 62; Luik, 7 januari
1985, J.L.M.B., 1985, 121; Luik, 14 februari 1986, J.L., 1986, 216; Brussel,
9 mei 1988, J.L.M.B., 1988, 1386; Luik, 3 november 1988, R.G.A.R., 1992,
nr. 12.008; Luik, 22 december 1989, R.G.A.R., 1992, ill. U.977; Brussel,
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20 november 1991, V.K.J., 1992, 147; Ulrix, R., I.e., 2316-2322; Vansweevelt, T., ,Onderzoek naar de grondslag en de begrenzing van de aansprakelijkheid voor dieren", I.e., nr. 14).
Zo kan de eigenaar van een paard aan zijn aansprakelijkheid krachtens
art. 1385 B.W. niet ontsnappen door te stellen dat hij niet aanwezig was
op het ogenblik waarop het dier uit zijn kraal is ontsnapt. Artikell385 B.W.
bepaait immers uitdrukkelijk dat de aansprakelijkheid voor een dier blijft
bestaan, zelfs al is bet ontsnapt (Gent, 16 april1985, R. W., 1987-88, 786).
99. OVERMACHT- De schadeverwekkende daad van een dier kan veroorzaakt worden door een abnormaal voorval of door een gebeurtenis die eerder
normaal voorkomt zoals een klaksonstoot. Deze laatste omstandigheid wordt
niet als overmacht aanvaard.
Het bewijs van de vreemde oorzaak kan op twee zaken wijzen: enerzijds de
afwezigheid van een oorzakelijk verband tussen bet gedrag van bet dier en de
schade, anderzijds schade veroorzaakt niet aileen door de daad van het dier,
maar ook door de vreemde oorzaak (Vansweevelt, T., ,Onderzoek naar de
grondslag en de begrenzing van de aansprakelijkheid voor dieren", l. c.,
nr. 14). Op grond van de equivalentieleer blijft de bewaarder in deze laatste
hypothese dan aansprakelijk voor de daad van het dier, maar kan het bewijs
van de vreemde oorzaak aanleiding geven tot een verrninderde aansprakelijkheid.
Indien niet bewezen wordt dat het ontvluchten van een paard uit een afgesloten plaats te wijten is aan een toevallige oorzaak of de handeling van een
derde, komt de aansprakelijkheid van de eigenaar in het gedrang (Luik,
3 november 1988, R.G.A.R., 1992, nr. 12.008).
De eigenaar van een bond die ontsnapt is en door zijn geblaf een bereden
paard ophitst waardoor de ruiter ten val komt, kan zich niet op overmacht
beroepen (Brussel, 9 mei 1988, J.L.M.B., 1988, 1386).
100. POUT VAN HET SLACHTOFFER -----:- In heel wat gevallen is bet slachtoffer

(mede)oorzaak door in het bijzijn van het dier een fout te begaan of onverantwoorde risico's te nemen.
Vansweevelt onderscheidt theoretisch drie gevallen: a) het volledig wegvallen van de aansprakelijkheid van de bewaker van het dier bij eigen schuld
van de benadeelde, b) het wegvallen van de aansprakelijkheid aileen indien
de eigen schuld van het slachtoffer groter (belangrijker) is dan de schuld van
de bewaker, en c) de verrninderde aansprakelijkheid in verhouding tot de aan
weerszijden gemaakte fouten (of hun invloed op de schade) (Vansweevelt,
T., ,Onderzoek naar de grondslag en de begrenzing van de aansprakelijkheid
voor dieren", I.e., nr. 16 e.v.).
Wanneer de schade niet aileen door de gedraging van het dier wordt
veroorzaakt maar ook door de fout van het slachtoffer aanvaardt de rechtsleer
en rechtspraak dat de eigen schuld van bet slachtoffer de aansprakelijkheid
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van de bewaarder niet zonder meer doet vervallen, maar enkel leidt tot
verminderde aansprakelijkheid (Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M.
en Hamelink, P., ,Overzicht (1964-1978)", T.P.R., 1980, nr. 108, 12721274; Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M., m.m.v. Gee1en, K. en
Decoster, S., ,Overzicht (1979-1984)", T.P.R., 1987, nr. 100, 1434-1438;
Vansweevelt, T., ,Onderzoek naar de grondslag en de begrenzing van de
aansprakelijkheid voor dieren", l.c., nr. 21).
De eigenaar van een stier die vroegtijdig zeven vaarzen dekt, is aansprakelijk
voor de schade. Door de vroegtijdige dekking onstaat bij de vaarzen een
groeisti1stand. De eigenaar van de vaarzen die op de hoogte was van de
vroegtijdige dekking, begaat zelf een fout door niet tijdig de nodige maatregelen te treffen om de dracht onrniddellijk te onderbreken op een ogenblik
dat dit nog zonder problemen kon. De eigenaar van de stier is daarom slechts
gedeeltelijk aansprakelijk (Marche-en-Famenne, 25 mei 1987, R.G.A.R.,
1990, nr. 11.716, noot).
Wanneer de daad van het slachtoffer echter de enige oorzaak van de schade
is, verdwijnt de aansprakelijkheid van de bewaarder.
In de rechtsleer is een controverse ontstaan over de al dan niet volledige
bevrijding van de bewaarder wanneer de daad van een dier wordt uitgelokt of
medeveroorzaakt door de fout van het slachtoffer (Cornelis, L., o.c., nr. 368,
598; Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M., m.m.v. Geelen, K. en
Decoster, S., ,Overzicht (1979-1984)", T.P.R., 1987, nr. 100, 143.5;-van.~
sweevelt, T., ,Onderzoek naar de grondslag en de begrenzing van de aansprakelijkheid voor dieren", l.c., nr. 25). Art. 1385 B.W. bepaalt dat ofwel de
eigenaar van het dier, ofwel diegene die zich ervan bedient, aansprakelijk is
voor de schade die door het dier is veroorzaakt. De daad van het dier volstaat,
zodat, naar analogie van art. 1384, lid 1 B.W., de oorsprong van de daad van
het dier irrelevant zou moeten zijn voor de toepassing van art. 1385 B.W.
(Cornelis, L., o.c., nr. 368, 600).
Klassiek wordt art. 1384, eerste lid B.W. beschouwd als een onweerlegbaar
vermoeden van aansprakelijkheid, waarvan de bewaarder van de zaak enkel
kan ontsnappen als hij een vreemde oorzaak bewijst: overmacht, fout van een
derde of van het slachtoffer zelf. Algemeen wordt aangenomen dat het begrip
,bewaring van de zaak" inhoudelijk parallel loopt met de term ,bewaring
van het dier" (Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M. en Hamelink, P.,
,Overzicht (1964-1978)", T.P.R., 1980, nr. 74, 1221; Vandenberghe, H.,
Van Quickenborne, M., m.m.v. Geelen, K. en Decoster, S., ,Overzicht
(1979-1984)", T.P.R., 1987, nr. 67, 1380; Vansweevelt, T., ,Onderzoek
naar de grondslag en de begrenzing van de aansprakelijkheid voor dieren",
I.e., nr. 26, 2208). Het belangrijkste onderscheid tussen beide bepalingen
bestaat erin dat voor de toepassing van art. 1384, eerste lid B.W. het bewijs
van een gebrek van de zaak vereist is, terwijl voor art. 1385 B.W. het bewijs
van de daad van het dier volstaat (Cornelis, L., o.c., nr. 367, 597; zie b.v.
Luik, 20 juni 1985, J.L., 1985, 557).
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De fout van het slachtoffer die de daad van het dier uitlokt, wordt daarentegen bij de toepassing van art. 1385 B.W. door de rechtspraak wei in rekening
gebracht, waardoor afgeweken wordt van de oplossingen die onder gelijkaardige omstandigheden bij de toepassing van art. 1384, lid 1 en 1386 B.W.
worden bereikt (zie ook Camelis, L., o.c., nr. 368, 600).
Conform de equivalentieleer moeten in de causaliteitsbeoordeling beide
oorzaken, de daad van het dier en de onrechtmatige handeling van het
slachtoffer welke de gedraging van het dier heeft uitgelokt, worden opgenomen (Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M., m.m.v. Geelen, K. en
Decoster, S., ,Overzicht (1979-1984)", T.P.R., 1987, nr. 100, 1435).
Logischerwijze zou de aansprakelijkheid tussen de bewaarder van het dier en
de getroffene verdeeld moeten worden. De schade zoals ze zich heeft
voorgedaan, zou zich immers niet op dezelfde wijze voorgedaan hebben
bij ontstentenis van zowel de fout van het slachtoffer als de gedraging van het
dier (zie b.v. Luik, 20 juni 1985, J.L., 1985, 557).
In beginsel wordt de aansprakelijkheid verdeeld tussen de bewaarder en het
slachtoffer op grand van de zwaarte van de fouten van beide partijen. De
rechter zal zich doorgaans baseren op het al dan niet ernstig karakter van de
fout van het slachtoffer om diens aansprakelijkheid en bijgevolg ook deze
van de bewaarder te beoordelen. Vansweevelt pleit in het kader van art. 1385
B.W. voor een verdeling van de aansprakelijkheid bij gelijke helften als enig
mogelijke oplossing (Vansweevelt, T., ,Onderzoek naar de grondslag en de
begrenzing van de aansprakelijkheid voor dieren", l. c., nr. 22)
In de rechtspraak vindt men toepassingen van de verdeling bij gelijke helften.
Een kind dat onnodig kort bij een merrie met haar veulen nadert werd door
het paard gebeten. Zowel het slachtoffer dat een manifeste onzorgvuldigheid
beging, als de bewaarder van de bijzonder agressieve merrie werden elk voor
de helft aansprakelijk gesteld (Luik, 20 juni 1985, J.L.M.B., 1985, 557).
Het slachtoffer dat een Ioslo pend paard nadert en onnodig bewegingen maakt
waardoor het paard opschrikt, heeft een grove onvoorzichtigheid begaan.
Deze onrechtmatige handeling ligt aan de oorsprong van de schadeverwekkende gedraging van het paard, zodat de getroffene voor de helft aansprakelijk is (Luik, 3 november 1988, R.G.A.R., 1992, nr. 12.008).
De rechtspraak sluit de aansprakelijkheid van de bewaarder uit wanneer de
daad van het dier wordt veroorzaakt door een fout van het slachtoffer
(Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M., m.m.v. Geelen, K. en Decoster,
S., ,Overzicht (1979-1984)", T.P.R., 1987, nr. 100, 1435: zie b.v. Brussel,
20 november 1991, VK.J., 1992, 147).
In het vorig Overzicht werd er reeds op gewezen dat het Hof van Cassatie een
aantal uitspraken in die zin ongemoeid liet (zie vorig Overzicht: Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M., m.m.v. Geelen, K. en Decoster, S.,
,Overzicht (1979-1984)", T.P.R., 1987, nr. 100, 1435-1436 en de daar
besproken arresten: Cass., 20 mei 1983, Arr. Cass., 1982-83, 1165; Cass.,
12 oktober 1984, Arr. Cass., 1984-85, 254).
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In de besproken periode is het Rof van Cassatie trouw gebleven aan deze
opvatting die toelaat dat de bewaker van het dier zich, in geval van een
foutieve uitlokkingsdaad van het slachtoffer, onder welbepaalde omstandigheden volledig kan bevrijden (Cass., 26 februari 1987, Arr. Cass., 1986-87,
853; Vansweevelt, T., ,Onderzoek naar de grondslag en de begrenzing van
de aansprakelijkheid voor dieren", I.e., nr. 25; zie nr. 178).
Ret Rof overwoog uitdrukkelijk dat de bewaarder niet aansprakelijk is bij
gebrek aan oorzakelijk verband, met name wanneer bet dier zich niet abnormaal noch onvoorzienbaar heeft gedragen en de schade veroorzaakt wordt
door een fout van het slachtoffer, waardoor elke mogelijke fout van de
bewaarder als oorzaak van de scbade wordt uitgeschakeld. Ret oorzakelijk
verband tussen het wettelijk en niet weerlegbaar vermoeden van schuld
wordt derhalve verbroken door de fout van het slachtoffer.
Tijdens een collectieve rijles van ruiters werd het slachtoffer, na een val,
geraakt door een hoefslag van bet paard dat ze bereed. Uit geen enkele
omstandigheid bleek volgens het bestreden arrest dat de val en de hoefslag,
die daarvan slechts een gevolg was, aan het paard te wijten was of dat het
paard een actieve rol had gespeeld bij de totstandkoming van de schade. Er
waren geen aanwijzingen dat het paard te vurig of te zenuwachtig was, dat
het driftig was geworden of door zijn gedrag de val zou hebben veroorzaakt.
Integendeel bleek uit de feiten dat bet paard het evenwichtsverlies van zijn
ruiter passief had-ondergaan~
Roewel de schade werd veroorzaakt door de hoefslag, kan volgens de
appelrechters het feit dat het slachtoffer geraakt werd door deze boefslag
waardoor de schade ontstond, niet worden aanzien als een feit dat door het
dier is veroorzaakt in de zin van art. 1385 B.W.
Ret Rof van Cassatie neemt deze contradictoire motivering over en voegt
eraan toe dat art. 1385 B.W. niet uitsluit dat de eigenaar van het dier of
diegene die zich ervan bedient terwijl hij het in gebruik heeft, ,niet aansprakelijk is bij gebreke aan oorzakelijk verband, met name wanneer het dier
zich niet abnormaal noch onvoorzienbaar beeft gedragen en de schade veroorzaakt werd door een fout van het slachtoffer, waardoor elke mogelijke
fout van de eigenaar of de bewaarder als oorzaak van de schade wordt
uitgeschakeld" (Cass., 26 februari 1987, Arr. Cass., 1986-87, 853).
De achterliggende reden is blijkbaar dat wanneer het slachtoffer door zijn
fout een gedraging bij het dier uitlokt welke niet abnormaal of onvoorzienbaar is, de bewaarder van het dier niet aansprakelijk kan gesteld worden.
Reageert het dier daarentegen op een onvoorspelbare wijze op bet gedrag van
het slachtoffer, dan kan het slacbtoffer de bewaarder blijven aanspreken.
V olgens de normale beginselen zou de fout van het slachtoffer tot een
verdeling van de aansprakelijkheid moeten leiden, in plaats van tot de
uitsluiting van de aansprakelijkheid van de eigenaar of de bewaarder van
het dier. Ret Rof van Beroep van Luik komt in zijn arrest van 20 juni 1985
inderdaad tot een gedeelde aansprakelijkheid, maar voegt eraan toe dat deze
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verdeling slechts gerechtvaardigd is omdat het paard zich in casu uitzonderlijk agressief gedroeg, zonder dat het werd uitgedaagd (Luik, 20 juni 1985,
J.L., 1985, 557; vgl.: Bergen, 14 november 1989, R.G.A.R., 1991, 11869;
Brussel, 6 mei 1992, De Verz., 1993, 44 (inzake samenloop van de aansprakelijkheid van de bewaarder van een gebrekkige zaak, waarbij de
benadeelde als bewaarder diende te worden beschouwd, en de fout van
diegene die de gebrekkige zaak gebruikt). Het Hof van Beroep van Brussel
(30 september 1987, T.B.B.R., 1989, 248, met noot Vansweevelt, T.) komt
tot een analoog resultaat, in een geval waarin het licht benevelde slachtoffer
een hem totaal onbekende hand op de snuit gekust had, waarop de hand
agressief en geprikkeld had gereageerd (in dezelfde zin: Cass. fr., 15 februari
1992, Resp. civ. et assur., 1992, comm. 167).
De eigenaar of de bewaarder van het dier is daarentegen, zonder enige
betwisting, uitsluitend aansprakelijk voor de door het dier veroorzaakte
schade, wanneer de benadeelde zich normaal gedroeg, doch schade leed ten
gevolge van een plotse reactie van het dier, of omdat hij het plots opdagende
dier wilde vermijden, en daarbij gekwetst geraakte (Luik, 9 maart 1987,
T.B.B.R., 1988, 224; Brussel, 14 mei 1987, T.B.B.R., 1988, 226; Bergen,
22 mei 1989, V.K.J., 1990, 17; Rb. Turnhout, 15 juni 1989, Turnh. Rechtsl.,
1990, 74).
Hoewel de daad van het dier de schade in de hager besproken gevallen
onmiskenbaar mede heeft veroorzaakt, wordt volgens Vansweevelt op deze
wijze de equivalentietheorie niet geschonden door de bewaarder van het dier
niet aansprakelijk te stellen, omdat aan een vereiste van aansprakelijkheid,
met name het abnormaal en onvoorzienbaar gedrag van het dier, niet voldaan
is (Vansweevelt, T., ,Onderzoek naar de grondslag en de begrenzing van de
aansprakelijkheid voor dieren", I.e., nr. 25 d. en nr. 29). Vansweevelt sluit
hiermee aan bij de stelling dat het Hof van Cassatie met deze rechtspraak een
nieuw zelfstandig criterium heeft aanvaard, nl. het al dan niet ,abnormaal en
onvoorzienbaar gedrag van het dier".
De lagere rechtspraak bevestigt dit beginsel (Brussel, 20 november 1991,
V.K.J., 1992, 147).
In het licht van de rechtspraak van het Hof van Cassatie stelt V answeevelt de
vraag of het slachtoffer van de schadeverwekkende daad van een dier, naar
analogie met art. 1384, lid 1 B.W., eveneens het gebrek - m.a.w. het
abnormaal en onvoorzienbaar gedrag van het dier - zal moeten bewijzen.
Op grand van de overweging van het Hof van Cassatie in het arrest van
12 oktober 1984 dat ,de eigenaar of bewaarder niet aansprakelijk is bij
gebrek aan oorzakelijk verband, onder meer wanneer het dier niet abnormaal
noch onvoorzienbaar handelt en de schade veroorzaakt wordt door een fout
van het slachtoffer, ... " kan volgens de auteur het ,normaal en voorzienbaar
gedrag van het dier" als een algemeen en zelfstandig criterium worden
gebruikt, en niet louter als een bijkomend criterium dat enkel dienst kan
doen in samenhang met de fout van de benadeelde. Hieruit besluit Vansweevelt tot de volkomen analogie van art. 1385 B.W. met art. 1384, eerste
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lid B.W. (Vansweevelt, T., ,Onderzoek naar de grondslag en de begrenzing
van de aansprakelijkheid voor dieren", I.e., nr. 29, 2211).
Op de eigenaar van het dier of diegene die er zich van bedient rust de
bewijslast dat zijn aansprakelijkheid voor de schadeverwekkende daad van
het dier uitgesloten is door de fout van de getroffene zelf (Cass., 16 september
1988, Arr. Cass., 1988-89, 62, R. W., 1989-90, 466; Luik, 20 juni 1985,
J.L.M.B., 1985, 557). Het arrest dat de bewijslast, dat er geen feiten zijn
waaruit moet blijken dat de aansprakelijkheid van de bewaarder uitgesloten
was door de fout van het slachtoffer, bij het slachtoffer zelf legt, schendt
art. 1385 B.W. (Cass., 16 september 1988, Arr. Cass., 1988-89, 62).
De bewaarder van het dier slaagt evenwel niet vaak in het bewijs van een fout
van het slachtoffer welke daarenboven in oorzakelijk verband met de schade
staat.
Zo werd er geen onrechtmatige daad van het slachtoffer ontdekt in het
optreden van:
- iemand die gedurende de medische behandeling van een paard het dier
tracht stil te houden. De bewaarder van het dier toont niet aan dat het
slachtoffer, gelet op de hevige en plotse reactie van het paard, de tijd had
om het touw te lossen wat de schade had kunnen vermijden (Luik,
14 februari 1986, J.L.M.B., 1986, 216; in dezelfde zin: Brussel, 2 november 1987, R.W., 1989-90,437, R.G.A.R., 1989, nr. 11.514).
- een bestuurder die op een onverlichte rijweg tegen een snelheid van 60
tot 70 km. per uur een ontsnapte koe aanrijdt (Bergen, 3 april 1987, De
Verz., 1987, 487, noot Lambert, M.; in dezelfde zin: Brussel, 6 januari
1988, V.K.J., 1988, 154; Brussel, 7 september 1990, R.G.A.R., 1991,
nr. 11.826).
- de bestuurder die op de openbare weg een hond aanrijdt, ontsnapt uit een
geparkeerde wagen met openstaande autodeur (Brussel, 26 januari 1988,
V.K.J., 1988, 225; in dezelfde zin: de bestuurder die bruusk geconfronteerd wordt met een grote hond die de rijbaan oversteekt: Brussel,
20 november 1991, VK.J., 1992, 147; zie ook Rb. Brussel, 6 mei
1988, R.G.A.R., 1990, nr. 11.732).
- de veearts die bij de inenting van een koe gewond raakt door een stamp
van het dier dat vastgehouden wordt door zijn eigenaar (Bergen, 4 december 1987, R.G.A.R., 1989, nr. 11.566).
- de miter wiens paard aan het schrikken wordt gebracht door een loslopende hond en als gevolg van de plotse reactie van zijn paard gewond
wordt (Brussel, 9 mei 1988, J.L.M.B.,1988, 1386).
- een beginnend miter. Het feit een sport aan te leren die een zeker risico
inhoudt, in casu paardrijden, maar die wordt beoefend in een manege
onder de leiding van een beroepsmonitor, maakt op zichzelf geen fout uit
(Luik, 22 december 1989, R.G.A.R., 1992, nr. 11.977).
101.
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DAAD vAN BEN DERDE- W anneer

een ontsnapte hond een paard ophitst

waardoor de ruiter ten valt komt, is de eigenaar van de hond aansprakelijk
(Brussel, 9 mei 1988, J.L.M.B., 1988, 1386).
De eigenaar die niet aanwezig is op een ogenblik dat zijn paard uit een
afgesloten plaats ontsnapt en schade veroorzaakt, blijft aansprakelijk (zie
Gent, 16 april 1985, R. W., 1987-88, 786).
Het Franse Hof van Cassatie verbrak het arrest dat weigerde een landbouwer
vrij te stellen van aansprakelijkheid wiens koeien ontsnapt waren tengevolge
van de· beschadiging van de ornheining door een onbekend gebleven autobestuurder, en schade veroorzaakten (Cass. fr., 22 februari 1989, Resp. civ. et
assur., 1989, nr. 137, R.T.D., 1990,488, noot Jourdain, P.).

HooFDSTUK

3

AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEBOUWEN
AFDELING

1

WETTELIJKE GRONDSLAGEN

102. ARTIKEL 1386 B.W.-ARTIKEL 1384LID 1 B.W.:GEENSAMENLOOP-De
eigenaar van een gebouw is aansprakelijk voor de schade door de instorting
ervan veroorzaakt, wanneer deze te wijten is aan een verzuim van onderhoud
of aan een gebrek in de bouw (art. 1386 B.W.) (Cornelis, L., Beginselen van
het Belgische buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen-Apeldoorn, Brussel, Maklu Uitgevers, Ced. Samson, 1989, nr. 396, 637).
Het begrip ,bewaring" dat kenmerkend is voor de vermoede aansprakelijkheden van art. 1384, lid 1 B.W. en art. 1385 B.W. is afwezig in art. 1386
B.W. (Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M., m.m.v. Geelen, K. en
Decoster, S., ,Overzicht (1979-1984)", T.P.R., 1987, nr. 102, 1438). Zelfs
indien de eigenaar niet de daadwerkelijke bewaarder is van het gebouw, is
aileen hij aansprakelijk (Rb. Charleroi, 24 februari 1992, Rev. Reg. Dr.,
1993, 18).
In de besproken periode is de toepassing van art. 1386 B.W. zeldzaam terug
te vinden.
Indien de eigenaar aansprakelijk is met toepassing van art. 1386 B.W.
aanvaardt de rechtsleer en rechtspraak traditioneel dat de effectieve bewaarder niet meer op grond van art. 1384, lid 1 B.W. kan aangesproken worden
(zie b.v. Rb. Brugge, 17 juni 1987, R. W., 1990-91, 509; Rb. Mechelen,
21 maart 1988, T.B.B.R., 1989, 270; Cornelis, L., o.c., nr. 419, 666-667).
Deze stelling vindt steun in de rechtspraak van het Franse Hof van Cassatie
(Cass. fr., 30 november 1988, Bull. civ., II, nr. 239, Resp. civ. etas sur., 1989,
comm. 42, J.C.P., 1989, ed. G, II, 21319, noot Giraudel, C.: ,Vu !'article
1384, alinea 1er, du Code civil, ensemble I' article 1386 du meme code;
Attendu que ce dernier texte visant specialement la ruine du batiment exclut
la disposition generale de I' article 1384, alinea 1er, du Code civil relative ala
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responsabilite du fait de toute chose, mobiliere ou immobiliere, que 1' on a
sous sa garde;").
Ret verbod art. 1386 B.W. en art. 1384 lid 1 B.W. te cumuleren lijkt
vaststaand, zelfs indien de eigenaar en de bewaarder van het gebouw twee
verscbillende personen zijn (Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M.,
m.m.v. Geelen, K. en Decoster, S., ,Overzicht (1979-1984)", T.P.R.,
1987, nr. 102, 1438; zie b.v. Brussel, 16 januari 1989, De Verz., 1989,
351, noot; Rb. Mechelen, 29 december 1987, T.B.B.R., 1989, 415; Rb.
Charleroi, 24 februari 1992, Rev. Reg. Dr., 1993, 18).
Cornelis ziet geen bezwaar in een cumulatieve toepassing van art. 1384, lid 1
B.W. en art. 1386 B.W. mits alle toepassingsvoorwaarden van de beide
wetsbepalingen vervuld zijn. Dit zou ertoe leiden dat de eigenaar van het
gebouw, wanneer hij ook de bewaarder van het gebouw is, aanspreekbaar
zou zijn op grond van de artikelen 1384, lid 1 B.W. en art. 1386 B.W.
(Cornelis, L., o.c., nr. 419, 667; zie ook Viney, G., o.c., nr. 733bis, 823).
De afwijzing van de samenloop kan bij een verkeerde keuze voor het
slacbtoffer verstrekkende gevolgen hebben. Daarom is het voorzichtigheidshalve aangewezen dat bet slachtoffer naast art. 1386 B.W. ook art. 1384, lid 1
B. W. inroept.
De eigenaar die op grond van art. 1386 B.W. aansprakelijk gesteld wordt,
kan zicb niet tegen de derde-bewaarder in vrijwaring ricbten op grond van
art. 1384, lid 1 B.W. (contra: Cornelis~L., o.c., nr. 319, 519).

103. ARTIKEL 1384, LID 1 WEL ALS ARTIKEL 1386 B.W. NIET SPEELT - De
toepassingsvoorwaarden van art. 1386 B.W. zijn vrij strikt. Indien bet slachtoffer er niet in slaagt het bewijs te leveren van een instorting of indien er
onduidelijkheid bestaat over de schadeverwekkende zaak als ,gebouw",
doet het slachtoffer er goed aan ook art. 1384, lid 1 B.W. in te roepen.
Zijn de toepassingsvoorwaarden van art. 1386 B.W. niet vervuld, laat de
rechter art. 1386 B.W. buiten toepassing en kan hij een beroep doen op
art. 1384, lid 1 B.W. Zo was de eigenaar van een gebouw aansprakelijk
kracbtens art. 1384, lid 1 B.W. voor het neervallen van brokstukken van het
dak van zijn waning op het naburig huis (Bergen, 11 juni 1990, J.T, 1991,
840). De eigenaar van een ijzerplaat die op een keldergat ligt en doorbuigt
onder het gewicht van een persoon, is aansprakelijk krachtens art. 1384, lid 1
B.W. (Rb. Mechelen, 21 maart 1988, TB.B.R., 1989, 270).
Onder het begrip ,instorting" van een gebouw gaat een causale bekommernis schuil (Cornelis, L., o.c., nr. 400, 642). Niet alle door bet ingestorte
gebouw berokkende schade, maar enkel de door de instorting zelf veroorzaakte schade is vergoedbaar (Cornelis, L., o.c., nr. 403, 646).
De instorting van een gebouw ingevolge een brand geeft ten opzichte van de
buren naar wiens woning het vuur zich verspreid heeft, geen aanleiding tot
een aansprakelijkheid gesteund op art. 1386 B.W. De schade van de aanpalende woningen vindt immers een oorzaak in de verspreiding van de brand,
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en niet in de instorting van het gebouw. De schadelijdende buren kunnen zich
dan ook enkel op art. 1384, lid 1 B.W. beroepen (Luik, 27 juni 1988,
R.G.A.R., 1992, nr. 12.009).
104. ART. 1382 B.W. EN FOUTLOZE BURENHINDER - In tegenstelling tot
vroeger lijkt de rechtspraak in mindere mate geneigd om naast de gegrondheid van art. 1386 B.W. ook de aansprakelijkheid van de eigenaar wegens
een persoonlijke fout te onderzoeken (zie b.v. juiste toepassing: Rb. Brugge,
17 juni 1987, R. W, 1990-91, 509). Striktjuridisch is er geen bezwaar dat de
eigenaar tevens aansprakelijk gesteld wordt voor een bewezen persoonlijke
fout in de zin van art. 1382 B.W. Daarenboven belet niets bet slachtoffer om
twee personen aan te spreken, met name de eigenaar op grond van art. 1386
B.W. en een derde op grond van zijn persoonlijke fout (art. 1382 B.W.). Dit
leidt gebeurlijk tot een in solidum veroordeling. Tot slot kan de benadeelde
een beroep doen op de foutloze burenhinder (544 B.W.) indien bet evenwicht
tussen naburige eigendommen wordt verbroken.
105. GEEN CONTRACTUELE INBREUK - Het verbod op samenloop tussen
contractuele aansprakelijkheid en aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad
verhindert dat art. 1386 B.W. speelt ingeval van een contractuele verhouding
(Kefer, F., ,Consequences civiles de l'acquittement du proprietaire d'un
immeuble", Ann. Dr. Liege, 1990, (30), 36-38, noot onder Luik, 24 juni
1988). Art. 1386 B.W. regelt immers een aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad.
W anneer de dochter van een huurder gekwetst wordt door de gedeeltelijke
instorting van het gebouw, is zij als een derde bij de huurovereenkomst te
beschouwen en kan zij wel degelijk op grond van art. 1386 B.W. de eigenaar
van het gebouw aanspreken (Rb. Marche-en-Famenne, 10 juli 1986,
R.G.A.R., 1989, nr. 11.545, aanstelling deskundige bevestigd door Luik,
24 juni 1988, Ann. Dr. Liege, 1990, 25, noot Kefer, F., ,Consequences
civiles de l'acquittement du proprietaire d'un immeuble").
Wordt de huurder daarentegen zelf gekwetst of worden zijn goederen beschadigd door de instorting van bet door hem gehuurde gebouw, dan kan hij
zijn vordering om schadeloosstelling te bekomen van de eigenaar in beginsel
niet steunen op art. 1386 B.W. doch slechts met inachtname van de regels die
hun contractuele verhouding regelen (Vandenberghe, H., Van Quickenborne,
M., m.m.v. Geelen, K. en Decoster, S., ,Overzicht (1979-1984), T.P.R.,
1987, nr. 105, 1440).
AFDELING

2

PERSONEN DIE AANSPRAKELIJK ZIJN

106. EIGENAAR - Art. 1386 B.W. stelt dat enkel de eigenaar van een
gebouw aansprakelijk is voor de schade door de instorting veroorzaakt,
ongeacht of hij er nog enige bevoegdheid over heeft. Het beginpunt van de
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aansprakelijkheid van de eigenaar valt samen met het ogenblik waarop hij de
eigendom verwerft. Gezien de eigendom op verschillende wijzen kan worden verkregen, zijn de regels van het zaken- en verbintenissenrecht in
aanmerking te nemen bij de bepaling van de eigenaar, zo bijvoorbeeld de
regels inzake natrekking, verjaring, .. (Cornelis, L., o.c., nr. 410, 656).
De getroffene die vergoeding vordert voor de door de instorting van een
gebouw veroorzaakte schade moet enkel, benevens het bestaan van de
schade, bewijzen dat de aangesprokene eigenaar is van dat gebouw, dat de
schade is veroorzaakt door de instorting ervan en dat de instorting zelf te
wijten is aan een verzuim in onderhoud of aan een gebrek in de bouw (Cass.,
17 december 1992, R. Cass., 1993, 38, J.T., 1993, 443).
Bij medeeigendom moet onderzocht worden of de instorting betrekking heeft
op privatieve dan wel gemeenschappelijke delen.
Medeeigenaars worden enkel geacht jegens het slachtoffer in solidum aansprakelijk te zijn wanneer het ingestorte gebouw het voorwerp van de
medeeigendom was (Cornelis, L., o.c., nr. 410, 656). De in solidum gehouden medeeigenaar die alle schade betaalde, heeft een verhaal tegen de andere
medeeigenaars, elk voor hun aandeel. Algemeen aanvaard wordt dat de
medeeigenaar die slachtoffer is geworden van de instorting van een gebouw
in medeeigendom, zich in zijn hoedanigheid van slachtoffer kan beroepen op
de toepassing van art. 1386 B.W. Ret slachtoffer zal evenwel in zijn hoedanigheid van-rriedeeigenaar gehouden ztJn e-en-b-ijdrage in-de- schadevergoeding te leveren, gelijk aan zijn aandeel in de gemeenschappelijke eigendom
(Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M., m.m.v. Geelen, K. en Decoster,
S., ,Overzicht (1979-1984)", T.P.R., 1987, nr. 106, 1441; Cornelis, L., o.c.,
nr. 410, 656). Enkel diegene die een eigendomsrecht over het ingestorte
gebouw heeft, kan worden aangesproken. Zelfs wanneer de eigenaar het
gebouw in concessie heeft gegeven en geen rechtstreeks toezicht meer kan
uitoefenen, blijft hij op grand van art. 1386 B.W. aansprakelijk ten aanzien
van de schadelijder (Rb. Brugge, 17 juni 1987, R. W, 1990-91, 509). Hetzelfde geldt bij huur, pacht, vruchtgebruik, bewaring, gebruik, erfpacht,
opstal, ... (zie Cornelis, L., o.c., nr. 410, 656).
Artikel 1386 B.W. betekent een bijkomende waarborg voor het slachtoffer
dat zonder veel problemen de eigenaar kan aanspreken. De grondslag van de
aansprakelijkheid van de eigenaar werd traditioneel gezocht in een vermoeden van fout, met name een verzuim in het onderhoud of een gebrek in de
bouw, te wijten aan de eigenaar of aan een derde (hieromtrent: Cornelis, L.,
o.c., nr. 411, 657; Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M., m.m.v. Geelen,
K. en Decoster, S., ,Overzicht (1979-1984)", T.P.R., 1987, nr. 106, 1442).
De moderne rechtsleer is geneigd om in art. 1386 B.W. een regel van
materieel recht te zien, waarvan het slachtoffer enkel de in de wet bepaalde
toepassingsvoorwaarden moet bewijzen. Wanneer de toepassingsvoorwaarden van art. 1386 B.W. verenigd zijn, ,garandeert" de eigenaar de schadeloosstelling van het slachtoffer. Niet het gedrag van de eigenaar staat
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centraal, doch wei zijn hoedanigheid van eigenaar (Cornelis, L., o.c., nr. 413,
659). Art. 1386 B.W. roept een objectieve aansprakelijkheid in het Ieven
waarbij de eigenaar instaat voor het risico dat het gebouw oplevert (Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M., m.m.v. Geelen, K. en Decoster, S.,
,Overzicht (1979-1984)", T.P.R., 1987, nr. 110, 1446).
Art. 1386 B.W. heeft niet tot gevolg dat de verplichting tot schadevergoeding
definitief op de schouders van de eigenaar blijft rusten. Art. 1386 B.W. belet
immers niet dat de eigenaar een verhaal instelt tegen die gene die tekortschoot
in het onderhoud of de bouw van het gebouw (b.v. de vruchtgebruiker, de
erfpachter, de huurder, de gebruiker, ... ) (Cornelis, L., o.c., nrs. 406-407,409
en 410).

AFDELING

3

VOORWAARDEN VAN AANSPRAKELIJKHEID

107. BEGRIP GEBOUW- Art. 1386 B.W. vereist schade veroorzaakt door de
instorting van een gebouw. Ret begrip ,gebouw" in de zin van art. 1386
B.W. betreft noodzakelijk een onroerend goed, maar dit kenmerk op zich is
onvoldoende om het onderscheid te maken met andere onroerende goederen.
Uit de kenmerken, vereist door rechtspraak en rechtsleer, kan afgeleid
worden dat het gebouw gekenmerkt wordt door een duurzame verbinding
met de grond, daarenboven door de mens aangebracht (Cornelis, L., o.c.,
nr. 397, 638).
In de bestudeerde periode werd art. 1386 B.W. toegepast op een chalet,
waarvan een balustradebalk neervalt (Luik, 24 juni 1988, Ann. Dr. Liege,
1990,25, met noot), op een havendam die inzakt (Rb. Brugge, 17 juni 1987,
R. W, 1990-91, 509), een hangar waarvan het dak wordt weggeblazen
(Antwerpen, 31 januari 1990, De Verz., 1990, 578, noot Van Orshoven,
D.), een mijnschacht die instort (Rb. Charleroi, 2 december 1987, T.B.B.R.,
1988, 337).
Hoewel het gebouw zich niet noodzakelijk geheel of gedeeltelijk bovengronds moet bevinden en ook ondergronds kan opgericht zijn (Cornelis, L.,
o.c., nr. 397, 638), werd art. 1386 B.W. niet toegepast toen een kelder onder
het gewicht van een vrachtwagen instortte (Kh. Antwerpen, 26 juni 1986,
T.B.H., 1987, 461).
De vraag of onroerende goederen door incorporatie of door bestemming als
delen van een gebouw kunnen beschouwd worden en derhalve voor de
toepassing van art. 1386 B.W. in aanmerking komen, werd in de bestudeerde
periode aileen in de rechtsleer behandeld (Cornelis, L., o.c., nr. 398, 639).
Wanneer roerende goederen door incorporatie met een gebouw verbonden
worden, zijn zij een deel van het gebouw geworden. Onroerende goederen
door bestemming daarentegen zijn noch met de grond, noch met het gebouw
verbonden, zodat niet van een ,gebouw" in de zin van art. 1386 B.W. kan
gesproken worden (Cornelis, L., o.c., nr. 398, 639).
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108. INSTORTING- Art. 1386 B.W. is enkel van toepassing voor schade
veroorzaakt door de instorting van een gebouw (zie Cass., 17 december
1992, R. Cass., 1993, 38, J.T., 1993, 443; b.v. Bergen, 11 juni 1990, J.T.,
1991, 840; Rb. Mechelen, 21 maart 1988, T.B.B.R., 1989, 270; vgl. Cass. fr.,
17 oktober 1990, Resp. civ. et assur., 1991, comm. 3, Bull. civ., II, nr. 201).
Traditioneel wordt de ,instorting" omschreven ,als een val hetzij van een
geheel hetzij van een gedeelte van de materialen die het gebouw vormen"
(zie Cass., 18 april1975, R.W., 1975-76, 159; Luik, 24 juni 1988, Ann. Dr.
Liege, 1990, 25, noot Kefer, F., ,Consequences civiles de l'acquittement du
proprietaire d'un immeuble", bevestiging van Rb. Marche-en-Famenne,
10 juli 1986, R.G.A.R., 1989, nr. 11.545; Luik, 30 juni 1988, R.G.A.R.,
1992, nr. 12.010; Brussel, 16 januari 1989, De Verz., 1989, 351, noot
Lambert, M.; Bergen, 11 juni 1991, J.T., 1991, 840; Rb. Bergen, 2 maart
1987, De Verz., 1987,493, noot Lambert, M.; Rb. Mechelen, 21 maart 1988,
T.B.B.R., 1989, 270; Rb. Brussel, 18 april 1989, Res Jur.Imm., 1991, 143,
noot; Rb. Brussel, 17 januari 1992, Res Jur.Imm., 1992, 185; Vred. Brugge,
22 maart 1985, R. W, 1985-86, 2436; Vred. Gent, 5 september 1986, Intern.
Vervoerr., 1987, 42; Vred. Gedinne, 9 september 1987, R.G.A.R., 1989,
nr. 11.495; Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M., m.m.v. Geelen, K. en
Decoster, S., ,Overzicht (1979-1984)", T.P.R., 1987, nr. 108, 1443; Comelis, L., o.c., nr. 399-400, 640).
Zo werd als instorting beschouwd:
- hetinstorten-van het dak van een hangar (Luik, 30 jun11988, R.G.£R..,
1992, nr. 12.010) of van een garagebox (Rb. Mechelen, 29 december
1987, T.B.B.R., 1989, 415).
- het wegblazen van dakpannen en een dakkapel (Rb. Brussel, 17 januari
1992, Res Jur.Imm., 1992, 185).
- het neerstorten van een hoekraam met bijhorende arduinen dorpels
(Vred. Brugge, 22 maart 1985, R. W., 1985-86, 2436).
- het neervallen van een balustradebalk (Luik, 24 juni 1988, Ann. Dr.
Liege, 1990, 25, noot Kefer, F., ,Consequences civiles de l'acquittement
du proprietaire d'un immeuble", bevestiging van Rb. Marche-en-Famenne, 10 juli 1986, R. G.A.R., 1989, nr. 11.545).
- het wegblazen van het afdak van een hangar (Antwerpen, 31 januari
1990, De Verz., 1990, 578, noot Van Orshoven, D.: geen verzuim in het
onderhoud of gebrek in de bouw bewezen).
- het neervallen van een schoorsteen (Rb. Bergen, 2 maart 1987, De Verz.,
1987,493, noot Lambert, M.; Rb. Brussel, 18 april1989, Res Jur. Imm.,
1991, 143, noot; Rb. Charleroi, 24 februari 1992, Rev. Reg. Dr., 1993,
18; Vred. Gedinne, 9 september 1987, R.G.A.R., 1989, nr. 11.495).
- de verzakking van de materialen die een havendam vormen (Rb. Brugge,
17 juni 1987, R.W, 1990-91, 509).
- het neervallen van stenen (Vred. Oostende, 13 februari 1990, De Verz.,
1990, 596, noot).
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De Belgische rechtspraak en rechtsleer onderlijnt dat de instorting enig
belang moet vertonen (Cornelis, L, o.c., nr. 399, 641). Weliswaar is voor
de toepasselijkheid van art. 1386 B.W. niet de gehele instorting van een
gebouw vereist.
Een gedeeltelijke instorting zoals bijvoorbeeld het neervallen van een
schoorsteen volstaat (zie b.v. Rb. Brussel, 18 april 1989, Res Jur.Imm.,
1991, 143, noot; Rb. Charleroi, 24 februari 1992, Rev. Reg. Dr., 1993, 18)
terwijl het loskomen van een dakvenster ingevolge van een windverplaatsing
niet als dusdanig als een instorting te beschouwen is (Vred. Gent, 5 september
1986, Intern. Vervoerr., 1987, 42). Scheuren in een schouw zijn niet te
beschouwen als een ,instorting" (Cass. fr., 3 maart 1993, Bull. civ., II,
nr. 86, Resp. civ. et assur., 1993, comrn. 139).
Het vallen van enkele brokstukken van een dak op een naburig huis is geen
instorting (Bergen, 11 juni 1991, J.T., 1991, 840), evenrnin wanneer tengevolge van een storm enkele dakpannen zijn losgerukt (Brussel, 16 januari
1989, De Verz., 1989, 351, noot Lambert, M.).
Ook is het eenvoudig doorbuigen van een ijzerplaat die op een keldergat ligt,
niet te beschouwen als een instorting (Rb. Mechelen, 21 maart 1988,
T.B.B.R., 1989, 270).
109.

VERZUIM IN HET ONDERHOUD OF EEN GEBREK IN DE BOUW. -

BEWIJS. -

De eigenaar van een gebouw is luidens art. 1386 B.W.
aansprakelijk voor de schade door de instorting die te wijten is aan een
verzuim van onderhoud of aan een gebrek in de bouw (Antwerpen, 31 januari
1990, De Verz., 1990, 578; Rb. Bergen, 2 maart 1987, De Verz., 1987, 493,
noot Lambert, M.), onafgezien of hij hiervan kennis heeft (Rb. Mechelen,
29 december 1987, T.B.B.R., 1989, 415).
OUDERDOM -

Het bewijs van een van beide voorwaarden is voldoende maar noodzakelijk
(zie b.v. Antwerpen, 31 januari 1990, De Verz., 1990, 578, noot Van
Orshoven, D.: geen verzuim in het onderhoud of gebrek in de bouw bewezen:
Cornelis, L., o.c., nr. 401, 642). In tegenstelling tot de artikelen 1384, lid 1
B.W. en 1385 B.W., waar het bewijs van het gebrek in de zaak respectievelijk de daad van het dier toereikend is, volstaat het loutere bewijs van de
instorting niet (Cornelis, L., o.c., nr. 401, 642).
Hij die vergoeding vordert voor de door de instorting van een gebouw
veroorzaakte schade moet bewijzen dat de instorting te wijten is aan een
verzuim in het onderhoud of aan een gebrek in de bouw (zie Cass., 17 december 1992, R. Cass., 1993, 38, J.T., 1993, 443; Luik, 30 juni 1988, R.G.A.R.,
1992, nr. 12.010: bewijs niet geleverd; Rb. Mechelen, 29 december 1987,
T.B.B.R., 1989, 415; Vred. Oostende, 13 februari 1990, De Verz., 1990, 596).
De instorting op zich bewijst imrners geen verzuim in het onderhoud noch
een gebrek. Artikel 1386 B.W. bevat geen vermoeden dat een van de twee
voorwaarden zou bestaan (Rb. Bergen, 2 maart 1987, De Verz., 1987, 493,
·
noot Lambert, M.).
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Het neervallen van stenen volstaat op zich niet als bewijs van het gebrek daar
dit neervallen kan veroorzaakt zijn door een geval van heirkracht. Het staat
de eigenaar vrij aan te tonen dat er overmacht aanwezig is, zodat bewezen is
dater geen gebrek in de bouw is (Vred. Oostende, 13 februari 1990, De Verz.,
1990, 596).
De bewijslast van het verzuim of het gebrek rust op de benadeelde. Deze kan
de voorwaarden wel met alle middelen van recht, met inbegrip van vermoedens, aantonen. Zo mag de schadelijder het bewijs van het verzuim van
onderhoud of het gebrek in het gebouw leveren door deductie, met name
door de vaststelling dat de instorting niet mogelijk was zonder gebrek in de
bouw (Rb. Brussel, 18 april 1989, Res fur. Imm., 1991, 143, noot; Vred.
Brugge, 22 maart 1985, R.W., 1985-86, 2436; Cornelis, L., o.c., nr. 402,
644).
Dergelijk bewijs is gelijkaardig aan het indirect bewijs bij art. 1384, lid 1
B.W. (zie nr. 77).
Een windkracht van 88 km. per uur, met pieken van 117 km. per uur is niet zo
uitzonderlijk, en zeker niet aan de kust. De stevigheid van de ramen en
dorpels moet - vooral voor een gebouw dat volledig blootstaat aan de
veelvuldig voorkomende zuid-of noordwesterstormen - berekend zijn op
stormweer, zodat, bij gebreke daaraan, de raamconstructie moet geacht
worden te zijn aangetast door een gebrek (Vred. Brugge, 22 maart 1985,
R. W., 1985-86,_2436). __
Zo ook moet elke constructie bestand zijn tegen windstoten met snelheidspieken van 33 m/s welke weliswaar van een uitzonderlijke kracht zijn, maar
toch een verschijnsel zijn dat gemiddeld eens om de 5 a 6 jaar wordt
waargenomen (Rb. Bergen, 2 maart 1987, De Verz., 1987, 493, noot Lambert, M.). Een schoorsteen moet aan dergelijke windstoten weerstand kunnen
bieden zodat, bij gebreke aan elke andere mogelijke oorzaak, met zekerheid
kan vastgesteld worden dat de schoorsteen, bij instorting, hetzij een gebrek
vertoonde, hetzij een verzuim in het onderhoud (in dezelfde zin: Rb. Charleroi, 24 februari 1992, Rev. Reg. Dr., 1993, 18). Gelet op de bestaansduur
moet een gebouw bestand zijn tegen een voorzienbare windkracht van 140
tot 150 km/uur, ook al komt deze slechts eenmaal om de 25 tot 50 jaar voor
(Rb. Nijvel, 25 april 1989, T.B.B.R., 1990, 170).
De oorsprong van het gebrek is niet dienend. Het verzuim in bet onderhoud
of het gebrek in de bouw betreft een objectief waarneembare toestand die al
naargelang de feitelijke omstandigheden aan de eigenaar zal toe te rekenen
zijn, zonder dat deze omstandigheid echter van die aard is om al dan niet te
besluiten tot de aanwezigheid van een gebrek in de bouw of een verzuim in
het onderhoud (Cornelis, L., o.c., m. 401, 643).
Het is irrelevant of het gebrek bet gevolg is van een constructiefout van de
aannemer of van de architect of dat het gebouw slecht werd onderhouden
door de vorige of de huidige huurder. De eigenaar van het gebouw is ertoe
gehouden de vergoeding aan het slachtoffer te waarborgen, onafgezien of de
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schade te wijten is aan zijn eigen fout dan wel aan de fout van een derde
(Luik, 24 juni 1988, Ann. Dr. Liege, 1990, 25; Vred. Gedinne, 9 september
1987, R.G.A.R., 1989, nr. 11.495).
Art. 1386 B.W. geeft aan het slachtoffer de mogelijkheid de eigenaar in alle
gevallen aan te spreken wanneer een van beide voorwaarden bewezen wordt.
De omstandigheid dat het gebouw zeven maanden voor de instorting nog
werd nagezien en hersteld, doet hieraan evenrnin atbreuk (Rb. Mechelen,
29 december 1987, T.B.B.R., 1989, 415).
Zoals gesteld moet het gebrek in de bouw of het verzuim in het onderhoud
niet noodzakelijk te wijten zijn aan de persoonlijke fout van de eigenaar. Zo
oordeelde de Vrederechter van Gedinne terecht dat het niet relevant is of de
eigenaar op advies van een aannemer zijn gebrekkige en slecht onderhouden
schoorsteen niet heeft hersteld. De eigenaar van het gebouw was in het
besproken geval daarenboven slecht geplaatst om overmacht in te roepen
door voor te houden dat de instorting van zijn schoorsteen het gevolg is van
een storm, terwijl de tweede schoorsteen van hetzelfde gebouw - die door
de eigenaar wel hersteld was - niet is ingestort en er zich in de streek geen
ander gelijkaardig schadegeval heeft voorgedaan (Vred. Gedinne, 9 september 1987, R.G.A.R., 1989, nr. 11.495).
Een rnijnschacht stort in en beschadigt andere gebouwen. Het wordt bewezen
dat de instorting te wijten is aan een gebrek aan onderhoud en dat er een
oorzakelijk verband bestaat tussen de instorting en de schade aan een reeks
gebouwen. V olkomen overbodig onderzoekt de Rechtbank van eerste aanleg
te Charleroi de verderliggende oorzaak van het gebrek in onderhoud (Rb.
Charleroi, 2 december 1987, T.B.B.R., 1988, 337).
Anders dan bij art. 1382-1383 B.W. is het mogelijk dat de betichte die werd
vrijgesproken voor het onopzettelijk toebrengen van slagen en verwondingen
(art. 418 Sw.) toch aansprakelijk wordt geacht als eigenaar van het gebouw
(art. 1386 B.W.) (Cornelis, L., o.c., nr. 412, 659). De verklaring daarvan
zoekt men traditioneel in het onweerlegbaar foutvermoeden. De mogelijkheid voor de burgerlijke rechter om de vrijgesprokene alsnog op grond van
art. 1386 B.W. aansprakelijk te stellen, heeft als enige reden dat de strafrechter de toepassingsvoorwaarden van art. 1386 B.W. niet heeft onderzocht,
wat trouwens zijn taak niet is (zie Kefer, F., ,Consequences civiles de
1' acquittement du proprietaire d' un immeuble", noot onder Luik, 24 juni
1988, Ann. Dr. Liege, 1990, 30). De eigenaar kan zijn strafrechtelijke vrijspraak dan ook niet voor de burgerlijke rechter inroepen om zich bevrijd te
zien van zijn aansprakelijkheid krachtens art. 1386 B.W. De strafrechtelijke
vrijspraak stelt immers enkel de afwezigheid van een persoonlijke fout erga
omnes vast, terwijl het slachtoffer niet het bewijs dient te leveren dat het
gebrek in de bouw of het verzuim in het onderhoud te wijten is aan de
persoonlijke fout van de eigenaar (Luik, 24 juni 1988, Ann. Dr. Liege, 1990,
25, noot Kefer, F., ,Consequences civiles de l'acquittement du proprietaire
d'un immeuble"; (30), 34, bevestiging van Rb. Marche-en-Famenne, 10 juli
1986, R.G.A.R., 1989, nr. 11.545). In die zin is het ook irrelevant of een
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derde (b.v. aannemer, huurder, ... ) voor dezelfde feiten veroordeeld werd
wegens onopzettelijke slagen en verwondingen. De eigenaar waarborgt
immers de vergoeding van het slachtoffer krachtens art. 1386 B.W. De
aansprakelijke eigenaar kan desgevallend wei een verhaal richten tegen deze
derde wegens b.v. een verzuim in het onderhoud door zijn huurder of een
constructiefout door zijn aannemer.
AFDELING

4

VERMOEDEN VAN AANSPRAKELIJKHEID EN TEGENBEWIJS

110. VERMOEDEN IURIS ET DE lURE- Van zodra er sprake is van een instorting
van het gebouw in causaal verband met de schade, volstaat het onderzoek
naar een gebrek in de zaak in de zin van art. 1384, lid 1 B.W. niet om de
afwezigheid van het bewijs van een gebrek in de constructie of een gebrek
aan onderhoud in de zin van art. 1386 B.W. goed te maken (Luik, 30 juni
1988, R.G.A.R., 1992, nr. 12.010). Het aansprakelijkheidsvermoeden van
art. 1386 B.W. is onweerlegbaar (zie Vandenberghe, H., Van Quickenborne,
M., m.m.v. Geelen, K. en Decoster, S., ,Overzicht (1979-1984)", T.P.R.,
1987, nr. 110, 1446; Van Orshoven, D., noot onder Antwerpen, 31 januari
1990, De Verz., 1990, 580; Rb. Charleroi, 2 december 1987, T.B.B.R., 1988,
337).
Om zijn aansprakelijkheid te ontkomen moet de eigenaar aantonen dat de
toepassingsvoorwaarden van art. 1386 B.W. niet vervuld zijn. Het volstaat
hierbij niet aan te tonen dat hij geen persoonlijke fout begaan heeft of dat een
vreemde oorzaak aan de basis ligt van het verzuim in onderhoud of gebrek in
de bouw. De eigenaar moet het bewijs leveren dat de instorting ook zou
gebeurd zijn zelfs als het gebouw goed onderhouden was of als het gebouw
geen gebreken had vertoond (Luik, 24 juni 1988, Ann. Dr. Liege, 1990, 25,
noot Kefer, F., ,Consequences civiles de l'acquittement du proprietaire d'un
immeuble", bevestiging van Rb. Marche-en-Famenne, 10 juli 1986,
R.G.A.R., 1989, nr. 11.545). In die zin moet de eigenaar aantonen dat de
schade ontstaan is door een oorzaak die vreemd is aan de zaak: overmacht,
fout van de benadeelde of fout van een derde (Van Orshoven, D., noot onder
Antwerpen, 31 januari 1990, De Verz., 1990, 580).
De eigenaar blijft dus aansprakelijk ook al bewijst hij dat het verzuim van
onderhoud of het gebrek in de bouw niet aan zijn schuld, maar wei aan een
vreemde oorzaak te wijten is (zie b.v. Cass., 17 december 1992, R.Cass.,
1993, 38, J.T., 1993, 443; Luik, 24 juni 1988, Ann. Dr. Liege, 1990,25, noot
Kefer, F., ,Consequences civiles de l'acquittement du proprietaire d'un
immeuble", bevestiging van Rb. Marche-en-Famenne, 10 juli 1986,
R.G.A.R., 1989, nr. 11.545; Van Orshoven, D., noot onder Antwerpen,
31 januari 1990, De Verz., 1990, 580). Zo moet hij in concreto bewijzen
dat de schade veroorzaakt werd door een vreemde oorzaak (Rb. Charleroi,
2 december 1987, T.B.B.R., 1988, 337; Cornelis, L., o.c., nr. 396, 637).
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111. OVERMACHT - De ingeroepen omstandigheid moet een werkelijk onvoorzienbaar karakter hebben (Rb. Mechelen, 29 december 1987, T.B.B.R.,
1989, 415; Van Orshoven, D., noot onder Antwerpen, 31 januari 1990, De
Verz., 1990, 580). Een windkracht van 9 Beaufort of 88 km per uur met
pieken van 12 Beaufort of 117 km per uur komt in onze streken en vooral aan
onze kust herhaaldelijk voor en is dus niet van die aard dat zij als overmacht
zou zijn aan te merken (Vred. Brugge, 22 maart 1985, R. W., 1985-86, 2436).
Windstoten met snelheidspieken van 33 m/s, welke weliswaar van een
uitzonderlijke kracht zijn maar toch een verschijnsel zijn dat gemiddeld eens
om de 5 a 6 jaar wordt waargenomen, vormen geen overmacht (Rb. Bergen,
2 maart 1987, De Verz., 1987,493, noot Lambert, M.). Maximale windstoten
met een snelheid van 115 km/uur, welke gemiddeld eenmaal om de twee tot
drie jaar voorkomen zijn geen onvoorzienbare gebeurtenissen en kunnen
derhalve niet weerhouden worden als overmacht (Rb. Mechelen, 29 december 1987, T.B.B.R., 1989, 415; in dezelfde zin: windsnelheid van 100 km/uur
geen overmacht: Rb. Charleroi, 24 februari 1992, Rev. Reg. Dr., 1993, 18;
Rb. Brussel, 17 januari 1992, Res Jur. Imm., 1992, 185 (118 km/uur)).
De Rechtbank van Brussel sprak zich daarentegen niet uit over het feit of een
windkracht die slechts een keer om de 40 jaar voorkomt, te beschouwen is als
overmacht. De rechtbank stelde immers vast dat noch een gebrek in de bouw,
noch een verzuim in het onderhoud bewezen was (Rb. Brussel, 18 april1989,
Res Jur.Imm., 1991, 143, noot). De Rechtbank van Nijvel oordeelde dat een
windkracht van 140 tot 150 km/uur, die weliswaar slechts een keer om de 25
tot 50 jaar voorkomt, niet als overmacht te beschouwen is. De normale
levensduur van het ingestorte gebouw werd ook in rekening gebracht (Rb.
Nijvel, 25 april1989, T.B.B.R., 1990, 170; zie daarentegen: Vred. Oostende,
13 februari 1990, De Verz., 1990, 596, noot: overmacht aanvaard bij windsnelheden van 151, 2 km/uur).
Volkomen overbodig stelde het Hof van Beroep te Antwerpen vast, na
geoordeeld te hebben dat er geen sprake was van een verzuim in het onderhoud of een gebrek in de bouw, dat stormwinden met een snelheid van 140
km/uur als overmacht ten aanzien van de eigenaar te beschouwen zijn
(Antwerpen, 31 januari 1990, De Verz., 1990, 578).
Wanneer overmacht samen met een verzuim in het onderhoud of een gebrek
in de bouw aanwezig is, blijft de eigenaar volledig aansprakelijk (zie Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M., m.m.v. Geelen, K. en Decoster, S.,
,Overzicht (1979-1984)", T.P.R., 1987, nr. 111, 1447)
112. DAAD vAN DE BENADEELDE - Indien de schadelijder een fout begaat of
het instortingsgevaar voldoende kent en toch onverantwoorde risico's neemt
en daardoor het ongeval (mede)veroorzaakt, zal hij zijn schade (geheel of
gedeeltelijk) zelf moeten dragen (Cornelis, L., o.c., nr. 407, 653).
Wanneer de daad van het slachtoffer niet onrechtmatig is, kan de eigenaar
zich niet bevrijden van zijn aansprakelijkheid. Begaat geen fout de kapitein
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van een aan de kaai afgemeerde s1eepboot die zijn persoon1ijk voertuig op de
havendam sta1t. Tengevo1ge van een gebrek in de dam of een verzuim in het
onderhoud zakte een gedeelte van de havendam weg, waardoor het voertuig
in zee verdween (Rb. Brugge, 17 juni 1987, R. W, 1990-91, 509).
Opdat de eigenaar zich van zijn aansprakelijkheid kan ontheffen, moet
bovendien de gebeurlijke fout van het slachtoffer in oorzake1ijk verband
staan met de schade (Rb. Brugge, 17 juni 1987, R.W, 1990-91, 509). De
volledige ontheffing van de eigenaar is slechts mogelijk wanneer hij aantoont
dat de daad van het slachtoffer de enige oorzaak van de schade is. Is de fout
van het slachtoffer mede-oorzaak van de instorting - het gebrek in de bouw
of het verzuim in onderhoud staat vast-, dan zal de eigenaar gedeeltelijk,
aansprakelijk b1ijven (Cornelis, L., a. c., nr. 407, 653). Er is geen reden om af
te wijken van de oplossing die wordt toegepast ingeval van samenloop tussen
een fout van een derde en de instorting tengevo1ge van een verzuim in het
onderhoud of een gebrek in de bouw (zie verder nr. 113).
113. DAAD vAN EEN DERDE - W ordt het verzuim in het onderhoud of het
gebrek in de bouw veroorzaakt door de fout van een derde, is de eigenaar niet
bevrijd van zijn aansprakelijkheid ten aanzien van het s1achtoffer (b.v. wei
vrijstelling van aansprakelijkheid in Cass. fr., 26 mei 1992, Resp. civ. et
assur., 1992, comm. 304).
Een door een aannemer gebrekkig-geplaatste terrasleuning-bevrijdt-de eige~
naar niet (Luik, 24 juni 1988, Ann. Dr. Liege, 1990, 25, noot Kefer, F.,
,Consequences civiles de l'acquittement du proprietaire d'un immeuble",
bevestiging van Rb. Marche-en-Famenne, 10 juli 1986, R.G.A.R., 1989,
nr. 11.545). De eigenaar kan in die omstandigheden enkel een verhaal voor
het geheel instellen tegen de derde.
W anneer daarentegen vaststaat dat de instorting van het gebouw en de
daaruit voortv1oeiende schade is veroorzaakt door de samen1oop van de fout
van een derde en het gebrek in de bouw, kan de rechter niet wettig oordelen
dat enke1 de derde gehouden is tot vergoeding van de gehele schade (Cass.,
7 januari 1988, Arr. Cass, 1987-88, 574, De Verz., 1988, 752, R.G.A.R.,
1990, nr. 1.745).
De feiten van het arrest waren de volgende.
Een vrachtwagenchauffeur rijdt tegen een gebouw, waardoor een gedeelte
van het gebouw instort. Uit het daaropvolgende expertiseverslag van de
gerechte1ijk deskundige blijkt ook dat de conceptie van het ingestorte deel
totaal fout is. Niettegenstaande de foutieve conceptie waardoor de schade
groter is dan bij een behoorlijke conceptie van het gebouw zou zijn geweest,
oordeelt het Hof van Beroep dat, ,ongeacht de labiele constructie van het
gebouw, de schade ( ... ) uitsluitend aan de fout van (de bestuurder) te wijten
is, (en) dat in die omstandigheden geen verdeling van de schadeloosstelling
moet worden gemaakt om reden van de onvoldoende verankering van de
sta1en kolommen". In casu oordeelde het Hof van Beroep dat de aansteller
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van de bestuurder tot volledige schadeloosstelling van de eigenaar voor de
schade aan het gebouw gehouden is, terwijl hij in zijn hoedanigheid van
slachtoffer geen schadeloosstelling kan bekomen tot herstel van de schade
aan zijn vrachtwagen, welke door de instorting van het gebouw werd veroorzaakt.
Het Hof van Cassatie verbrak het arrest.
Niet wettig is het oordeel dat de eigenaar van het voertuig gehouden is tot
vergoeding van de gehele schade aan het gebouw en in genen dele aanspraak
kan maken op vergoeding van de schade die door de instorting van het
gebouw aan zijn vrachtwagen is veroorzaakt, nu volgens het oordeel van de
appelrechters vaststaat dat zowel de fout van de bestuurder als het gebrek in
de bouw tot de instorting hebben bijgedragen. Uit het arrest van 7 januari
1988 volgt impliciet maar zeker de gelijkschakeling tussen de oplossing die
wordt toegepast wanneer de fout van een derde of de fout van het slachtoffer
mede-oorzaak is van de instorting.

HOOFDSTUK4

AANSPRAKELIJKHEID VAN DE OUDERS
AFDELING

1

PERSONEN DIE AANSPRAKELIJK ZIJN

114. OUDERS - De burgerlijke aansprakelijkheid van de ouders wordt geregeld door art. 1384, lid 2 B.W. (Cornelis, L., o.c., nr. 175 e.v., 304 e.v.;
Deli, D., ,De aansprakelijkheid van de ouders voor verkeersovertredingen
van hun minderjarige kinderen en de verplichting tot ,dubbele voorzichtigheid" van de bestuurder t.a.v. kinderen in het verkeer", noot onder Brussel,
2 april 1987, T.B.B.R., 1989, 351-357; H.D.C. en F.K., ,Kleine kinderen,
kleine problemen", Budget & Recht, 1988, afl. 81, 22-25; Pote, R., ,Aansprakelijkheid van de ouders voor jonge bestuurders", Verz. W, 1987, afl.
285, 21-25; Ryck D'Huisnacht, L.D., ,Responsabilite des parents et responsabilite scolaire", T. Vred., 1988, 2; zie ook Vandenberghe, H., Van Quickenbome, M. en Hamelink, P., ,Overzicht (1964-1978)", T.P.R., 1980,
nr. 123, 1286; Vandenberghe, H., Van Quickenbome, M., m.m.v. Geelen,
K. en Decoster, S., ,Overzicht (1979-1984)", T.P.R., 1987, nr. 114-128,
1448-1477; Frankrijk: Pull, B., ,Vers une reforme de la responsabilite des
pere et mere du fait de leurs enfants?", D., 1988, chron. p. 185).
Sinds de wijziging door de wet van 6 juli 1977 bepaalt art. 1384, lid 2 B.W.
dat ,de vader en de moeder (... ) aansprakelijk (zijn) voor de schade veroorzaakt door hun minderjarige kinderen" (zie Stassijns, E., ,Aansprakelijkheid
van de ouders voor hun minderjarige kinderen", noot onder Rb. Brussel,
12 november 1986, T. Vred., 1988, 170; Rb. Brussel, 12 november 1986,
T.B.B.R., 1987, 87).
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Voor deze wetswijziging was de aansprakelijkheid aan de uitoefening van de
vaderlijke macht verbonden en was enkel de vader aansprakelijk voor
de oillechtmatige daad van een inwonend kind (Vandenberghe, H., Van
Quickenborne, M. en Hamelink, P., ,Overzicht (1964-1978)", T.P.R.,
1980, nr. 123, 1286; Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M., m.m.v.
Geelen, K. en Decoster, S., ,Overzicht (1979-1984)", T.P.R., 1987,
nr. 114, 1448).
Een toepassing van dit ,vaderlijk" aansprakelijkheidsrecht is nog terug te
vinden in het arrest van het Hof van Cassatie van 24 januari 1985. Naar recht
beslist de rechter dat bij vastgestelde onrechtmatige daad van een minderjarige, waardoor aan een ander schade wordt veroorzaakt, de vader onder
wiens bewaring de minderjarige staat en met wie hij samenleeft, aansprakelijk is op grond van art. 1384, lid 2 B.W., zoals dit van kracht was voor de
wijziging bij de wet van 6 juli 1977 (Cass., 24 januari 1985, Arr. Cass., 198485, 680).
Naar de letter van de wet kon de moeder op grond van art. 1384, lid 2 B.W.
voor de wet van 6 juli 1977 slechts worden aangesproken indien de vader
reeds was overleden. Algemeen werd aanvaard dat de moeder niet alleen
aansprakelijk was bij het overlijden van de vader, maar ook in alle gevallen
· waar zij wettelijk in de plaats van de vader werd gesteld (bv. bij onbekwaamverklaring) (Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M. en Hamelink, P.,
,Overzicht (1964-1978)", T.P.R., 1980, nr. 123, 1286; Vandenberghe, H.,
Van Quickenborne, M., m.m.v. Geelen, K. en Decoster, S., ,Overzicht
(1979-1984)", T.P.R., 1987, ill. 114, 1448-1449).
Deze alternatieve aansprakelijkheid van de ouders is thans vervangen door
de cumulatieve aansprakelijkheid van zowel vader als moeder. In beginsel
staan beide ouders in voor de vergoeding van de veroorzaakte schade, wat
niet betekent dat de aansprakelijkheidslast zonder meer op de schouders van
beide ouders blijft rusten. Een van de ouders kan immers steeds het tegenbewijs leveren van de vermoede aansprakelijkheid, terwijl de andere ouder
daar niet in slaagt en aansprakelijk blijft. W anneer beide ouders samen
aansprakelijk zijn, ontstaat een verbintenis in solidum (Cornelis, L., o.c.,
ill. 183, 313; Rb. Nijvel, 17 februari 1987, T.B.B.R., 1988, 337).
115. ARTIKEL 1384 LID2 B.W. ENKEL TEGENOUDERS- De aansprakelijkheid
van de ouders is aan de uitoefening van de ouderlijke macht verbonden (zie
b.v. Cass., 23 februari 1989,Arr. Cass., 1988-89, 721). Indien de ouders hun
ouderlijke macht op zorgvuldige wijze uitoefenen, zijn zij in beginsel in staat
elke Oillechtmatige daad te verhinderen. Daarom kunnen enkel de ouders van
het schadeverwekkend kind op grond van art. 1384, lid 2 B.W. worden
aangesproken (Cornelis, L., o.c., ill. 183, 312).
De hoedanigheid van het kind - wettelijk, natuurlijk, bloedschendig, adoptief- speelt geen rol (Cornelis, L., o.c., ill. 176, 305).
Ook al heeft hij niet persoonlijk ingestaan voor de opvoeding van het
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geadopteerde kind, is de adoptieouder aansprakelijk op grond van art. 1384,
lid 2 B.W. (Brussel, 12 april 1988, Pas., 1988, II, 183).
Andere personen zoals de grootouders, de broers of zusters, de ooms en
tantes, de stiefouders, de voogd of andere personen die toezicht houden op
minderjarige kinderen vallen niet onder toepassing van art. 1384, lid 2 B.W.
(zie Stassijns, E., ,Aansprakelijkheid van de ouders voor hun minderjarige
kinderen", noot onder Rb. Brussel, 12 november 1986, T. Vred., 1988, 173174). Zij blijven uiteraard wei aansprakelijk voor hun persoonlijke fout in het
kader van art. 1382 B.W.
De wetgever heeft in 1977 de mogelijkheid laten voorbijgaan om het vermoeden van aansprakelijkheid uit te breiden tot andere personen dan de
ouders, die eveneens toezicht over minderjarigen hebben. De rechtsleer pleit
nochtans sterk voor een dergelijke uitbreiding omdat minderjarigen een
bijzonder ,risico" vormen (zie Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M.,
m.m.v. Geelen, K. en Decoster, S., ,Overzicht (1979-1984)", T.P.R., 1987,
nr. 115, 1450).
116. GESCHEIDEN LEVENDE OUDERS - lngeval ouders gescheiden leven tengevolge van een echtscheiding of van een feitelijke scheiding, belet dit niet
dat ook de ouder, aan wie de kinderen niet werden toevertrouwd, kan
aangesproken worden. De inwoningsvoorwaarde werd immers uit art. 1384,
lid 2 B.W. geschrapt (zie Stassijns, E., ,Aansprakelijkheid van de ouders
voor hun minderjarige kinderen", noot onder Rb. Brussel, 12 november
1986, T. Vred., 1988, 173). In beginsel zijn beide ouders aansprakelijk voor
de daden van hun kind, ook al verblijft het kind bij een van de gescheiden
levende ouders (zie bv. Brussel, 22 februari 1989, De Verz., 1990, 168, noot
Lambert, M.).
Noch de feitelijke scheiding, noch de echtscheiding ontheffen principieel een
van de ouders van de wettelijke aansprakelijkheid die op hen rust (Rb.
Brugge, 10 oktober 1988, R. W., 1990-91, 1340).
Iedere ouder dient, ook in het geval van scheiding, zich van zijn zelfs beperkt
ouderlijk gezag behoorlijk te kwijten en aile passende initiatieven te nemen
om aan de opvoeding mee te werken of om een eventueel delinkwent gedrag
van zijn kind te voorkomen of te verhelpen (zie Cass., 29 april 1987, Arr.
Cass., 1986-87, 1138; Rb. Brugge, 10 oktober 1988, R.W., 1990-91, 1340).
De wetgever heeft de aansprakelijkheid van beide ouders behouden omdat de
ouderlijke aansprakelijkheid op een weerlegbaar vermoeden met een dubbel
tegenbewijs rust. De ouder aan wie het kind niet werd toevertrouwd, is
gemakkelijk in staat te bewijzen dat hij geen fout in het toezicht heeft
begaan, terwijl de rechters het tegenbewijs van het gebrek in de opvoeding
op een soepele wijze beoordelen (zie nr. 126). Het feit dat bij de echtscheiding het hoederecht aan een ouder werd toegekend, levert dus op zich niet het
bewijs dat de andere ouder bij de opvoeding niet tekort is geschoten (Rb.
Brugge, 10 oktober 1988, R.W, 1990-91, 1340).
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118.

1384 B.W. TEGENDEOUDERSEN ART. 1382 B.W. TEGENHET
Gelet op het mogelijk tegenbewijs van voldoende toezicht en goede
opvoeding van het minderjarig kind, zal het voorzichtige slachtoffer naast
een vordering op grond van art. 1384, lid 2 B.W. ook een vordering instellen
tegen de minderjarige zelf, gegrond op art. 1382-1383 B.W. wegens persoonlijke fout (zie bv. Cass., 24 januari 1985, Arr. Cass., 1984-85, 680; Vred.
Sint-Joost-ten-Node, 10 december 1985, T. Vred., 1988, 27; Vred. Hamme,
24 februari 1987, T. Vred., 1992, 129; zie Stassijns, E., ,Aansprakelijkheid
van de ouders voor hun minderjarige kinderen", noot onder Rb. Brussel,
12 november 1986, T. Vred., 1988, 174).
HET ARTIKEL

KIND -

De aansprakelijkheid voor andermans daad laat immers de persoonlijke
aansprakelijkheid van de persoon voor wie men instaat, integraal bestaan.
Ret slachtoffer spreekt dan de ouders aan in hun hoedanigheid van wettelijke
beheerders over hun minderjarig kind.
Een minderjarige met onderscheidingsvermogen, die benzine giet op een
vuur in open lucht en hierbij een ander kind ernstig verwondt, begaat een
onrechtmatige daad in de zin van art. 1382-1383 B.W., waardoor een ander
schade lijdt. Bijgevolg is de minderjarige dader, in de persoon van zijn
wettelijke vertegenwoordigers, schadevergoeding verschuldigd op grond
van art. 1382-1383 B.W. Anderzijds is devader onder wiens bewaring de
rrlillderjarige op P.et ogenblik van de schadeverwekkende feiten stond en met
wie hij samenleeft, op grond van art: 1384, lid f"B:w. aansprakefijk:,- daar
,hij aan zijn zoon niet de opvoeding heeft gegeven waardoor voormelde
onvoorzichtigheid kon worden voorkomen en over hem geen toezicht heeft
gehouden" (Cass., 24 januari 1985, Arr. Cass., 1984-85, 680).
De ouders die het tegenbewijs leveren van voldoende toezicht en de afwezigheid van een gebrek in de opvoeding van hun minderjarig kind kunnen
wel aansprakelijk zijn in de hoedanigheid van wettelijke vertegenwoordigers
(Antwerpen, 13 maart 1991, R.G.A.R., 1992, nr. 12.068).
Ret elfjarig kind dat het onderscheidingsvermogen bezit en papier in brand
steekt in de kelders van zijn school, begaat een onrechtmatige daad die de
aansprakelijkheid van zijn ouders meebrengt, niet op grond van het art. 1384,
lid 2 B.W. maar in hun hoedanigheid van wettelijke beheerders over de
goederen van hun minderjarig kind. Ret Hof van Beroep te Bergen heeft in
casu de aansprakelijkheid van de ouders krachtens art. 1384, lid 2 B.W.
terzijde geschoven schijnbaar om reden dat de minderjarige onder het toezicht van een derde stond. Door .bet Hof wordt - ten onrechte - niet
onderzocht of de ouders het vermoede gebrek in de opvoeding weerleggen.
Ret Hof stelt terzake dat ,cette responsabilite suppose toutefois a1' egard du
tiers lese qu'au moment de l'acte dommageable l'enfant mineur d'age ne se
trouvait sous la surveillance d'un instituteur auquelles parents avaient confie
et transmis la garde de l'enfant" (Bergen, 29 februari 1988, R.G.A.R., 1990,
nr. 11.636). Deze stelling is verkeerd. Immers, het bewijs van het bestaan van
een tekortkoming - hetzij gebrek in de opvoeding, hetzij gebrek in het
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toezicht - is voldoende om de ouders aansprakelijk te verklaren (Cass.,
23 juni 1988, Arr. Cass., 1987-88, 1400, R. W., 1988-89, 1228, V.K.J., 1988,
288; zie nr. 124 e.v.).
De minderjarige met onderscheidingsvermogen, die benzine op een vuur in
de open lucht giet, voldoet niet aan een verplichting tot voorzichtigheid
(Cass., 24 januari 1985, Arr. Cass., 1984-85, 680).
Worden zowel de vordering op grond van art. 1384, lid 2 B.W. als deze op
grond van art. 1382 B.W. gegrond verklaard, dan kunnen ouders en kind in
solidum tot vergoeding worden veroordeeld (zie bv. Cass., 24 januari 1985,
Arr. Cass., 1984-85, 680; Brussel, 12 april1988, Pas., 1988, II, 183).
De persoonlijke aansprakelijkheid van de minderjarige (art. 1382 B.W.) kan
evenwel slechts in gedrang worden gebracht wanneer de onrechtmatige daad
hem toerekenbaar is. De minderjarige moet schuldbekwaam zijn (zie nr. 32).
Zeer jonge kinderen, de zgn. infantes, beschikken niet over het nodige
onderscheidingsvermogen, ze zijn volledig schuldonbekwaam en kunnen
in die zin geen ,fout" begaan (Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M.,
m.m.v. Geelen, K. en Decoster, S., ,Overzicht (1979-1984)", T.P.R., 1987,
nr. 32, 1319). Ben infans kan desgevallend wel een objectieve onrechtmatige
daad begaan (zie nr. 12l.A).
De jonge leeftijd van een kind verhindert dat hem een fout zou worden
toegeschreven en hem enige aansprakelijkheidsverdeling zou worden tegengesteld (Brussel, 5 maart 1986, R.G.A.R., 1987, nr. 11.247). Vast te stellen is
dat de rechtspraak sneller geneigd is enkel bij oudere kinderen een voldoende
onderscheidingsvermogen aan te nemen (zie nr. 32). Naast de leeftijd neemt
de rechter ook andere elementen onder ogen om te onderzoeken of het kind
over een voldoende onderscheidingsvermogen beschikt.
Ben minderjarig kind dat geestesonbekwaam is, kan- naast de zgn. infantes
- evenmin persoonlijk aansprakelijk gesteld worden. De getroffene kan wel
op grond van art. 1386bis B.W. schadevergoeding voor de geleden schade
bekomen. Op grond van deze bepaling kan de minderjarige geestesonbekwame immers veroordeeld worden tot gehele of gedeeltelijke vergoeding
van de schade (zie nr. 33).
Daarentegen kan de benadeelde die de ouders van de minderjarige geestesonbekwame tevens op grond van art. 1384, lid 2 B.W. aanspreekt, wel
volledige vergoeding bekomen, zelfs indien de rechter de minderjarige
geestesonbekwame persoonlijk op grond van art. 1386bis B.W. slechts
veroordeelt tot een gedeeltelijke vergoeding van de schade. Br is geen reden
om aan te nemen dat de vermoede aansprakelijkheid van art. 1384, lid 2 B.W.
te beperken is tot de bij toepassing van art. 1386bis B.W. uitgesproken
veroordeling (Cornelis, L., o.c., nr. 191, 325). Dit beginsel werd uitdrukkelijk bevestigd in het arrest van het Hof van Cassatie van 18 oktober 1990.
De wetsbepaling van art. 1384, lid 2 B.W. is gegrond op een vermoeden van
gebrek aan toezicht of opvoeding en laat aan de rechter niet de beoordelingsvrijheid van art. 1386bis B.W. (Cass., 18 oktober 1990, Arr. Cass.,
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1990-91, 193, J.L.M.B., 1991, 758, noot Philippe, D.M., J.T., 1991, 190,
V.K.J., 1991, 110, R.G.A.R., 1992, nr. 12.026, noot, verbreekt Brussel, 8 juni
1988, J.L.M.B., 1988, 1558). Voor de toepassing van art. 1384, lid 2 B.W.
volstaat een objectief onrechtmatige daad van de minderjarige (zie nr. 121).

119. SAMENLOOPVAN ARTIKEL 1384LID 2 B.W. MET ARTIKEL 1384LID4 B.W.
OF ARTIKEL 1384 LID 3 B.W. - Kan het slachtoffer van een onrechtmatige
daad van een kind zich tevens beroepen op de vermoede aansprakelijkheid
van de ouders in de zin van art. 1384, lid 2 B.W. indien het kind zich, op het
ogenblik dat de schade werd verooriaakt, onder het toezicht bevond van een
leraar of ambachtsman die krachtens art. 1384, lid 4 B.W. vermoed wordt
aansprakelijk te zijn, of van een aansteller die krachtens art. 1384, lid 3 B.W.
aansprakelijk is?
Gelet op het dubbel foutvermoeden in hoofde van de ouders -fout in het
toezicht op of in de opvoeding van de minderjarige-, is er volgens de
rechtsleer geen bezwaar om de cumul van de verschillende vermoedens
van aansprakelijkheid te aanvaarden, indien het kind zich op het ogenblik
van het ontstaan van de schade onder het toezicht van een derde bevindt (zie
bv. Stassijns, E., ,Aansprakelijkheid van de ouders voor hun minderjarige
kinderen", noot onder Rb. Brussel, 12 november 1986, T. Vred., 1988, 173).
De schade kan immers haar oorzaak vinden in een fout van de toezichthouder, maar tevens in de- krachtens art. 1384, lid 2 B.W. vermoedefout van de oudersin de opvoedingvan hun kincf(Cornelis, L., o.c., nr.192,
326-327).
Wanneer een kind onder toezicht van een derde staat (onderwijzer, aansteller
of ambachtsman), valt een component van de aansprakelijkheid weg, maar
blijft de vermoede fout in de opvoeding bestaan (Vandenberghe, H., Van
Quickenborne, M., m.m.v. Geelen, K. en Decoster, S., ,Overzicht (19791984)", T.P.R., 1987, nr. 119, 1455).
Ofschoon het Hof van Cassatie traditioneel de cumul tussen aansprakelijkheid van ouders en leermeesters verworpen heeft (zie Cass., 22 maart 1978,
Arr. Cass., 1978-79,96, Pas., 1979, I, 108, J.T., 1980,509, nootMalengreau,
X., R.G.A.R., 1979, nr. 10.076) lijkt het Hof thans de samenloop te aanvaarden (zie reeds Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M., m.m.v. Geelen, K.
en Decoster, S., ,Overzicht (1979-1984)", T.P.R., 1987, nr. 119, 1455, en
meer in het bijzonder de bespreking van Cass., 20 april 1982, Arr. Cass.,
1981-82, 1003).
Het Hof heeft in de besproken periode ten overvloede herhaald dat het
vermoeden van aansprakelijkheid dat art. 1384, lid 2 B.W. ten aanzien van
de ouders voor hun minderjarige kinderen instelt, hetzij op een fout in de
opvoeding, hetzij op een fout in het toezicht berust, zonder dat echter de
aanvoering van deze beide fouten vereist is (Cass., 28 april 1987, Arr. Cass.,
1986-87, 1138, R. W., 1987-88, 434, R.G.A.R., 1990, nr. 11.653, V.K.J.,
1987, 239; Cass., 28 september 1989, Arr. Cass., 1989-90, 130, V.K.J.,
1990, 150, De Verz., 1990, 165, noot Lambert, M., J.T., 1990, 22,
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J.L.M.B., 1990, 1226, R.G.A.R., 1992, nr. 11.960, J. Dr. Jeun., 1990, aft. 10,
36, noot Philippe, D.M.; Cass., 21 december 1989, Arr. Cass., 1989-90, 560,
J. Dr. Jeun., 1990, afl. 10, 37, nootPhilippe, D.M., R. W., 1990-91,538, noot,
V.K.J., 1990, 151, De Verz., 1990, 501, J.L.M.B., 1990, 1228).
Het bewijs van het bestaan van een van de tekortkomingen - fout in het
toezicht op of in de opvoeding van het kind - is voldoende om de ouders
aansprakelijk te verklaren (Cass., 23 juni 1988_, Arr. Cass., 1987-88, 1400,
R.W., 1988-89, 1228, V.K.J., 1988, 288).
Ingeval de ouders er derhalve niet in slagen het tegenbewijs van een goede
opvoeding te leveren, komt hun aansprakelijkheid in het gedrang, zelfs
indien het kind zich onder toezicht van een derde bevindt (Philippe, D.M.,
noot onder Cass., 21 december 1989, J. Dr. Jeun., 1990, aft. 10, 37).
Het Hof van Cassatie lijkt thans definitief stelling te hebben genomen.
Schendt niet de bepalingen van art. 1384, lid 2 en lid 4 B.W. het arrest dat
stelt dat de gevolgen van de opvoedingsverplichting verder reiken dan het
samenwonen, zodat er geen reden is om de ouders van die verplichting, die
voortvloeit uit de uitoefening van de ouderlijke macht, te ontheffen wanneer
het kind onder toezicht staat van een onderwijzer. Immers, ongeacht de
plaats waar het kind zich bevindt, getuigt het door zijn gedrag van zijn
goede of slechte opvoeding (Cass., 23 februari 1989, Arr. Cass., 1988-89,
721, R. W., 1989-90, 645, noot, J.T., 1989, 235, V.K.J., 1989, 212, R.G.A.R.,
1990, nr. 11.620, Pas., 1989, I, 649, vernietiging van Brussel, 24 februari
1987, J.L.M.B., 1988, 1024, noot Philippe, D.M., ,A propos du cumul de
responsabilite des parents et des instituteurs", R.G.A.R., 1989, nr. 11.448,
noot Piteus, J.).
Een spel waarbij leerlingen in een klaslokaal herhaaldelijk elkaar natspoten,
was ontaard in baldadigheden waarbij een van de leerlingen zijn klasgenoot
een vuistslag op het kaaksbeen gaf. Het Hof van Beroep te Luik achtte zowel
de leraar - we gens een gebrek in het toezicht - als de vader - we gens een
gebrek in de opvoeding - elk voor de helft aansprakelijk.
Volgens de verzekeraar burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de ouders
schendt het bestreden arrest art. 1384, lid 2 B.W. door enerzijds vast te
stellen dat het kind op het ogenblik van de schadeverwekkende daad onder
het toezicht stond van een onderwijzer in de zin van art. 1384, lid 4 B.W., en
anderzijds, te oordelen dat de vader voor de helft aansprakelijk is op grond
van art. 1384, lid 2 B.W. Bijgevolg kon het Hof, aldus de verzekeraar, niet
naar recht beslissen dat de verzekeraar de vader in het kader van een
familiale verzekering tot dekking van zijn burgerrechtelijke aansprakelijkheid moet vrijwaren. Het Hof van Cassatie heeft de voorziening van de
verzekeraar terecht verworpen. Aangezien het Hof van Beroep van oordeel
was dat de vader zijn opvoedingsplicht niet is nagekomen nu deze zijn kind
niet geleerd heeft zijn daden te beheersen, kon de appelrechter beslissen dat
ook de vader voor de helft aansprakelijk is, ook al stond het kind op het
ogenblik van de feiten onder toezicht van een onderwijzer (Cass., 28 septem-
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ber 1989, Arr. Cass., 1989-90, 130, V.K.J., 1990, 150, De Verz., 1990, 165,
noot Lambert, M., J.T., 1990, 22, J.L.M.B., 1990, 1226, R.G.A.R., 1992,
nr. 11.960, J. Dr. Jeun., 1990, afl. 10, 36, noot Philippe, D.M.).
In een later arrest inet gelijkaardige feitelijke omstandigheden - m.n.
vuistslagen in het zwembad onder toezicht van de leraar lichamelijke opvoeding - verwierp het Hof van Cassatie in dezelfde zin de voorziening die
gesteund was op het principieel verbod van samenloop. Aangezien de appelrechter oordeelde dat de objectief ongeoorloofde daad van het kind op een
gebrek in de opvoeding door zijn ouders wees, is de omstandigheid dat het
kind zich ten tijde van de feiten onder het toezicht van een leraar bevond,
geen reden om de aansprakelijkheid van de ouders uit te sluiten voor de
schade die aan hun eigen fout- de fout in de opvoeding - te wijten is. De
beslissing dat aileen de ouders aansprakelijk zijn, is bijgevolg wettig (Cass.,
21 december 1989, Arr. Cass., 1989-90, 560, J. Dr. Jeun., 1990, afl. 10, 37,
noot Philippe, D.M., R.W., 1990-91,538, noot, V.K.J., 1990, 151, De Verz.,
1990, 501, J.L.M.B., 1990, 1228).
Gelet op de rechtspraak van het Hof van Cassatie bestaat thans geen twijfel
meer omtrent de mogelijke samenloop (zie voor de lagere rechtspraak o.m.
Rb. Brussel, 12 november 1986, T.B.B.R., 1987, 87; Vred. Anderlecht,
17 oktober 1989, T. Vred., 1990, 84; Vred. Fosses-la-Ville, 4 september
1991, J.L.M.B., 1992, 786, J. Dr. Jeun., 1992, afl. 117, 31).
Indien de schadeverwekkende minderjarige zich-op school of op het werk
bevindt, hebben de ouders weinig moeite om het tegenbewijs van de vermoede dubbele fout te leveren. Het kind bevindt zich immers onder toezicht
van een derde, terwijl het bewijs van de goede opvoeding slechts op
algemene wijze dient geleverd te worden (zie nr. 125 e.v.).
De ouders van eenminderjarig kind dat een onrechtmatige daad pleegt op het
ogenblik dat het zich onder toezicht van een onderwijzer bevindt, zijn in
beginsel krachtens art. 1384, lid 2 B.W. aansprakelijk. De ouders kunnen
zich enkel van hun aansprakelijkheid bevrijden indien zij erin slagen het op
hen rustend wettelijk aansprakelijkheidsvermoeden te weerleggen door aan
te tonen dat zij hun opvoedingsplicht nauwgezet hebben vervuld. Het onderzoek betreffende de plicht van toezicht is niet aan de orde nu de feiten
gebeurden op school (Antwerpen, 21 november 1984, Limb. Rechtsl., 1986,
187).
De moeder die niet in voldoende mate het tegenbewijs levert van een goede
opvoeding van haar minderjarig kind dat krachtens de wet van 8 april1965
geplaatst werd, blijft aansprakelijk (Rb. Brussel, 12 november 1986,
T.B.B.R., 1987, 87).
Ouders die hun kind met gedragsstoornissen vanaf de leeftijd van acht jaar
hebben toevertrouwd aan een instelling met het oog op een aangepaste
opvoeding en het bevorderen van de sociale en professionele integratie
van het kind, kunnen daarentegen niet aansprakelijk gesteld worden (Vred.
Fosses-la-Ville, 4 september 1991, J.L.M.B., 1992, 786).
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De ouders van het elfjarig kind dat op het ogenblik van het schadeverwekkende feit (brandstichting in de kelder van de school) onder toezicht van de
school stond, kunnen volgens het Hof van Beroep te Bergen niet krachtens
art. 1384, lid 2 B.W. aangesproken worden, zonder dat het Hof evenwelten onrechte - in concreto onderzocht of de ouders het vermoede gebrek in
de opvoeding wei weerleggen. Daarentegen komt wei de aansprakelijkheid
van de inrichtende macht in bet gedrang, enerzijds omdat deze niet de
passende maatregelen heeft getroffen om de toegang tot de kelders te
verhinderen (art. 1382 B.W.), anderzijds omdat zij die toegang mogelijk
gemaakt heeft door de schuldige nalatigheid van een of meer van haar
aangestelden (art. 1384, lid 3 B.W.) (Bergen, 29 februari 1988, R.G.A.R.,
1990, nr. 11.636).
AFDELING 2

VOORWAARDEN VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

120. MINDERJARIGHEID - De ouders kunnen slechts aangesproken worden
voor een onrechtmatige daad, gepleegd door hun kind dat rninderjarig is. Van
zodra bet kind meerderjarig wordt, eindigt hun aansprakelijkheid krachtens
art. 1384, lid 2 B.W. De ontvoogde rninderjarige kinderen worden voor de
toepassing van art. 1384, lid 2 B.W. met de meerderjarigen gelijkgesteld.
Deze stelling wordt betwist door Cornelis, die stelt dat de ontvoogding van
een kind, bet kind niet buiten het toepassingsgebied van art. 1384, lid 2 B.W.
plaatst (Cornelis, L., o.c., nr. 176, 305).
De vermoede aansprakelijkheid van de ouders moet beoordeeld worden op
bet ogenblik van de schadeverwekkende daad en niet op het ogenblik van de
procedure. In navolging van de ons omringende landen werd de meerderjarigheidsgrens in het Belgisch recht bij wet van 19 januari 1990 (B.S.,
30 januari 1990) verlaagd tot 18 jaar. Voor de onrechtmatige daden begaan
door jongeren die op bet ogenblik van de wetswijziging nog rninderjarig
waren maar vanaf 1 mei 1990 meerderjarig zijn geworden, blijft het aansprakelijkheidsvermoeden ten laste van de ouders nog spelen (Smets, J.,
Uyttendaele, R., en Wylleman, A., ,Burgerrechtelijke meerderjarigheid op
achttien jaar", R. W, 1989-90, (1384), 1387).
De verlaging van de grens van de meerderjarigheid beperkt de aanspraken
van het slachtoffer. Immers, de kansen dat de benadeelde geconfronteerd
wordt met een insolvabele vergoedingsplichtige van 18 tot 21 jaar, zijn
aanzienlijk verhoogd.
Bij verlengde rninderjarigheid wordt de toepassing van art. 1384, lid 2 B.W.
betwist naargelang een enge of ruime interpretatie van bet artikel. Cornelis
stelt dat personen die zich in een staat van verlengde rninderjarigheid
bevinden, niet in aanmerking komen. De omstandigheid dat hun handelingsonbekwaamheid wettelijk beperkt is, kan niet beletten dat zij meerderjarig
zijn (Cornelis, L., o.c., nr. 176, 305). Deze stelling vindt, zoals gesteld in bet
vorig Overzicht, steun in bet verslag De Stexhe, waar geopteerd wordt voor
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een strikte interpretatie van art. 1384, lid 2 B.W. (Verslag De Stexhe, P.,
23 maart 1976, Parl. Besch., Senaat, zitting 1975-76, nr. 724-2, 10; Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M., m.m.v. Geelen, K. en Decoster, S.,
,Overzicht (1979-1984)", T.P.R., 1987, nr. 120, 1458; contra: Stassijns,
E., ,Aansprakelijkheid van de ouders voor hun minderjarige kinderen", noot
onder Rb. Brussel, 12 november 1986, T. Vred., 1988, 174).

121. ONRECHTMATIGE DAAD VAN HET KIND- Op grond van art. 1384 lid 2
B.W. staan de ouders enkel in voor de schade veroorzaakt door de onrechtmatige daad van hun kind. De eerste vereiste om de ouders tot schadevergoeding te kunnen aanspreken is het bewijs van een onrechtmatige daad van de
minderjarige (Brussel, 18 mei 1990, R.G.A.R., 1992, nr. 11.992; vgl. Frankrijk: Cass. fr., 19 januari 1992, Bull. civ., II, nr. 122, Resp. civ. et assur.,
1992, comm. 256, R.T.D., civ., 1992, p. 771, noot Jourdain, P.). De nietuitvoering door hun minderjarig kind van de contracten, die de minderjarige
binnen de grenzen van zijn handelingsbekwaarnheid heeft afgesloten, valt
niet onder de toepassing van art. 1384, lid 2 B.W. (Vandenberghe, H., Van
Quickenborne, M., m.m.v. Geelen, K. en Decoster, S., ,Overzicht (19791984)", T.P.R., 1987,nr.121, 1458).
Uit de omstandigheid dat de aansprakelijkheid van de ouders in de zin van
art. 1384, lid 2 B.W. gegrond is op het vermoeden dat zij een fout hebben
bega~n ill de opvoeding van of het toezicht op hun minderjarig kind, volgt
evenwel niet dat de aansprakelijkheid van de ouders alleen reeds kan bestaan
doordat de ouders een fout hebben begaan in de opvoeding van of het
toezicht op bet kind (Cass., 11 april 1991, Arr. Cass., 1990-91, 824,
V.K.J., 1991, 251, J.T., 1992, 13, De Verz., 1991, 727).
Vereist is dat de schade is veroorzaakt door een onrechtmatige daad van de
minderjarige.
Bij veroordeling van de minderjarige tot schadevergoeding op grond van
art. 1382-1383 B.W., kan de rechter de ouders op basis van art. 1384, lid 2
B.W. tot vergoeding van de schadelijder verplichten (zie bijvoorbeeld Cass.,
24 januari 1985, Arr. Cass., 1984-85, 680, R.W, 1987-88, 154; Rb. Nijvel,
20 maart 1985, T.B.B.R., 1987, 86).
Zeer jonge kinderen, de zgn. infantes, zijn volledig schuldonbekwaam en
kunnen in die zin geen ,fout" begaan. De rechter neemt bij het onderzoek of
het kind voldoende onderscheidingsvermogen heeft, onder meer de leeftijd
van het kind onder de ogen (zie nr. 32).
Een kind van 14 jaar dat bij de bouw van een boornhut de vinger van een
kameraadje afhakt, heeft geen onrechtmatige handeling gesteld (Brussel,
18 mei 1990, R.G.A.R., 1992, nr. 11.992).
Begaat daarentegen wel een onrechtmatige daad, het elfjarig kind dat het
onderscheidingsvermogen bezit en papier in brand steekt in de kelders van
zijn school (Bergen, 29 februari 1988, R.G.A.R., 1990, nr. 11.636).
Om te vermijden dat het slachtoffer, ingeval van een onrechtmatige daad
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gepleegd door een minderjarige die schuldonbekwaam is - een zgn. infans - , het risico zou lopen niet te worden vergoed, doet de rechtspraak en
rechtsleer een beroep op het begrip ,objectief onrechtmatige daad" (zie
Cass., 23 juni 1988, Arr. Cass., 1987-88, 1400, R. W, 1988-89, 1228, V.K.J.,
1988, 288; Cass., 11 april1991,Arr. Cass., 1990-91,824, V.K.J., 1991,251,
J.T., 1992, 13, De Verz., 1991, 727; Rb. Kortrijk, 21 september 1987, R. W.,
1988-89, 1303; zie ook Cornelis, L., o.c., nr. 177, 306; Ryck D'Huisnacht,
L.D., I.e., 2; Deli, D., ,De aansprakelijkheid van de ouders voor verkeersovertredingen van hun minderjarige kinderen en de verplichting tot ,dubbele" voorzichtigheid van de bestuurder t.a.v. kinderen in het verkeer", noot
onder Brussel, 2 april1987, T.B.B.R., 1989, (351), 352, nr. 2).
Wanneer de rechter echter vaststelt dat het minderjarig kind geen objectieve
onrechtmatige daad heeft verricht, kan hij de ouders op grond van art. 1384,
lid 2 B.W. niet aansprakelijk stellen (Cass., 11 april1991, Arr. Cass., 199091, 824, V.K.J., 1991, 251, J.T., 1992, 13, De Verz., 1991, 727).
A. De objectief onrechtmatige daad
Om de aansprakelijkheid van de ouders krachtens art. 1384, lid 2 B.W. in het
gedrang te brengen, volstaat het dus dat de schadeverwekkende handeling
van de infans objectief onrechtmatig is.
Het gebrek aan onderscheidingsvermogen en schuldbekwaarnheid belet
enkel dat zeer jonge kinderen, de zgn. infantes, een persoonlijke - toerekenbare - fout kunnen begaan (zie nr. 32), maar verhindert de aansprakelijkheid krachtens art. 1384, lid 2 B.W. niet.
Het objectief onrechtmatig karakter van de daad van het kind wordt in
abstracto beoordeeld, d.w.z. in vergelijking met het gedrag van een normaal
zorgvuldig persoon, geplaatst in dezelfde omstandigheden (Rb. Kortrijk,
21 september 1987, R.W, 1988-89, 1303, noot; Vandenberghe, H., Van
Quickenborne, M., m.m.v. Geelen, K. en Decoster, S., ,Overzicht (19791984)", T.P.R., 1987, nr 121, 1459; Cornelis, L., o.c., nr. 177, 306-307).
Bij de beoordeling van de onrechtmatigheid van het gedrag van het minderjarig kind gaat de rechtspraak toch vaak over tot een zekere concretisering,
rekening houdend met de leeftijd van de minderjarige dader (zie nr. 26; Deli,
D., ,De aansprakelijkheid van de ouders voor verkeersovertredingen van hun
minderjarige kinderen en de verplichting tot ,dubbele" voorzichtigheid van
de bestuurder t.a.v. kinderen in het verkeer", noot onder Brussel, 2 april
1987, T.B.B.R., 1989, (351), 352, nr. 2).
De minderjarige die tijdens een spel op onvoorzichtige wijze bij het naderen
van een bus plots de rijbaan oversteekt, pleegt een objectief onrechtmatige
daad die in oorzakelijk verband staat tot de schade geleden door de inzittenden van de bus (Brussel, 2 april1987, T.B.B.R., 1989, 346, noot Deli, D.,
,De aansprakelijkheid van de ouders voor verkeersovertredingen van hun
minderjarige kinderen en de verplichting tot ,dubbele" voorzichtigheid van
de bestuurder t.a.v. kinderen in het verkeer").
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Het negenjarig kind zonder voldoende onderscheidingsvermogen, dat heimelijk in een stilstaande autobus binnendringt en deze autobus in beweging
brengt, begaat een objectief ongeoorloofde daad (Brussel, 22 februari 1989,
De Verz., 1990, 168, noot Lambert, M.).
Een aantal uitspraken doen -volkomen overbodig- een beroep op het begrip
,objectieve onrechtmatigheid". Zo bijvoorbeeld oordeelde het Hof van
Beroep te Antwerpen dat louter uit het spel ,paardje rijden" van twee
kinderen die tot de jaren des onderscheids zijn gekomen, het bewijs van
een ,objectief onrechtmatige daad" niet volgt. Gelet op de vastgestelde
schuldbekwaarnheid volstaat het te stellen dat geen onvoorzichtigheid in
de zin van art. 1382-1383 B.W. werd begaan (Antwerpen, 8 oktober 1990,
R.G.A.R., 1992, nr. 12.048).
Wanneer bij een spel tijdens de speeltijd twee kleuters tegen elkaar terechtkomen, waardoor de bril van een van de kinderen beschadigd wordt, is het
bewijs van een objectief onrechtmatige daad niet geleverd (Vred. Hamme,
24 februari 1987, T. Vred., 1992, 129).
Een objectief onrechtmatige daad is niet bewezen indien een kind licht
geraakt wordt bij een spelletje van negenjarige kinderen dat op zich noch
agressief, noch gevaarlijk, noch onvoorzichtig was (Rb. Kortrijk, 21 september 1987, R. W., 1988-89, 1303, noot).
B. Ontoerekeningsvatbaarheid

Naast de infantes zijn rninderjarigen evenrnin persoonlijk aansprakelijk
ingeval zij geestesonbekwaam zijn. De geesteszieke rninderjarige die zijn
gedrag niet kan beheersen, kan op grond van art. 1386bis B.W. door de
rechter veroordeeld worden om de door hem veroorzaakte schade geheel of
gedeeltelijk te vergoeden.
Anderzijds kunnen de ouders van de rninderjarige geestesonbekwame krachtens art. 1384, lid 2 B.W. aansprakelijk gesteld worden voor de door het
ontoerekenbaar kind veroorzaakte schade. De rechtspraak doet ook voor de
schade veroorzaakt door een geestesziek kind een beroep op het begrip
,objectieve onrechtmatigheid".
Hoger (zie nr. 118) werd er reeds op gewezen dat de omvang van de vergoedingsplicht in het kader van art. 1384, lid 2 B.W. niet te beperken is tot de
bij toepassing van art. 1386bis B.W. uitgesproken veroordeling. Art. 1384,
lid 2 B.W. laat aan de rechter immers niet de beoordelingsvrijheid van
art. 1386bis B.W. toe (Cass., 18 oktober 1990, Arr. Cass., 1990-91, 193,
J.L.M.B., 1991,758, noot Philippe, D.M., J.T., 1991, 190, V.K.J., 1991, 110,
R.G.A.R., 1992, nr. 12.026, noot).
C. Strafrechtelijke verjaring

De verjaring van de strafvordering en de daarmee gepaard gaande burgerlijke
vordering loopt niet aileen ten voordele van de rninderjarige, maar tevens in
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het voordeel van de ouders, zodat, bij verjaring van het rnisdrijf van het kind,
het slachtoffer zich niet meer op grond van art. 1384, lid 2 B.W. tegen de
ouders kan keren (zie bv. Antwerpen, 5 april 1989, Limb. Rechtsl., 1989,
103).
De burgerlijke vordering voortspruitend uit het misdrijf verloopt na verloop
van vijf jaren vanaf de dag van het rnisdrijf, zonder te kunnen verjaren voor
de strafvordering (art. 26 Voorafgaandelijke Titel W.Sv.). Indien de ingeroepen tekortkorningen en fouten die oorzaak waren van de lichamelijke
letsels, tekortkorningen zijn zoals bepaald in art. 418-420 Sw., kunnen de
aangesproken ouders terecht inroepen dat de door het slachtoffer ingestelde
burgerlijke vordering, volgend uit een als rnisdrijf omschreven tekortkorning, verjaard is door het verloop van vijf jaar te rekenen vanaf de dag
waarop het misdrijf werd gepleegd. De bepalingen van art. 26 en 29 van de
Voorafgaandelijke Titel W.Sv. vereisen niet dat de als rnisdrijf genoemde
daden - al werden ze door een rninderjarige gepleegd - ook strafwaardig
zouden wezen of daadwerkelijk met een opgelegde straf of maatregelen
bestraft ofbestraft kunnen worden (Antwerpen, 5 april1989, Limb. Rechtsl.,
1989, 103). Het arrest van het Arbitragehof dd. 21 maart 1995 (Arbitragehof,
21 maart 1995, B.S., 31 maart 1995, R.W., 1994-95, 1324, met noot Traest,
Ph., ,De verjaring van de burgerlijke vordering voortspruitend uit een
misdrijf: de geschiedenis en de onzekere toekomst") dat art. 26 Voorafgaande Titel W. Sv. strijdig acht met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet
kan in de besproken periode natuurlijk nog geen invloed laten gelden.
Wanneer een ouder op grond van art. 1384, lid 2 B.W. de schade heeft
vergoed die zijn kind veroorzaakt heeft door het plegen van een feit dat door
de strafwet als een rnisdrijf wordt omschreven, verjaart de regresvordering
van de ouder tegen dit kind overeenkomstig art. 26 Voorafgaande Titel Sv.
Hetzelfde geldt voor de regresvordering van de verzekeraar van die ouder,
die overeenkomstig art. 22 Verzekeringswet in diens rechten is getreden
(Cass., 7 februari 1992, R. W., 1992-93, 122, De Verz., 1992, 501).
122. WEGV ALLEN VAN DE INWONINGSVOORWAARDE - In tegenstelling tot het
Franse recht (zie b.v. Cass. fr., 24 april1989, Bull. civ., II, nr. 99, Resp. civ. et
assur., 1989, comm. 215) is het sinds de wet van 6 juli 1977 niet meer vereist
dat de rninderjarige bij zijn ouders inwoont om de ouders aan te spreken (Rb.
Brussel, 6 december 1985, T. Vred., 1987, 163).
De ouders zijn nu aansprakelijk voor de door hun kind veroorzaakte schade,
ongeacht of de rninderjarige bij hen inwoont of niet (zie bv. Brussel, 12 april
1988, Pas., 1988, II, 183; zie Stassijns, E., ,Aansprakelijkheid van de ouders
voor hun minderjarige kinderen", noot onder Rb. Brussel, 12 november
1986, T. Vred., 1988, 173).
123. SCHADE AAN DERDEN - De vermoede aansprakelijkheid van art. 1384,
lid 2 B.W. kan enkel ingeroepen worden voor schade veroorzaakt aan
derden. Diegene die moet instaan voor de onrechtmatige daad van het kind

1383

en diegene voor wie men moet instaan kunnen op art. 1384, lid 2 B.W. geen
beroep doen. Bijgevolg kunnen noch het kind dat zichzelf schade heeft
berokkend, noch de ouders waaraan het kind schade heeft veroorzaakt, zich
op deze wetsbepaling beroepen (Cornelis, L., o.c., nr. 179, 308).
AFDELING

3

HET VERMOEDEN VAN FOUT EN HET TEGENBEWIJS

124.

GRONDSLAG VAN DE AANSPRAKELIJKHEID. -

YERMOEDEN VAN FOUT. -

De grondslag van de aansprakelijkheid van de ouders is hun verplichting tot opvoeding en toezicht, welke
voortvloeit uit de ouderlijke macht (zie bv. Cass., 23 februari 1989, Arr.
Cass., 1988-89, 721; Bergen, 29 februari 1988, R.G.A.R., 1990, nr. 11.636).
In de besproken periode heeft het Hof van Cassatie zijn standpunt enkele
keren bevestigd. Het vermoeden van aansprakelijkheid dat art. 1384, lid 2
B.W. ten aanzien van de ouders voor hun minderjarige kinderen instelt,
berust hetzij op een fout in de opvoeding, hetzij op een fout in het toezicht,
zonder dat echter de aanvoering van deze beide fouten vereist is (Cass.,
28 april 1987, Arr. Cass., 1986-87, 1138, R.W., 1987-88, 434, R.G.A.R.,
1990, nr. 11.653, VK.J., 1987, 239; Cass., 28 september 1989, Arr. Cass.,
1989-90, 130, VK.J., 1990, 150, De Verz., 1990, 165, nootLambert, M., J.T.,
1990, 22, J,L.M.B., 1990,1226, R.G.A.R., 199J, nr. 11.960, J. Dr. Jeun._,
1990, afl. 10, 36, noot Philippe, D.M.).
Het bewijs van het bestaan van een van die tekortkomingen is voldoende om
de ouders aansprakelijk te verklaren (Cass., 23 juni 1988, Arr. Cass., 198788, 1400, R.W., 1988-89, 1228, V.K.J., 1988, 288). De aanwezigheid van
beide fouten is niet vereist (Rb. Brussel, 12 november 1986, T.B.B.R., 1987,
87, Rev. Reg. Dr., 1987, 380, T. Vred., 1988, 170, noot Stassijns, E.,
,Aansprakelijkheid van de ouders voor hun minderjarige kinderen"; Rb.
Brugge, 10oktober 1988,R.W, 1990-91, 1340).
Het dub bel foutvermoeden vereist van de ouders, om zich van de aansprakelijkheid in het kader van art. 1384lid 2 B.W. te kunnen bevrijden, een dubbel
tegenbewijs.
Art. 1384 lid 2 B.W. stelt jegens de vader en de moeder een vermoeden van
aansprakelijkheid in dat zij kunnen weerleggen door het bewijs te leveren dat
het feit dat tot die aansprakelijkheid leidt, niet het gevolg is van een gebrek
aan toezicht of een tekortkoming in de opvoeding van hun minderjarig kind
die hun kunnen worden verweten (zie o.m. Cass., 23 februari 1989, Arr.
Cass., 1988-89,721, R.W, 1989-90,645, noot, J.T., 1989,235, V.K.J., 1989,
212, De Verz., 1989, 697, noot, R.G.A.R., 1990, nr. 11.620, Pas., 1989, I,
649, vernietiging van Brussel, 24 februari 1987, R.G.A.R., 1989, nr. 11.448,
noot Piteus, J., J.L.M.B., 1988, 1024, noot Philippe, D.M., ,A propos du
cumul de responsabilite des parents et des instituteurs"; zie ook lagere
rechtspraak, b.v. Corr. Luik, 23 maart 1988, J. Dr. Jeun., 1988, afl. 9, 30;
Rb. Brugge, 10 oktober 1988, R. W., 1990-91, 1340).
WAARBORG VOOR DERDEN-BENADEELDEN -
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125. VERMOEDEN VAN FOUT. - KRACHT. - TEGENBEWIJS - Ret vermoeden
van aansprakelijkheid van art. 1384, lid 2 B.W. in hoofde van de ouders gaat
uit van een veronderstelde fout in hun opvoeding en/of van toezicht. Ret is
volgens vaste rechtspraak een vermoeden iuris tantum en kan aldus door de
ouders weerlegd worden (Deli, D., ,De aansprakelijkheid van de ouders voor
verkeersovertredingen van hun minderjarige kinderen en de verplichting tot
,dubbele" voorzichtigheid van de bestuurder t.a.v. kinderen in het verkeer",
noot onder Brussel, 2 april1987, T.B.B.R., 1989, (351), 352, nr. 3; Stassijns,
E., ,Aansprakelijkheid van de ouders voor hun minderjarige kinderen", noot
onder Rb. Brussel, 12 november 1986, T. Vred., 1988, 173).

Om de aansprakelijkheid van art. 1384 lid 2 B.W. te ontlopen, dienen de
ouders enerzijds te bewijzen dat zij de schadeverwekkende daad die tot hun
aansprakelijkheid aanleiding geeft, niet konden beletten (Rb. Marche-enFamenne, 12 oktober 1987, De Verz., 1988, 696). De ouders dienen bovendien aan te tonen dat zij in de opvoeding van het kind blijk hebben gegeven
van de nodige zorgen (Cass., 8 januari 1985, Arr. Cass., 1984-85, 605; Cass.,
23 februari 1989, Arr. Cass., 1988-89, 721, R. W., 1989-90, 645, noot, J.T.,
1989, 235, V.K.J., 1989, 212, De Verz., 1989, 697, noot, R.G.A.R., 1990,
nr. 11.620, Pas., 1989, I, 649, vernietiging van Brussel, 24 februari 1987,
R.G.A.R., 1989, nr. 11.448, noot Piteus, J.L.M.B., 1988, 1024, noot Philippe,
D.M., ,A propos du cumul de responsabilite des parents et des instituteurs";
Brussel, 10 december 1987, R.G.A.R., 1989, nr. 11.546, J.L.M.B., 1988, 155,
noot Philippe, D.M., ,Le renversement de la presomption de faute des
parents dans la surveillance et !'education de leur enfant"; Brussel, 29 juni
1990, De Verz., 1990, 824; Rb. Brussel, 12 november 1986, T.B.B.R., 1987,
87, Rev. Reg. Dr., 1987, 380, T. Vred., 1988, 170, noot Stassijns, E.,
,Aansprakelijkheid van de ouders voor hun minderjarige kinderen"; Vred.
Sint-Joost-ten-Node, 10 december 1985, T. Vred., 1988, 27; Vred. Brussel,
16januari 1987, T. Vred., 1987, 117).
De plicht tot opvoeding en toezicht die op de ouders rust, impliceert geen
resultaatsverbintenis (Brussel, 21 februari 1985, R.G.A.R., 1986, nr. 11.081,
noot; Brussel, 10 december 1987, R.G.A.R., 1989, nr. 11.546; Rb. Luik,
22januari 1990, J. Dr. Jeun., 1990, afl. 10, 37, nootPhilippe, D.M., J.L.M.B.,
1990, 1230, noot Philippe, D.M.).
De vereiste dat de ouders de onrechtmatige daad niet konden beletten, moet
op redelijke wijze worden gei"nterpreteerd (Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M., m.m.v. Geelen, K. en Decoster, S., ,Overzicht (1979-1984)",
T.P.R., 1987, nr. 125, 1466; zie ookRb. Luik, 22januari 1990, J. Dr. Jeun.,
1990, afl. 10, 37, noot Philippe, D.M., J.L.M.B., 1990, 1230, noot Philippe,
D.M.).
De ouders moeten niet noodzakelijk een onvoorzienbare vreemde oorzaak,
gelijk aan overmacht, aantonen om zich van hun aansprakelijkheid te bevrijden (zie Cass., 23 februari 1989, hierna geciteerd; Bergen, 20 februari
1989, R.G.A.R., 1990, nr. 11.619).
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Het cassatieberoep tegen het arrest van het Hof van Beroep te Brussel dd.
24 februari 1987, waarin beslist werd dat overmacht de enige grond tot
vrijstelling van aansprakelijkheid is waarin art. 1384, lid 2 B.W. voorziet,
werd terecht gegrond verklaard. Het bewijs van overmacht is, aldus het Hof
van Cassatie, niet de enige omstandigheid waardoor aansprakelijkheid wegens de door een kind gepleegde objectief onrechtmatige daad wordt uitgesloten. Om aan het op de ouders rustende vermoeden van fout te ontsnappen
is het noodzakelijk doch voldoende dat vader en moeder het bewijs leveren
dat zij niet tekort zijn geschoten in hun verplichting tot toezicht en dat hun
geen enkel verzuim in de opvoeding kan worden verweten (Cass., 23 februari
1989, Arr. Cass., 1988-89, 721, R. W., 1989-90, 645, noot, J.T., 1989, 235,
V.K.J., 1989, 212, De Verz., l989, 697, noot, R.G.A.R., 1990, nr. 11.620,
Pas., 1989, I, 649, vernietiging van Brussel, 24 februari 1987, J.L.M.B.,
1988, 1024, noot Philippe, D.M., ,A propos du cumul de responsabilite des
parents et des instituteurs", R.G.A.R., 1989, nr. 11.448, noot Piteus, J.).
Het onvoorzienbare karakter van de daad kan op zichzelf reeds de. onmogelijkheid van beletten inhouden (Cass., 8 januari 1985, Arr. Cass., 1984-85,
605).
Zodra de toepassingsvoorwaarden van art. 1384, lid 2 B.W. vervuld zijn,
wordt een fout van de ouders aangenomen. Het slachtoffer moet geen
ouderlijke fout meer bewijzen, zodat de rechter kan volstaan met de vaststelling-dat de-ouders ernietin slagen-het tegenbewijs te leveren om zich van
hun aansprakelijkheid te bevrijden. Terecht wijst men erop dat in de rechtspraak geen tendens aanwezig is om de bewijslast van de fout om te keren en
het slachtoffer te verplichten het gebrek in de opvoeding aan te tonen (Rb.
Brussel, 12 november 1986, T.B.B.R., 1987, 87).
Vast te stellen is dat de Belgische hoven en rechtbanken ondanks het
foutvermoeden geneigd zijn om tach een concrete fout van de ouders aan
te wijzen in de opvoeding of in het toezicht.
Zo verwijt het Hof van Beroep te Brussel de ouder van een minderjarige met
opvoedingsproblemen een fout omdat deze zich niet verzet heeft tegen de
keuze van de minderjarige om aileen te gaan wonen en dit buiten de ouderlijke woonst. Gelet op de concrete omstandigheden was de ouder volgens het
Hof gehouden tot een strengere bewaking dan gebruikelijk voor zijn twintigjarig kind (Brussel, 12 april 1988, Pas., 1988, II, 183).
De ouders die hun minderjarig kind niet begeleiden in de keuze van outspanning en vrienden, en daarenboven toelaten dat de minderjarige in zijn
kamer wapens en munitie verzamelt, begaan manifest een tekortkoming in de
zin van de artt. 1382-1383 B.W. (Rb. Charleroi, 8 mei 1985, De Verz., 1985,
515, noot).
Zoals verder aangeduid vindt men ook uitspraken die de aansprakelijkheid
van de ouders verwerpen, om reden dat uit de feitelijke omstandigheden geen
gebrek in de bewaking of de opvoeding van de minderjarige is af te leiden.
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126. TEGENBEWIJS VAN GOEDE OPVOEDING - De aansprakelijkheid van
art. 1384, lid 2 B.W. steunt op een vermoede tekortkoming in het toezicht
en een gebrek in de opvoeding van de minderjarige. Gelet op de vermoede
aansprakelijkheid krachtens art. 1384, lid 2 B.W. client het slachtoffer geen
fout aan te tonen. Willen de ouders zich bevrijden van hun aansprakelijkheid,
dan dienen deze het bewijs te leveren dat zij, naast het nonilaal vereiste
toezicht, het minderjarig kind behoorlijk hebben opgevoed (zie Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M., m.m.v. Geelen, K. en Decoster, S., ,Overzicht (1979-1984)", T.P.R., 1987, nr. 126, 1468-1473).
De plicht tot opvoeding houdt geen resultaatsverbintenis in en client beoordeeld te worden rekening houdend met de realiteit en de concrete omstandigheden (zie onder meer Brussel, 21 februari 1985, R.G.A.R., 1986,
nr. 11.080; Brussel, 10 december 1987, R.G.A.R., 1989, nr. 11.546; Jeugdrb.
Brussel, 4 november 1987, J. Dr. Jeun., 1987, afl. 10, 5, noot F.G.; Rb. Luik,
22januari 1990, J. Dr. Jeun., 1990, afl. 10, 37, nootPhilippe, D.M., J.L.M.B.,
1990, 1230, nootPhilippe, D.M.; zie ookDeli, D., ,De aansprake1ijkheid van
de ouders voor verkeersovertredingen van hun minderjarige kinderen en de
verplichting tot ,dubbele" voorzichtigheid van de bestuurder t.a.v. kinderen
in het verkeer", noot onder Brussel, 2 april1987, T.B.B.R., 1989, (351), 352,
nr. 3).
Verschillende concrete factoren komen in aanmerking om de ouderlijke
opvoedingsplicht te beoordelen, zoals de leeftijd van de minderjarige, zijn
natuurlijke geaardheid, de zeden en gewoonten eigen aan zijn milieu en de
evoluerende maatschappelijke opvattingen over de kinderopvoeding (Antwerpen, 1 april 1987, R.G.A.R., 1989, nr. 11.449). Het volledige bewijs van
een goede opvoeding is omzeggens onmoge1ijk.
Aan de bewijsproblemen van de ouders wordt door een soepele rechtspraak
bij de beoordeling van het tegenbewijs van een goede opvoeding tegemoet
gekomen, in die zin dat het volstaat op algemene wijze aan te tonen dat er
met hun kind niets abnormaal aan de hand was (zie Vandenberghe, H., Van
Quickenborne, M., m.m.v. Geelen, K. en Decoster, S., ,Overzicht (19791984)", T.P.R., 1987, nr. 126, 1469; zie b.v. Corr.Tongeren, 25 november
1987, R. W., 1989-90, 755, noot).
Ouders die normale inspanningen aan de dag hebben gelegd om hun kind een
normale opvoeding te geven, rekening houdend met het familiaa1 en professioneel milieu en de zeden van de tijd, leveren het tegenbewijs van een goede
opvoeding (Corr.Tongeren, 25 november 1987, R. W., 1989-90, 755, noot).
Van gescheiden ouders kan niet geeist worden dat zij het bewijs zouden
leveren dat hun echtscheiding geen invloed heeft gehad op de moeilijkheden
waarmee hun kind te kampen heeft (Brussel, 10 december 1987, R.G.A.R.,
1989, nr. 11.546, J.L.M.B., 1988, 155, noot Philippe, D.M., ,Le renversement de la presomption de faute des parents dans la surveillance et I' education de leur enfant").
De echtscheiding van de ouders kan wei een element vormen bij de beoorde-
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ling van de goede opvoeding van de minderjarige kinderen, maar kan op zich
niet het bewijs leveren van het gebrek in de opvoeding (Philippe, D.M., ,Le
renversement de la presomption de faute des parents dans la surveillance et
!'education de leur enfant", noot onder Brussel, 10 december 1987, J.L.M.B.,
1988, (157), 158; Luik, 19 februari 1987, J.L.M.B., 1987, 1285, J.T., 1987,
648; zie daarentegen: Rb. Luik, 26 oktober 1984, J.L., 1985, 170). De ouder
die het kind niet onder zijn hoede heeft, behoudt de plicht om te waken over
de goede opvoeding van het kind (Rb. Brussel, 12 november 1986, T.B.B.R.,
1987, 87).
Het blijkbaar sporadisch onevenwicht bij de minderjarige, de schijnbaar
normale ontwikkeling en de omstandigheid dat de minderjarige regelmatig
werkte, laten niet toe af te leiden dat de gepleegde diefstal te wijten is aan een
fout in de opvoeding (Antwerpen, 1 april 1987, R.G.A.R., 1989, nr. 11.449).
Door genoegen te nemen met een algemeen bewijs van goede opvoeding
keert de rechtspraak in feite de bewijslast om (Deli, D., ,De aansprakelijkheid van de ouders voor verkeersovertredingen van hun minderjarige kindereo en de verplichting tot ,dubbele" voorzichtigheid van de bestuurder t.a.v.
kinderen in het verkeer", noot onder Brussel, 2 april 1987, T.B.B.R., 1989,
(351), 352-353, nr. 4).
In het besproken arrest van 2 april 1987 merkt het Hof van Beroep te Brussel
terecht op dat de moeder het vermoeden van de fout in de opvoeding of de
bt;;waking-ni.efweerlegfaoor eii.Kervoor fe houderi aat nietstoelaatte stellefi
dat ze geen behoorlijke opvoeding zou hebben gegeven, en dat ze op deze
wijze poogt de bewijslast om te keren. Het Hof van Beroep te Brussel was
van oordeel dat het concrete gedrag van het minderjarige kind - het
onvoorzichtig oversteken van de rijbaan - trouwens wees op een gebrekkige verkeersopleiding (Brussel, 2 april1987, T.B.B.R., 1989, 346, met noot
Deli, D., ,De aansprakelijkheid van de ouders voor verkeersovertredingen
van hun minderjarige kinderen en de verplichting tot ,dubbele" voorzichtigheid van de bestuurder t.a.v. kinderen in het verkeer"). Niet voldoende is de
bewering van de ouders dat het gedrag van hun zoon niet abnormaal is en dat
hij bovendien beroepsmilitair is (Rb. Marche-en-Famenne, 12 oktober 1987,
De Verz., 1988, 696).
Het tegenbewijs van een goede opvoeding wordt niet geleverd door enkel
voor te houden dat de betrokken ouder de feiten niet heeft kunnen beletten,
nu de minderjarige niet onder zijn bewaring was geplaatst (Cass., 28 april
1987, Arr. Cass., 1986-87, 1138, R.W., 1987-88, 434, R.G.A.R., 1990,
nr. 11.653, V.K.J., 1987, 239; Jeugdrb. Brussel, 4 november 1987, J. Dr.
Jeun., 1987, aft. 10, 5, noot F.G.).
Indien uit niets blijkt dat de gescheiden levende ouder verhinderd werd
omgang te hebben met zijn zoon, dat hem elke tussenkomst in de opvoeding
werd ontnomen of dat hij in de onmogelijkheid is geweest zijn vaderlijke
plichten uit te oefenen, is de fout in de opvoeding duidelijk bewezen wanneer
de betrokken ouder sinds minstens tien jaar geen kontakten meer had met
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zijn zoon en hij zich de opvoeding van zijn zoon helemaal niet heeft
aangetrokken (Gent, 10 september 1986, bevestigd door Cass., 28 april
1987, Arr. Cass., 1986-87, 1138, R.W., 1987-88, 434, R.G.A.R., 1990,
nr. 11.653, V.K.J., 1987, 239).
Bij de beoordeling van de ouderlijke aansprakelijkheid mag de aard en de
ernst van de begane onrechtmatige daad in beginsel geen invloed hebben
(Philippe, D.M., ,Le renversement de la pnSsomption de faute des parents
dans la surveillance et 1' education de leur enfant", noot onder Brussel,
10 december 1987, J.L.M.B., 1988, (157), 159).
Wanneer de rechter echter oordeelt dat de aard van de door de rninderjarige
begane onrechtmatige daad op een gebrekkige opvoeding wijst, dan is het
algemene tegenbewijs onvoldoende om de aansprakelijkheid te weerleggen
(zie Rb. Brugge, 10 oktober 1988, R.W, 1990-91, 1340).
Een vuistslag op het kaaksbeen van een medeleerling, waardoor deze laatste
verschillende tanden heeft verloren en voorgoed een protese client te dragen,
wijst erop dat de aangesproken ouder in zijn opvoedingsplicht is tekortgeschoten, nu hij het kind niet geleerd heeft zijn daden te beheersen (Cass.,
28 september 1989, Arr. Cass., 1989-90, 130, V.K.J., 1990, 150, De Verz.,
1990, 165, nootLambert, M., J.T., 1990,22, J.L.M.B., 1990, 1226, R.G.A.R.,
1992, nr. 11.960, J. Dr. Jeun., 1990, afl. 10, 36, noot Philippe, D.M.; zie ook
Brussel, 29 juni 1990, De Verz., 1990, 824: rnisdrijven van verschillende
aard (herhaalde diefstallen, het gebruik en verhandelen van drugs, ... ) duiden
op een zekere nalatigheid in de opvoeding).
Dat een achttienjarige jongeman een 85-jarig weerloos vrouwtje aanvalt en
berooft, wijst niet op een behoorlijke opvoeding (Rb. Brugge, 10 oktober
1988, R. W, 1990-91, 1340).
Het gedrag van de rninderjarige die een inbreuk begaat op de verkeerswetgeving, is een uiting van een tekortkorning in de opvoeding (zie bv.
Brussel, 2 aprill987, T.B.B.R., 1989, 346, noot Deli, D., ,De aansprakelijkheid van de ouders voor verkeersovertredingen van hun rninderjarige kinderen en de verplichting tot ,dubbele" voorzichtigheid van de bestuurder t.a.v.
kinderen in het verkeer"; Rb. Nijvel, 20 maart 1985, T.B.B.R., 1987, 86:
roekeloos dwarsen van de rijbaan). Wanneer een kind van 10 jaar vrijwillig
een autosnelweg oversteekt, wijst dit op een gebrekkige opvoeding (Rb.
Nijvel, 17 februari 1987, T.B.B.R., 1988, 337).
Het toebrengen van twee vuistslagen door een rninderjarig kind, op een
ogenblik dat deze zich onder het toezicht van een leraar bevindt, is een
objectief ongeoorloofde daad die wijst op een gebrek in de opvoeding door
zijn ouders (Cass., 21 december 1989, Arr. Cass., 1989-90,560, J. Dr. Jeun.,
1990, afl. 10, 37, noot Philippe, D.M., R. W, 1990-91, 538, noot, V.K.J.,
1990, 151, De Verz., 1990, 501, J.L.M.B., 1990, 1228, bevestiging van Rb.
Nijvel, 25 februari 1988, T.B.B.R., 1989, 86).
Een minderjarige van 18 jaar organiseert een prive-dansavond. Op een
bepaald ogenblik ontstaat een vechtpartij, uitgelokt door een gevaarlijk
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individu, waarbij een genodigde gekwetst raakt. Vaststaat dat de minderjarige inrichter op geen enkele wijze is tussengekomen of een beroep heeft
gedaan op de openbare macht om de orde te herstellen en hulp te bieden aan
de in nood verkerende personen. De onverschilligheid waarvan de minderjarige inrichter van de prive-dansavond blijk gaf, is een teken van slechte
opvoeding (Brussel, 15 januari 1988, R.G.A.R., 1989, nr. 11.541).
Het feit dat een zestienjarig meisje, na bet wassen van de auto van haar
schoonbroer, wegrijdt met dit voertuig zonder de toestemming van haar
ouders, getuigt van een gebrek in de opvoeding, daar iedere minderjarige
van die leeftijd weet dat elke bestuurder een rijbewijs moet hebben, hetwelk
pas na het afleggen van examens en vanaf de leeftijd van achttien jaar kan
worden verkregen (Rb. leper, 16 februari 1988, R.W., 1989-90,755, noot).
Daarentegen wijst de nachtelijke diefstal van een niet-slotvast voertuig door
een minderjarige niet zonder meer op een gebrekkige opvoeding (Antwerpen, 1 april 1987, R.G.A.R., 1989, nr. 11.449).
Tegenover deze rechtspraak Staat bijvoorbeeld het vonnis van de Rechtbank
van eerste aanleg te Luik dd. 22 januari 1990. De plicht tot opvoeding en
toezicht houdt geen resultaatsverbintenis in en dient beoordeeld te worden
rekening houdend met de realiteit en de concrete omstandigheden (zie onder
meer Brussel, 21 februari 1985, R.G.A.R., 1986, nr. 11.080; Jeugdrb. Brussel, 4 november 1987, J. Dr. Jeun., 1987, afl. 10, 5, noot F.G.; Rb. Luik,
2:2januari 1990,1. Dr. Jeun.,l990, afl~ 10,37, nootPhilippe, D.M., J.L.M.B.,
1990, 1230, noot Philippe, D.M.).
De Rechtbank van Luik oordeelde dat het feit dat minderjarigen buiten weten
van hun ouders diefstallen pleegden, niet zozeer het gevolg is van het
ouderlijk falen in hun opvoedingsplicht, dan wel van het milieu waarin zij
vertoeven, van een onvoldoende scholingsgraad en van een falende arbeidsmarkt. Verder verwerpt de Rechtbank de aansprakelijkheid van de ouders
door te verwijzen naar de leeftijd van de minderjarigen, met name 19 en 20
jaar, hierbij refererend naar de gangbare meerderjarigheidsgrens van 18 jaar
in de omringende landen (Rb. Luik, 22 januari 1990, J. Dr. Jeun., 1990, afl.
10, 37, noot Philippe, D.M., J.L.M.B., 1990, 1230, noot Philippe, D.M.).
Het bestaan van een maatregel van plaatsing ontslaat de ouders niet van de
verplichting het gebrek aan een fout in de opvoeding te bewijzen (Brussel,
21 februari 1985, R.G.A.R., 1986, nr. 11.081, noot; Rb. Brussel, 12 november
1986, T.B.B.R., 1987, 87; anders: Corr. Luik, 23 maart 1988, J. Dr. Jeun.,
1988, afl. 9, 30).
Ingeval van een op bevel van de jeugdrechtbank geplaatste minderjarige
leveren de ouders het bewijs van de afwezigheid van een fout in de opvoeding door aan te tonen dat ook de opvoeders van de instelling de minderjarige
niet kunnen behandelen op een gepaste manier en zij hun zoon, voor het
optreden van zijn gedragsstoornissen, de gepaste genegenheid, opvoeding en
onderwijs, hebben gegeven. Bovendien tonen de ouders aan dat zij, sinds zijn
plaatsing, positief hebben meegewerkt aan de bevolen maatregelen (Brussel,
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21 februari 1985, R.G.A.R., 1986, nr. 11.081, noot; in dezelfde zin: Jeugdrb.
Brussel, 4 november 1987, J. Dr. Jeun., 1987, afl. 10, 5, noot F.G.). In
dezelfde zin oordee1de de Vrederechter van Sint-Joost-ten-Node dat de
omstandigheid dat de minderjarige door de Jeugdrechter gep1aatst werd,
aan de moeder elke mogelijkheid tot doeltreffende uitoefening van haar
plicht tot opvoeding ontneemt (Vred. Sint-Joost-ten-Node, 10 december
1985, T. Vred., 1988, 27).
De ouders van een minderjarige die zich schuldig heeft gemaakt aan zware
misdrijven, keren niet het vermoeden van aansprakelijkheid krachtens
art. 1384, lid 2 B.W. om, wanneer blijkt dat zij zich, geconfronteerd met
werkelijke opvoedingsmoeilijkheden van hun minderjarig kind, niet gewend
hebben tot de jeugdrechter of het Comite voor Jeugdbescherming (Brussel,
29 juni 1990, De Verz., 1990, 824).
De goede gedachte die de ouders van zichzelf en van hun opvoedingsmethode hebben, volstaat niet om het vermoeden van fout dat op de ouders rust
krachtens art. 1384, lid 2 B.W., te weerleggen. De ouders die, na reeds in een
vroeger vonnis van de Jeugdrechtbank burgerrechtelijk aansprakelijk gesteld
te zijn voor feiten gepleegd door hun minderjarig kind, niet het bewijs
Ieveren sedertdien hun toezicht en opvoedingsmethode aangepast te hebben,
weerleggen het vermoeden van art. 1384, lid 2 B.W. niet (Brussel, 21 februari
1985, R.G.A.R., 1986, nr. 11.080, noot).
De omstandigheid dat uit een gerechtelijk bevolen sociaal onderzoek gebleken was dat ,de verstandhouding in het gezin volledig zoek" was, de
vader ,nauwelijks begaan" was met zijn zoon, de minderjarige gedurende
lange tijd ,gebukt (ging) onder de spanningen" en ten tijde van de feiten het
daardoor nog steeds moeilijk had, laat toe te besluiten dat de ouders in
gebreke bleven aan hun zoon het gezinsklimaat te verschaffen vereist voor
een harmonieus en evenwichtig opgroeien van de kinderen, en derhalve
ernstig tekortschoten in de vervulling van hun opvoedingsplicht (Antwerpen,
30 mei 1986, De Verz., 1987, 146).
Een minderjarig kind dat zich op negentienjarige leeftijd laat inlijven bij de
para-commando's ontsnapt ipso facto aan het toezicht van zijn ouders, en, in
zekere zin, aan hun opvoeding (Luik, 19 februari 1987, J.T., 1987, 648).
Een minderjarige, 15 jaar oud, die de inhoud van een nevelspuitbus op een
wagen en in de parkeermeters ledigt, getuigt niet van een goede opvoeding,
te meer daar hij verklaarde deze daad gesteld te hebben om zich !outer te
amuseren (Vred. Brussel, 16januari 1987, T. Vred., 1987, 117).
W ordt een preciese fout in de opvoeding aangeduid, vragen de rechtbanken
en hoven eerder een tegenbewijs voor dat gebrekkig element in de opvoeding. Zo bijvoorbeeld wordt door het Hof van Beroep te Brussel de ouder van
een minderjarige met opvoedingsproblemen ten grieve geduid dat hij zijn
toestemming heeft verleend om de minderjarige toe te Iaten aileen en buiten
de ouderlijke woonst te verblijven. De ouder toont niet aan zich tegen dit
afzonderlijk wonen te hebben verzet, zodat er volgens het Hof aanleiding is
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het wettelijk vermoeden van art. 1384, lid 2 B.W. toe te passen (Brussel,
12 april 1988, Pas., 1988, II, 183).
127. TEGENBEWIJS VAN VOLDOENDE TOEZICHT - De ouders kunnen bevrijd
zijn van hun aansprakelijkheid op grand van art. 1384, lid 2 B.W. indien ze,
naast een behoorlijke opvoeding, bewijzen dat ze over het minderjarige kind
het normaal vereiste toezicht hebben uitgeoefend (zie Vandenberghe, H.,
Van Quickenborne, M., m.m.v. Geelen, K. en Decoster, S., ,Overzicht
(1979-1984)", T.P.R., 1987, nr. 127, 1473).
Het vereiste van voldoende toezicht houdt evenmin een resultaatsverbintenis
in en client beoordeeld te worden rekening houdend met de realiteit en de
concrete omstandigheden van de onrechtmatige daad (zie onder meer Brussel, 21 februari 1985, R.G.A.R., 1986, nr. 11.080; Rb. Luik, 22 januari 1990,
J. Dr. Jeun., 1990, afl. 10, 37, noot Philippe, D.M., J.L.M.B., 1990, 1230,
noot Philippe, D.M.; Deli, D., ,De aansprakelijkheid van de ouders voor
verkeersovertredingen van hun minderjarige kinderen en de verplichting tot
,dubbele" voorzichtigheid van de bestuurder t.a. v. kinderen in het verkeer",
noot onder Brussel, 2 april 1987, T.B.B.R., 1989, (351), 353, nr. 5; vgl.
Frankrijk: Cass. fr., 3 maart 1988, Bull. civ., II, nr. 58: ,Qu'en statuant ainsi,
alors que le mineur, au moment des faits, habitait avec ses parents, sans
rechercher si son comportement reprehensible n' etablissait pas par luimeme, ala charge des parents, un manquement a leur obligation de surveillance- et de <iitectiort; la cour d'appel n'a pas-tegalement-justifie sa decision;").
Verschillende concrete factoren bei'nvloeden de beoordeling van de toezichtsplicht, zoals de leeftijd van de minderjarige, zijn natuurlijke geaardheid, de zeden en gewoonten eigen aan zijn milieu en de evoluerende
maatschappelijke opvattingen over de kinderopvoeding (Antwerpen, 1 april
1987, R.G.A.R., 1989, nr. 11.449), maar ook de concrete omstandigheden
van de onrechtmatige daad, de onvoorzienbaarheid en de eenmaligheid ervan
(Deli, D., ,De aansprakelijkheid van de ouders voor verkeersovertredingen
van hun minderjarige kinderen en de verplichting tot ,dubbele" voorzichtigheid van de bestuurder t.a.v. kinderen in het verkeer", noot onder Brussel,
2 april1987, T.B.B.R., 1989, (351), 353, nr. 5).
De rechtspraak benadrukt dat het voor de ouders onmogelijk is om een
ononderbroken en voortdurend toezicht uit te oefenen (zie bv. Antwerpen,
1 april1987, R.G.A.R., 1989, nr. 11.449; Corr. Tongeren, 25 november 1987,
R. W., 1988-89, 755; Rb. leper, 16 februari 1988, R. W., 1988-89, 755). Bij
kinderen van ouder dan 12 jaar is het volgens vaststaande rechtspraak normaal dat zij over enige handelingsruimte beschikken, zodat van de ouders
niet kan verwacht worden dat zij een permanente controle uitoefenen op de
handel en de wandel van het kind.
Het toezicht over een bijna zeventienjarige die over eigen gelden uit arbeid
beschikt, kan zich niet tot al zijn daden en zonder onderbreking in de tijd
uitstrekken (Antwerpen, 1 april1987, R.G.A.R., 1989, nr. 11.449).
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De Correctionele Rechtbank te Tongeren oordeelde dat ouders niet tekort
schoten aan hun plicht tot toezicht wanneer zij niet konden beletten dat hun
zestienjarige zoon 's nachts de autosleutels uit de jaszak van de vader haalde
om het afgesloten voertuig uit de garage te halen en ermee weg te rijden
(Corr. Tongeren, 25 november 1987, R. W., 1989-90, 755).
Het is de taak van de ouders om na te gaan of hun kind de vereiste
bekwaarnheid heeft om een motorvoertuig te besturen (Rb. Marche-enFamenne, 12 oktober 1987, De Verz., 1988, 696).
Van de ouders wordt bij adolescenten een bijzonder toezicht vereist over het
uitgangsleven.
Bij een prive-dansavond, ingericht door een minderjarige van 18 jaar, ontstaat een vechtpartij en wordt een genodigde gekwetst. De afwezigheid van
de ouders van de minderjarige in de zaal en het gebrek aan adekwate
onderrichtingen wijst op een onvoldoende toezicht (Brusse1, 15 januari
1988, R.G.A.R., 1989, nr. 11.541).
Algemeen aanvaardt de rechtspraak de omstandigheid dat de minderjarige
aan een derde niet-ouder werd toevertrouwd als een toereikend bewijs van
vo1doende toezicht. De feitelijke omstandigheden verschillen sterk. Een
negentienjarige die zich laat inlijven bij de para-commando's ontsnapt ipso
facto aan het toezicht van zijn ouders (Luik, 19 februari 1987, J.T., 1987,
648). Het elfjarig kind dat papier in brand steekt in de kelders van zijn
school, staat op het ogenblik van de schadeverwekkende daad onder het
toezicht van de school zodat de ouders niet aansprakelijk zijn (Bergen,
29 februari 1988, R.G.A.R., 1990, nr. 11.636). In dezelfde zin staat het 4jarig kind onder het gezag en toezicht van een school (Vred. Hamme,
24 februari 1987, T. Vred., 1992, 129).
Wanneer een rninderjarige door beslissing van de jeugdrechter geplaatst
werd, ontneemt dit feit aan de ouder elke mogelijkheid tot doeltreffende
uitoefening van de plicht tot toezicht (Vred. Sint-Joost-ten-Node, 10 december 1985, T. Vred., 1988, 27; in dezelfde zin: Corr.Luik, 23 maart 1988, J.
Dr. Jeun., 1988, afl. 9, 30). Het bewijs van de afwezigheid van een fout in het
toezicht wordt geleverd zodra is aangetoond dat op het ogenblik van de
schadeverwekkende daad de rninderjarige, die het voorwerp uitmaakt van
een plaatsing bevolen door de jeugdrechtbank, niet met vakantie was bij zijn
ouders (Brussel, 21 februari 1985, R.G.A.R., 1986, nr. 11.081, noot).
De aansprakelijkheid van de ouders blijft bestaan, niettegenstaande het
bewijs van voldoende toezicht, indien zij er niet in slagen de afwezigheid
van een gebrek in de opvoeding aan te tonen, ook al werd hun kind door de
Jeugdrechtbank geplaatst in een instelling (Rb. Brussel, 12 november 1986,
T.B.B.R., 1987, 87, Rev. Reg. Dr., 1987, 380, T. Vred., 1988, 170, noot
Stassijns, E., ,Aansprakelijkheid van de ouders voor hun rninderjarige
kinderen").
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128. FOUT VAN DE BENADEELDE OF FOUT VAN DIENS OUDERS - De ouders die
op grand van art. 1384, lid 2 B.W. aansprakelijk zijn voor de onrechtmatige
daad van hun minderjarig kind, kunnen zich geheel of gedeeltelijk van deze
aansprakelijkheid bevrijden wanneer zij erin slagen een fout te bewijzen bij
het slachtoffer die in oorzakelijk verband staat met de toegebrachte schade.
In dergelijk geval moet de benadeelde minstens een gedeelte van de schade
zelf dragen.
Bij een spel op school waarbij leerlingen elkaar hadden natgespoten en dat
ontaard was in baldadigheden, gaf een van de leerlingen een klasgenoot, die
een uitdagende houding aannam, een vuistslag op het kaaksbeen. Ret Rof
van Beroep te Luik overwoog dat het slachtoffer niet gedeeltelijk aansprakelijk dient gesteld te worden, om reden dat de ten laste van het slachtoffer
gelegde fout buiten verhouding staat tot de fout van de schadeverwekker. Ret
Rof van Cassatie oordeelde terecht dat de beslissing van het Rof van Beroep
niet naar recht verantwoord is, nu het bestreden arrest niet vaststelt dat
zonder de aangevoerde fout de schade zich op dezelfde wijze zou hebben
voorgedaan (Cass., 28 september 1989, Arr. Cass., 1989-90, 130, V.K.J.,
1990, 150, De Verz., 1990, 165, noot Lambert, M., J.T., 1990, 22, J.L.M.B.,
1990, 1226, R.G.A.R., 1992, nr. 11.960, f. Dr. Jeun., 1990, afl. 10, 36, noot
Philippe, D.M.).
De bestuurder van een autobus begaat een fout door niet alle ramen van zijn
stilstaande bus af te sluiten, wat mogelijk maakt dat een negenjarig kind,
zonder voldoende onderscheidingsvermogen, heimelijk in de bus binnendringt en deze autobus in beweging brengt. Gezien de onrechtmatige daad
van de bestuurder in causaal verband staat met de schade, wordt de aansprakelijkheid voor het schadegeval bij helften verdeeld (Brussel, 22 februari
1989, De Verz., 1990, 168, noot Lambert, M.).
Een leerling sticht brand in de kelders van zijn school. De school die schade
heeft geleden omwille van de brand, dient de helft van de door haar geleden
schade zelf te dragen, gezien zij enerzijds niet de passende maatregelen heeft
getroffen die de toegang tot de kelders verhinderen (art. 1382 B.W.), anderzijds de toegang mogelijk gemaakt heeft door de schuldige nalatigheid van
een of meer van haar aangestelden (art. 1384, lid 3 B.W.). In casu werd enkel
een persoonlijke fout van het minderjarig kind weerhouden, zonder dat de
. ouders tot schadevergoeding veroordeeld werden krachtens art. 1384, lid 2
B.W. (Bergen, 29 februari 1988, R.G.A.R., 1990, nr. 11.636; zie ooknr. 119).
Wanneer de schadelijder geen fout heeft begaan, kan van een verdeling van
aansprakelijkheid geen sprake zijn (zie b.v. Frankrijk: Cass. fr., 16 mei 1988,
Bull. civ., II, nr. 117).
Zo bijvoorbeeld zijn de ouders van de minderjarigen die met een aansteker
vuur hebben gesticht in een in aanbouw zijnde waning, geheel aansprakelijk.
Gelet op de ongemotiveerde daad van de minderjarigen kan de eigenaar van
de in aanbouw zijnde waning niet verweten worden niet iedere toegang tot
het bouwwerk en de materialen door middel van een bord of afsluiting belet
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te hebben (Cass., 23 juni 1988, Arr. Cass., 1987-88, 1400, R. W., 1988-89,
1228, V.K.J., 1988, 288).
De aannemer die frigolietresten laat liggen bij een onafgewerkte brug, heeft
geen fout begaan die in oorzakelijk verband staat met de schade, welke
veroorzaakt wordt wanneer drie minderjarigen dit materiaal in brand steken
(Brussel, 3 oktober 1990, R.G.A.R., 1991, nr. 11.840).
De ouders van de minderjarige, die strafrechtelijk veroordeeld werd wegens
diefstal met braak, kunnen achteraf niet stellen dat de bestuurder van een
voertuig een fout beging door zijn wagen niet slotvast achter te laten. De
strafrechtelijke uitspraak geldt erga omnes (Brussel, 12 april 1988, Pas.,
1988, II, 183).

HOOFDSTUK

5

AANSPRAKELIJKHEID VAN LERAARS,
ONDERWIJSINSTELLINGEN EN AMBACHTSLUI
AFDELING

1

PERSONEN DIE AANSPRAKELIJK ZIJN

129. BEGRIP ,ONDERWIJZER"- TOEPASSINGEN- ARTIKEL 1384 LID 4 B.W. ,De onderwijzers en de ambachtslieden zijn aansprakelijk voor de schade
door hun leerlingen en leerjongens veroorzaakt gedurende de tijd dat ze
onder hun toezicht staan" (art. 1384, lid 4 B.W.) (zie o.m. Vandenberghe, H.,
Van Quickenborne, M., m.m.v. Geelen, K. en Decoster, S., ,Overzicht
(1979-1984)", T.P.R., 1987, nr. 129 e.v.; Cornelis, L., o.c., nr. 197-212,
333-351; Janvier, R., ,Meester, heeft U dat gedaan?", T.O.R.B., 1991-92,
87; Philippe, D., ,A propos de la responsabilite des enseignants: le cas du
professeur d'education physique", Ann. Dr. Louv., 1986, 391-408; Philippe,
D., ,La responsabilite du personnel de surveillance dans les etablissements
scolaires", T.B.B.R., 1989, 101-121; Van Oevelen, A., ,Schade en schadeloosstelling- Actualia inzake onrechtmatige daad", l.c., 19 e.v., nr. 11).
De aansprakelijkheid van de onderwijzers in de zin van art. 1384, vierde
lid B.W. voor de door hun leerlingen veroorzaakte schade, onderstelt,
enerzijds, dat de betrokken persoon een onderwijsopdracht heeft, anderzijds,
dat de schade door de leerling is veroorzaakt gedurende de tijd dat hij onder
diens toezicht stond (Cass., 3 december 1986, Arr. Cass., 1986-87, 442,
R. W., 1987-88, 54, R.G.A.R., 1987, nr. 11.249, V.K.J., 1987, 240).
De toepassing van art. 1384, lid 4 B.W. vereist dan ook dat de aangesprokene, op het ogenblik van het schadegeval, de hoedanigheid van onderwijzer
of ambachtsman bezit (Cornelis, L., o.c., nr. 202, 336).
De in art. 1384, lid 4 B.W. bedoelde onderwijzer is de persoon die onderwijs
verstrekt en daarbij toezicht uitoefent over zijn leerlingen (Philippe, D., ,La
responsabilite du personnel de surveillance dans les etablissements scolai-
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res", l.c., (101), 102). Beide vereisten (lesgeven en toezicht) moeten tegelijkertijd vervuld zijn (zie o.m. Philippe, D., ,A propos de la responsabilite
des enseignants: le cas d'education physique", l.c., (391), (391), 394; Philippe, D., ,La responsabilite du personnel de surveillance dans les etablissements scolaires", l.c., (101), 102; contra: Camelis stelt dat het aldan niet
uitoefenen van toezicht niet dienend is bij de bepaling van de hoedanigheid
van onderwijzer (Cornelis, L., o.c., nr. 202, 337)).
Andere elementen zijn van geen belang. De leeftijd van de leerlingen
(rninder- of meerderjarigen), het type onderwijs (vrij, gemeenschaps-, gemeentelijk of provinciaal onderwijs of onderwijs door privepersonen ingericht), de aard van de gegeven lessen (gewoon of buitengewoon, technisch of
wetenschappelijk, kunst-of sportonderwijs) en de graad van het gevolgde
onderwijs (kleuter-, lager, rniddelbaar of hoger onderwijs) spelen geen
enkele rol (zie ook Cornelis, L., o.c., nr. 198, 333-334).
Het begrip onderwijs mag niet worden beperkt tot de enkele overdracht van
technische of intellectuele kennis in lesverband. Onderwijs omvat ook elke
andere vorm van onderricht, zowel van wetenschappelijke, artistieke, professionele als van zedelijke of maatschappelijke aard (Cass., 3 december
1986, Arr. Cass., 1986-87, 442, R. W., 1987-88, 54, R.G.A.R., 1987,
nr. 11.249, V.K.J., 1987, 240; Camelis, L., o.c., nr. 202, 337; Janvier, R.,
,Meester, heeft U dat gedaan?", l.c., 88-89; Philippe, D., ,La responsabilite
du personnel de surveillance dans les etablissements scolaires", l.c., (101),
103).
Een opvoeder in een instelling voor bijzonder onderwijs komt in aanmerking
voor de aansprakelijkheid van art. 1384, lid 4 B.W. (Cass., 3 december 1986,
geciteerd; Janvier, R., ,Meester, heeft U dat gedaan?", l.c., 89).
Een medisch-pedagogisch instituut maakt deel uit van het bijzonder onderwijs en moet beschouwd worden als een onderwijsinstelling, zelfs al wordt er
bijzonder onderwijs gegeven. Een opvoeder in een dergelijke instelling die
instaat voor de opvang en het verblijf van jongeren met een lichte mentale
handicap of karakterstoornissen van neurotische of prepsychotische aard die
een aangepaste opvoeding noodzakelijk maken, bezit, aldus het Hof van
Cassatie, de hoedanigheid van onderwijzer in de zin van art. 1384, lid 4 B.W.
Het cassatierniddel gesteund op een beperkende interpretatie van het begrip
,onderwijs", met name dat het ,op de persoon slaat die onderwijs verstrekt
en niet op degene die belast is met de opvoeding" en verder dat ,de persoon
wiens opdracht erin bestaat een zedelijke of maatschappelijke vorrning te
geven aan jongeren een opvoeder en geen onderwijzer is, aangezien onderwijs de overdracht van technische of intellectuele kennis in lesverband
veronderstelt", werd verworpen (Corr. Charleroi, 8 april 1986, bevestigd
door Cass., 3 december 1986, Arr. Cass., 1986-87, 442, R. W., 1987-88, 54,
R.G.A.R., 1987, nr. 11.249, V.K.J., 1987, 240; Philippe, D., ,La responsabilite du personnel de surveillance dans les etablissements scolaires"' l.c.,
(101), 103).
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De lagere rechtspraak aanziet een opvoeder niet steeds als een onderwijzer in
de zin van art. 1384, lid 4 B.W. (zie b.v. Rb. Brussel, 12 november 1986, Rev.
Reg. Dr., 1987, 380, T.B.B.R., 1987, 87, T. Vred., 1988, 170, noot Stassijns,
E.; Rb. Mechelen, 2 januari 1990, T.B.B.R., 1990, 249: opvoeder in een
instelling voor jongeren met gedragsmoeilijkheden; Philippe, D., ,La responsabilite du personnel de surveillance dans les etablissements scolaires"'
l.c., (101), 103).
Wanneer niet is vast te stellen dat loutere toezichthouders (b.v. studiemeesters, - onder omstandigheden - jeugd-en scoutsleiders, en organisatoren
(b.v. schooldirecteuren)) niet een of andere vorm van onderricht verstrekken,
kan art. 1384, lid 4 B.W. geen toepassing vinden (Cornelis, L., o.c., nr. 202,
337; Janvier, R., ,Meester, heeft U dat gedaan?", l.c., 89; Philippe, D., ,A
propos de la responsabilite des enseignants: le cas du professeur d'education
physique", l.c., (391), 394; Philippe, D., ,La responsabilite du personnel de
surveillance dans les etablissements scolaires", l.c., (101), 102 en 104).
Zo bijvoorbeeld kan de directeur van een vrij grote school niet beschouwd
worden als een onderwijzer in de zin van art. 1384, lid 4 (Rb. Hasselt, 6 april
1987, T.B.B.R., 1987, 188; Philippe, D., ,La responsabilite du personnel de
surveillance dans les etablissements scolaires", l.c., (101), 103).
Bevindt een leerling of leerjongen zich onder het toezicht van meerdere
onderwijzers of ambachtslui, dan beschikt het slachtoffer over de mogelijkheid om de verschillende onderwijzers of ambachtslui in solidum aan te
spreken (Cornelis, L., o.c., nr. 211, 350; Philippe, D., ,La responsabilite du
personnel de surveillance dans les etablissements scolaires"' l.c., (101), 118119).
130. DE ONDERWIJSINSTELLINGEN - Betwist is of de in artikel 1384, lid 4
B.W. bepaalde onderwijzer ook de rechtspersoon die het onderwijs inricht,
kan zijn?
Kruithof is de mening toegedaan dat de verruiming van de term ,onderwijzer" tot de onderwijsinstellingen mogelijk is, om de achterliggende reden
dat de ouders hun kinderen veeleer aan een bepaalde school toevertrouwen
dan aan een enkele onderwijzer, en het trouwens de school is die het leerprogramma en de toezichtsregeling uitwerkt (Kruithof, R., ,Aansprakelijkheid voor andermans daad: kritische bedenkingen bij enkele ontwikkelingen", in Vandenberghe, H., Onrechtmatige daad - Aktuele tendensen,
Antwerpen, Kluwer, 1979, 41; contra: Cornelis, L., o.c., nr. 266, 438).
Nochtans werd geoordeeld dat de inrichtende macht die belast is met het
onderwijs niet aansprakelijk ka:n zijn als onderwijzer, maar slechts als
aansteller (Rb. Charleroi, 9 oktober 1990, T.B.B.R., 1992, 449) of op basis
van de orgaantheorie (zie nr.141). De inrichtende macht kan niet beschouwd
worden als onderwijzer in de zin van art. 1384, lid 4 B.W. omdat deze niet
kan beschouwd worden als een verstrekker van ,onderwijs", zoals gedefi-
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nieerd door het Hof van Cassatie in het geciteerde arrest van 3 december
1986 (Rb. Charleroi, 9 oktober 1990, T.B.B.R., 1992, 449).
131. OPENBAAR ONDERWIJS- VRIJ ONDERWIJS - Gesteld dat de onderwijsinstelling niet als de ,onderwijzer" in de zin van art. 1384, lid 4 B.W. te
beschouwen valt, dan kan er een verschil bestaan in de wijze waarop een
vrije instelling of een publiekrechtelijk rechtspersoon wordt aangesproken
(Philippe, D., ,A propos de la responsabilite des enseignants: le cas du
professeur d'education physique", l.c., (391), 396-397; Philippe, D., ,La
responsabilite du personnel de surveillance dans les etablissements scolaires", l.c., (101), 114-117).
De leerkrachten in het vrij onderwijs worden gewoonlijk als aangestelden
van de inrichtende macht beschouwd (Philippe, D., ,A propos de la responsabilite des enseignants: le cas du professeur d'education physique", l.c.,
(391), 396; Philippe, D., ,La responsabilite du personnel de surveillance
dans les etablissements scolaires", l.c., (101), 114-115; Vandenberghe, H.,
Van Quickenborne, M., m.m.v. Geelen, K. en Decoster, S., ,Overzicht
(1979-1984)", T.P.R., 1987, nr. 131, 1479; Cornelis, L., o.c., nr. 266,
437). Tussen de onderwijsinstelling en de onderwijzer bestaat een band
van ondergeschiktheid. De instellingen uit het vrije onderwijs kunnen bijgevolg op grond van artikel1384, lid 3 B.W. door derden worden aangesproken
voor de fouten van hun onderwijzend personeel (zie nr. 139 e.v.; zie in
verband metde problematiek van de leerkrachten in hetvrij onderwijs na het
decreet van 27 maart 1991 van de Vlaamse Gemeenschap (B.S., 25 mei
1991): nr. 143 en Cuypers, D., ,De aansprakelijkheid van de werknemer",
Or., 1992, 257).
De vraag stelt zich of de onderwijsinstelling tevens aansprakelijk kan gesteld
worden voor de vermoede fout van zijn onderwijzers in de zin van art. 1384,
lid 4 B.W.? Sommige rechtsleer en rechtspraak aanvaarden dat de nietweerlegde wettelijk vermoede fout van een van de onderwijzers zoals vermeld in artikel 1384, lid 4 B.W. de aansprakelijkheid van de onderwijsinstelling op grond van art. 1384, lid 3 B.W. meebrengt (Rb. Charleroi,
9 oktober 1990, T.B.B.R., 1992, 449; zie ook Vandenberghe, H., Van
Quickenborne, M., m.m.v. Geelen, K. en Decoster, S., ,Overzicht (19791984)", T.P.R., 1987, nr. 131, 1479; contra: Camelis, L., o.c., nr. 241,393 en
nr. 242, 394-397). Gezien het eigen is aan het aansprakelijkheidsvermoeden
van art. 1384, lid 4 B.W. dat de fout van de aangesprokene niet bewezen is,
doch slechts vermoed wordt, verwerpt Cornelis de toepassing van art. 1384,
lid 3 B.W. zonder afzonderlijk onderzoek naar de fout van de onderwijzer
(Cornelis, L., o.c., nr. 242, 396).
De verhouding onderwijzer - publiekrechtelijke rechtspersoon ligt in het
openbaar onderwijs onduidelijker. De leraar in het openbaar onderwijs wordt
algemeen aanzien als een orgaan van de Gemeenschappen, de gemeente of
de provincie, omdat hij tijdens het beoefenen van zijn functie deelachtig is
aan de uitoefening van de openbare macht (Philippe, D., ,A propos de la
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responsabilite des enseignants: le cas du professeur d'education physique",
l.c., (391), 397; Philippe, D., ,La responsabilite du personnel de surveillance
dans les etablissements scolaires", l.c., (101), 115; Vandenberghe, H., Van
Quickenborne, M., m.m.v. Geelen, K. en Decoster, S., ,Overzicht (19791984)", T.P.R., 1987, nr. 131, 1479-1480).
Uitzondering zijn de niet vast benoemde leerkrachten in het openbaar
onderwijs die onderricht verstrekken in uitvoering van een arbeidsovereenkomst (Cornelis, L., o.c., nr. 210, 348 en nr. 266, 437). Deze leerkrachten
bezitten in beginsel zowel de hoedanigheid van orgaan als die van werknemer (Cornelis, L., o.c., nr. 266, 437).
De hoedanigheid van orgaan zou echter strikt beperkt zijn tot het louter
onderrichten (Philippe, D., ,A propos de la responsabilite des enseignants: le
cas du professeur d'education physique", l.c., (391), 397), terwijl voor een
foutief toezicht de orgaantheorie niet bruikbaar zou zijn (Vandenberghe, H.,
Van Quickenborne, M., m.m.v. Geelen, K. en Decoster, S., ,Overzicht
(1979-1984)", T.P.R., 1987, nr. 131, 1479; Kruithof, R., ,Aansprakelijkheid
voor andermans daad: kritische bedenkingen bij enkele ontwikkelingen", in
Vandenberghe, H., Onrechtmatige daad- Aktuele tendensen, Antwerpen,
Kluwer, 1979, 41; Philippe, D., ,La responsabilite du personnel de surveillance dans les etablissements scolaires", l.c., (101), 116-117).
Ret onderscheid vrij onderwijs - openbaar onderwijs heeft ook belangrijke
gevolgen voor de persoonlijke aansprakelijkheid van de onderwijzer (zie b.v.
Rb. Charleroi, 9 oktober 1990, T.B.B.R., 1992, 449; Philippe, D., ,La
responsabilite du personnel de surveillance dans les etablissements scolaires", l.c., (101), 115). De onderwijzer is immers de eerste persoon op wie het
vermoeden van art. 1384, lid 4 B.W. toepasselijk is. In tegenstelling tot het
gemeenschapsonderwijs heeft het lange tijd geduurd vooraleer er voor het
personeel van de vrije onderwijsinstellingen een statuut werd uitgewerkt (zie
nr. 143 in verband met het decreet van 27 maart 1991 van de Vlaamse
Gemeenschap (B.S., 25 mei 1991)).
Ret decreet van 27 maart 1991 bepaalt evenwel niets betreffende de persoonlijke aansprakelijkheid van de leerkrachten van het vrij gesubsidieerd onderwijs. Met Cuypers kan aanvaard worden dat artikel 18 Arbeidsovereenkomstenwet onverkort geldt (Cuypers, D., ,De aansprakelijkheid van de
werknemer", Or., 1992, (253), 257). Krachtens dat artikel staat de werknemer die bij de uitoefening van zijn arbeidsovereenkomst schade veroorzaakt slechts in voor zijn bedrog, zware schuld en de bij hem veel voorkomende lichte fout (zie nr. 143; Cornelis, L., o.c., nr. 210, 349 en nr. 266,
437; Philippe, D., ,A propos de la responsabilite des enseignants: le cas du
professeur d'education physique", l.c., (391), 396). Deze stelling wordt
betwist (Freriks, D., ,De toepasselijkheid van art. 18 Arbeidsovereenkomstenwet op de werknemer op wie een vermoede of een objectieve aansprakelijkheid rust. Enige bedenkingen bij het arrest van het Hof van Cassatie van
25 januari 1993", R. W., 1994-95, 1258, nr. 17; Rauws, W., ,De rechtspositie
van het personeel in het vrij gesubsidieerd onderwijs", in Rigaux, M.,
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Actuele problemen van het arbeidsrecht, Antwerpen, Maklu, 1993, (347),
378, nr. 537; Van Oevelen, A., ,Schade en schadeloosstelling- Actualia
inzake onrechtmatige daad", l.c., nr. 12, 21-23). Nochtans oordeelde het Hof
van Cassatie bij arrest van 4 oktober 1993 dat ,krachtens het decreet van
27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden
van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde psycho-medisch-sociale centra, de dienstbetrekking van de personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs geregeld is door algemene en onpersoonlijke bepalingen die, blijkens de artikelen 20, § 1, 31, § 1, en 40, § 4, van dat decreet, op
die personeelsleden toepasselijk worden door een arbeidsovereenkomst en
niet ingevolge een eenzijdige aanstelling; Dat, hoewel die personeelsleden
aldus onder een statuut zijn geplaatst, hun dienstbetrekking niet statutair
geregeld is, nu zij uit een arbeidsovereenkomst is ontstaan; Dat de arbeidsgerechten derhalve op grond van artikel578, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek
kennis nemen van geschillen betreffende voormelde bepalingen" (Cass.,
4 oktober 1993, R. W., 1994-95, 1161; Verstegen, R., ,De grondwettelijke
bevoegdheidsverdeling inzake rechtspositie, medezeggenschap en inspraak
van het personeel in het onderwijs", R. W., 1994-95, 1145).
Leraars in het vrij onderwijs kunnen derhalve door de benadeelde niet
persoonlijk aangesproken worden dan in de door artikel 18 bepaalde uitzonderingen (Philippe, D., ,La responsabilite du personnel de surveillance
dans les etablissements scolaires", l.c., (101), 114; zie uitvoerig nr. 137). De
toepassirig van dit artikel verhindert daarenboven dat de inrichtende macht,
die als aansteller het slachtoffer heeft vergoed, zich tegen de betrokken
onderwijzer keert, behoudens ingeval van opzet, zware schuld of veel voorkomende lichte fout (Philippe, D., ,A propos de la responsabilite des enseignants: le cas du professeur d'education physique", l.c., (391), 396; Philippe,
D., ,La responsabilite du personnel de surveillance dans les etablissements
scolaires", l.c., (101), 114).
De leraars uit het officieel onderwijs staan reeds geruime tijd in een statutaire
verhouding en vallen buiten het toepassingsgebied van de wet van 3 juli
1978. Zij kunnen bijgevolg geen beroep doen op de gunstige regeling van
artikel18 van deze Wet (Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M., m.m.v.
Geelen, K. en Decoster, S., ,Overzicht (1979-1984)", T.P.R., 1987, nr. 131,
1480-81; Camelis, L., o.c., nr. 266, 437; Philippe, D., ,La responsabilite du
personnel de surveillance dans les etablissements scolaires"' l.c., (101),
115).
132. AMBACHTSMAN - Op de ambachtslui rust het weerlegbaar vermoeden
van aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door hun leerjongens die
door hen bij leercontract zijn aangeworven. In tegenstelling tot de aansteller
(art. 1384, lid 3 B.W.) heeft het contract van de leerjongen voornamelijk
betrekking op het aanleren van een beroep. Aan de leerjongen wordt onderricht verstrekt, waardoor de ambachtsman zich onderscheidt van de loutere
aansteller (Camelis, L., o.c., nr. 202, 337).
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Nochtans zijn ambachtslui ook aanstellers in de zin van artikel 1384, lid 3
B.W. Omwille van het adagium ,specialia generalibus derogant" prefereert
men de toepassing van art. 1384, lid 4 B.W. (Vandenberghe, H., Van
Quickenborne, M., m.m.v. Geelen, K. en Decoster, S., ,Overzicht (19791984)", T.P.R., 1987, nr. 132, 1481).
Het onderscheid is belangrijk omdat de ambachtslui de mogelijkheid hebben
om zich van hun aansprakelijkheid te bevrijden door het vermoeden van
art. 1384, lid 4 B.W. te weerleggen (zie nr. 138), terwijl het vermoeden van
art. 1384, lid 3 B.W. iuris et de iure geldt (zie nr. 152).
Cornelis is van mening dat het slachtoffer de keuze heeft indien de toepassingsvoorwaarden van beide wetsbepalingen vervuld zijn. Volgens deze
auteur is er ten aanzien van leerjongens in beginsel geen sprake van bediening (art. 1384, lid 3 B.W.) maar van onderricht, zodat een van de toepassingsvoorwaarden van art. 1384, lid 3 B.W. ontbreekt (Cornelis, L., o.c.,
nr. 209, 347).
133. SAMENLOOP VAN ARTIKEL 1384, LID 2 MET ARTIKEL 1384, LID 4 B.W. Kan het slachtoffer van een onrechtmatige daad van een minderjarige die op
het ogenblik van de schadeverwekkende daad onder toezicht van een leraar
of ambachtsman staat, zich tevens beroepen op de vermoede aansprakelijkheid van de ouders in de zin van art. 1384, lid 2 B.W. (Philippe, D., ,A
propos du cumul de responsabilite des parents et des instituteurs", noot onder
Brussel, 24 februari 1987, J.L.M.B., 1988, 1026; Philippe, D., ,A propos de
la responsabilite des enseignants: le cas du professeur d'education physique", l.c., (391), 398-399; Philippe, D., ,La responsabilite du personnel de
surveillance dans les etablissements scolaires", l.c., (101), 119)?
Ofschoon het Hof van Cassatie traditioneel de cumul tussen de aansprakelijkheid van ouders en leermeesters verworpen heeft (zie Cass., 22 maart
1978, Arr. Cass., 1978-79, 96, Pas., 1979, I, 108, J.T., 1980, 509, noot
Malengreau, X., R.G.A.R., 1979, nr. 10.076; Fagnart, J.-L. en Deneve, M.,
,La responsabilite civile (1976-1984)", J.T., 1988, nr. 104, 258) lijkt over de
mogelijkheid van samenloop sinds het arrest van 28 september 1989 weinig
twijfel te bestaan. De principiele mogelijkheid van samenloop vindt trouwens steun in de rechtsleer die geen bezwaren ziet tegen de samenloop van
beide wetsbepalingen (zie ook nr. 119; Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M., m.m.v. Geelen, K. en Decoster, S., ,Overzicht (1979-1984)", T.P.R.,
1987, nr. 119, 1455; Cornelis, L., o.c., nr. 192, 326-327 en nr. 208, 345;
Philippe, D., ,A propos du cumul de responsabilite des parents et des
instituteurs", noot onder Brussel, 24 februari 1987, l.c., 1026; Philippe, D.,
,La responsabilite du personnel de surveillance dans les etablissements
scolaires", l.c., (101), 119-120).
Ben spel waarbij leerlingen in een klaslokaal herhaaldelijk elkaar natspoten,
was ontaard in baldadigheden waarbij een van de leerlingen zijn klasgenoot
een vuistslag op het kaaksbeen gaf. Het Hof van Beroep te Luik achtte zowel
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de leraar - wegens een gebrek in het toezicht - als de ouders - wegens
een gebrek in de opvoeding - elk voor de helft aansprakelijk.
Tegen dit arrest werd op grond van de beweerde schending van het artikel
1384, lid 2 B.W. cassatieberoep ingesteld. Het Hof van Cassatie verwierp de
voorziening. Het bestreden arrest dat de vader samen met de aangestelden
van het Ministerie van Nationale Opvoeding veroordeelt tot vergoeding van
de getroffene, ook al stond het kind op het ogenblik van de feiten onder het
toezicht van laatstgenoemde, past het art. 1384 B.W. juist toe (voor bespreking zie nr. 119; Cass., 28 september 1989, Arr. Cass., 1989-90, 130, Verkeersrecht, 1990, 150, De Verz., 1990, 165, noot Lambert, M., J.T., 1990,22,
J.L.M.B., 1990, 1226, R.G.A.R., 1992, nr. 11.960, J. Dr. Jeun., 1990, afl. 10,
36, noot Philippe, D.).
De lagere rechtspraak aanvaardt overwegend dat de aansprakelijkheid van
onderwijzers niet de aansprakelijkheid van de ouders uitsluit (samenloop :
Brussel, 24 februari 1987, J.L.M.B., 1988, 1024, noot Philippe, D., ,A propos
du cumul de responsabilite des parents et des instituteurs", R.G.A.R., 1989,
nr. 11.448, noot Piteus, J.; Rb. Tongeren, 17 december 1986, T.B.B.R., 1987,
187; Vred. Anderlecht, 17 oktober 1989, T. Vred., 1990, 84; geen samenloop:
Bergen, 29 februari 1988, J.L.M.B., 1988, 1407; Philippe, D., ,La responsabilite du personnel de surveillance dans les etablissements scolaires"' l. c.'
(101), 119).
AFDELING 2
VOORWAARDEN VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

134. FOUT DOOR DE LEERLING OF LEERJONGEN - De onderwijzers staan
krachtens art. 1384, lid 4 B.W. enkel in voor de onrechtmatige daad van
hun leerling (Rb. Leuven, 24 maart 1987, R. W., 1989-90, 56, noot; Rb. Gent,
24 juni 1992, T.G.R., 1992, 145; Janvier, R., ,Meester, heeft U dat gedaan?",
l.c., 89; Philippe, D., ,A propos de la responsabilite des enseignants: le cas
du professeur d'education physique", l.c., (391), (391), 393; Philippe, D.,
,La responsabilite du personnel de surveillance dans les etablissements
scolaires", l.c., (101), 101).
Het slachtoffer moet in beginsel bewijzen dat een onrechtmatige daad door
de leerling of leerjongen werd begaan (Rb. Charleroi, 9 oktober 1990,
T.B.B.R., 1992, 449; Rb. Gent, 24 juni 1992, T.G.R., 1992, 145; Cornelis,
L., o.c., nr. 199, 334). Deze onrechtmatige handeling moet in causaal verband staan met de schade.
Het volstaat, zoals voor de ouderlijke aansprakelijkheid, dat de daad objectief onrechtmatig is (zie nr. 121; Rb. Charleroi, 9 oktober 1990, T.B.B.R.,
1992, 449; Rb. Gent, 24 juni 1992, T.G.R., 1992, 145; Cornelis, L., o.c.,
nr. 199, 334-335; Janvier, R., ,Meester, heeft U dat gedaan?", !.c., 89;
Philippe, D., ,La responsabilite du personnel de surveillance dans les
etablissements scolaires", l.c., (101), 101). De objectief onrechtmatige gedraging van het kind wordt in abstracto beoordeeld, d.w.z. in vergelijking
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met het gedrag van een normaal zorgvuldig persoon, geplaatst in dezelfde
omstandigheden (Rb. Charleroi, 9 oktober 1990, T.B.B.R., 1992, 449; Cornelis, L., o.c., nr. 199, 335).
De aansprakelijkheid van de onderwijzer of de ambachtsman sluit de aansprakelijkheid van de leerling of de leerjongen niet uit, wanneer deze door
een toerekenbare fout schade heeft berokkend. In dat geval kunnen de
leerling of de leerjongen en de onderwijzer of de ambachtsman in solidum
aansprakelijk gesteld worden (Cornelis, L., o.c., nr. 206, 343).
De onderwijzer die krachtens art. 1384, lid 4 B.W. aansprakelijk gesteld
wordt, heeft in beginsel een verhaal tegen de leerling die een font in de zin
van art. 1382 B.W. heeft begaan, waardoor schade aan een medeleerling
werd berokkend (zie Rb. Leuven, 24 maart 1987, R. W., 1989-90, noot). Dit
kan enkel indien de leerling die aangesproken wordt, een toerekenbare font
heeft begaan en derhalve voldoende onderscheidingsvermogen bezit (Philippe, D., ,A propos de la responsabilite des enseignants: le cas du professeur
d'education physique", l.c., (391), 395).
Heeft de aangesproken leraar zelf een onrechtmatige handeling in de zin van
art. 1382-1383 B.W. begaan, dan kan er slechts aanleiding zijn tot een
gedeeltelijke terugvordering. Zo werd de terugvordering van de school en
haar onderwijzeres die op grond van art. 1384, lid 4 B.W. tot schadevergoeding van het slachtoffer werden veroordeeld, slechts voor 1110 gegrond
verklaard. De rechtbank oordeelde dat de toezichthoudende lerares een font
in causaal verband met het schadegeval had begaan door te dulden dat een
balspel met een vrij grote, zware en harde bal gespeeld werd in een niet
afgebakende ruimte. Daarenboven stonden er op korte afstand kinderen die
niet actief deelnamen aan het spel en er geent aandacht voor hadden. De
rechter stelde vast dat de lerares het gevaarlijk karakter van het spel had
moeten vaststellen en het bijgevolg had moeten verbieden (Rb. Leuven,
24 maart 1987, R. W., 1989-90, 56, noot).
De burgerlijke vordering voortspruitend uit het rnisdrijf verloopt na verloop
van vijf jaren vanaf de dag van het rnisdrijf, zonder te kunnen verjaren voor
de strafvordering (art. 26 Voorafgaandelijke Titel W.Sv.; Philippe, D., ,A
propos de la responsabilite des enseignants: le cas du professeur d'education
physique", l.c., (391), 400; Philippe, D., ,La responsabilite du personnel de
surveillance dans les etablissements scolaires", l.c., (101), 120). De verjaring
loopt niet aileen ten voordele van de schadeverwekker, maar tevens in het
voordeel van de onderwijzer, zodat, bij verjaring van het rnisdrijf, het
slachtoffer zich niet meer op grond van art. 1384, lid 4 B.W. tegen de
onderwijzer kan keren. Het arrest van het Arbitragehof dd. 21 maart 1995
(Arbitragehof, 21 maart 1995, B.S., 31 maart 1995, R. W., 1994-95, 1324, met
noot Traest, Ph., ,De verjaring van de burgerlijke vordering voortspruitend
uit een rnisdrijf: de geschiedenis en de onzekere toekomst') dat deze bepaling
strijdig acht met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet kan in de besproken
periode uiteraard nog geen invloed laten gelden.
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Indien de ingeroepen tekortkomingen en fouten die oorzaak zijn van de
lichamelijke letsels, tekortkomingen zijn zoals bepaald in art. 418-420 Sw.,
kan de onderwijsinstelling, die aangesproken wordt op grond van art. 1384,
lid 3 en lid 4 B.W., inroepen dat de door het slachtoffer ingestelde burgerlijke
vordering, volgend uit een als misdrijf omschreven tekortkoming, verjaard is
door het verloop van vijf jaar te rekenen vanaf de dag waarop het misdrijf
werd gepleegd. De bepalingen van art. 26 en 29 van de Voorafgaandelijke
Titel W.Sv. vereisen niet dat deals misdrijf genoemde daden- al werden ze
door een minderjarige gepleegd - ook strafwaardig zouden wezen of
daadwerkelijk met een opgelegde straf of maatregel bestraft of bestraft
kunnen worden (Rb. Charleroi, 12 januari 1988, J.T., 1989, 46).

135. SCHADETOEGEBRACHT AANDERDEN- Art. 1384, lid 4 B.W. regelt enkel
de eventuele aansprakelijkheid van onderwijzers voor schade toegebracht
aan derden door hun leerlingen gedurende de tijd dat ze onder hun toezicht
staan (Antwerpen, 18 juni 1987, V.K.J., 1988, 162; Rb. Brugge, 24 juni 1987,
R. W., 1987-88, 1374; Rb. Gent, 24 juni 1992, T.G.R., 1992, 145). Enkel de
andere personen dan degene die moeten instaan voor andermans daad en
degene voor wie men instaat kunnen bijgevolg een beroep doen op art. 1384,
lid 4 B.W. (Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M., m.m.v. Geelen, K. en
Decoster, S., ,Overzicht (1979-1984)", T.P.R., 1987, nr. 135, 1482; Comelis, L., o.c., nr. 200, 335-336).
Die derden kunnen medeleerlingen zijn (Rb. Brugge, 24 juni 1987, R.W.,
1987-88, 1374; zie voor een toepassing: Rb. Gent, 24 juni 1992, T.G.R.,
1992, 145).
Het vermoeden van aansprake1ijkheid kan niet worden ingeroepen wanneer
het kind aan zichzelf schade heeft veroorzaakt (Luik, 27 juni 1985, Rev. Reg.
Dr., 1985, 253; Cornelis, L., o.c., nr. 200, 335; Janvier, R., ,Meester, heeft U
dat gedaan?", l.c., 89). In dat geval kan de toezichthoudende leraar enkel
aansprakelijk zijn voor een bewezen persoonlijke fout in causaal verband
met de schade (zie Rb. Brugge, 24 juni 1987, R. W, 1987-88, 1374). Het Hof
van Beroep te Luik trof in het toezicht van een onderwijzeres, aan wie de
bewaking over 40 spelende kinderen werd toevertrouwd, geen fout aan. De
inrichtende macht daarentegen werd wei aansprakelijk gesteld op grond van
art. 1382 B.W. omdat zij het toezicht over de 40 spelende kinderen op een
niet afgesloten plein toevertrouwd had aan een enkele leerkracht (zie Philippe, D., ,A propos de la responsabilite des enseignants: le cas du professeur
d'education physique", l.c., (391), 404; Philippe, D., ,La responsabilite du
personnel de surveillance dans les etablissements scolaires", l.c., (101), 105
en 109-110).

136. TIJDENS HET TOEZICHT - De onderwijzers zijn enkel aansprakelijk voor
schade toegebracht aan derden door hun leerlingen gedurende de tijd dat ze
onder hun toezicht staan (Antwerpen, 18 juni 1987, V.K.J., 1988, 162; Rb.
Mechelen, 2 januari 1990, T.B.B.R., 1990, 249; Rb. Gent, 24 juni 1992,
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TG.R., 1992, 145; Cornelis, L., o.e., nr. 203, 339). Ret slachtoffer moet
bewijzen dat er toezicht was door de aangesproken leerkracht op het moment
van het ongeval (Rb. Charleroi, 9 oktober 1990, T.B.B.R., 1992, 449; zie ook
Rb. Gent, 24 juni 1992, T.G.R., 1992, 145; Cornelis, L., o.e., nr. 203, 339).
Dit toezicht strekt zich uit tot de periodes waarin de leerlingen geen les
krijgen, maar wel onder het toezicht van leerkrachten staan, b.v. voor feiten
die zich voordoen buiten het leslokaal (speelplaats, gang, .. ) of buiten de
school(op weg van en naar de school, tijdens een uitstap, ... ) (Cornelis, L.,
o.e., nr. 203, 339; Janvier, R., ,Meester, heeft U dat gedaan?", I.e., 89;
Philippe, D., ,A propos de la responsabilite des enseignants: le cas du
professeur d'education physique", I.e., (391), 395).
Soms wordt aangenomen dat er een toezichtsplicht bestaat bij het verlaten
van de school, en ingeval van leerlingenvervoer ook tijdens dit vervoer
(Janvier, R., ,Meester, heeft U dat gedaan?", I.e., 89; Philippe, D., ,A
propos de la responsabilite des enseignants: le cas du professeur d'education
physique", I.e., (391), 401-403; Philippe, D., ,La responsabilite du personnel
de surveillance dans les etablissements scolaires", l. c., ( 101 ), 102 en 111112; Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M., m.m.v. Geelen, K. en
Decoster, S., ,Overzicht (1964-1978)", T.P.R., 1980, nr. 150, 1319; Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M., m.m.v. Geelen, K. en Decoster, S.,
,Overzicht (1979-1984)", TP.R., 1987, nr. 136, 1482).
De ambachtsman is in beginsel enkel aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door het schadeverwekkend gedrag van zijn leerjongen tijdens de
werkuren van de leerjongen (Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M.,
m.m.v. Geelen, K. en Decoster, S., ,Overzicht (1979-1984)", T.P.R., 1987,
nr. 136, 1483).
Ingeval een onderwijzer of ambachtsman nagelaten heeft toezicht uit te
oefenen, hoewel hij daartoe gehouden was, vindt art. 1384, lid 4 B.W. geen
toepassing en kan de benadeelde zich enkel op art. 1382-1383 B.W. beroepen
(Cornelis, L., o.e., nr. 203, 339).
137. VERMOEDEN VAN AANSPRAKELIJKHEID - W anneer een leerling of een
leerjongen een derde op onrechtmatige wijze schade heeft berokkend, op een
ogenblik dat hij onder toezicht van een onderwijzer of ambachtsman stond,
wordt ten nadele van de onderwijzer of ambachtsman een fout in het toezicht
vermoed welke in oorzakelijk verband staat met het ongeval (Vandenberghe,
H., Van Quickenborne, M., m.m.v. Geelen, K. en Decoster, S., ,Overzicht
(1979-1984)", T.P.R., 1987, nr. 137, 1483; Cornelis, L., o.e., nr. 204, 339340).
De benadeelde moet geen persoonlijke fout van de onderwijzer of ambachtsman bewijzen, evenmin als het oorzakelijk verband tussen deze fout en de
geleden schade (Cornelis, L., o.c., nr. 204, 340).
Echter krachtens art. 18 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de Wet op de
Arbeidsovereenkomsten zijn de leerkrachten, tewerkgesteld in het vrij on-

1405

derwijs en (derhalve) verbonden door een arbeidsovereenkomst (zie het
hierna geciteerde Cassatie-arrest van 25 januari 1993), enkel nog aansprakelijk voor hun bedrog, zware fout en veel voorkomende lichte fout (zie
nr. 131). Bijgevolg kunnen zij niet aangesproken worden indien zij aantonen
dat de onrechtmatige daad niet te wijten is aan hun opzettelijke, zware of veel
voorkomende lichte fout (zie b.v. Rb. Gent, 24 juni 1992, T.G.R., 1992, 145;
Cornelis, L., o.c., nr. 210, 349).
In feite betekent dit de afschaffing van het aansprakelijkheidsvermoeden van
de leraars in het vrij onderwijs.
Het Hof van Cassatie heeft deze problematiek in het arrest van 25 januari
1993 uitvoerig behandeld. Het Hof van Beroep te Luik had in het bestreden
arrest- in strijd met het bovenstaande- geoordeeld dat de bij artikel 18
Arbeidsovereenkomstenwet ingestelde aansprakelijkheidsbeperking niet
toepasselijk zou zijn ingeval tegen de werknemer-onderwijzer op grond
van art. 1384, lid 4 B.W. een rechtsvordering wordt ingesteld en derhalve
de werknemer-onderwijzer persoonlijk aansprakelijk is. Het Hof van Cassatie heeft deze stelling uitdrukkelijk verworpen, ,overwegende dat het bij de
vrijstelling van de aansprakelijkheid van de werknemer in geval van lichte
fout die bij hein niet gewoonlijk voorkomt, als bepaald bij artikel 18 van de
wet van 3 juli 1978, gaat om de aansprakelijkheid van de werknemer voor
zijn persoonlijke fout; Overwegende dat artikel 1384, vierde lid, van het
Burgerlijk W etboek een vermoeden van aansprakelijkheid vestigt ten laste
van de onderwijzers voor de schade door hun leerlingen veroorzaakt gedurende de tijd dat deze onder hun toezicht staan; dat ingevolge het vijfde
lid van dat artikel de aansprakelijkheid ophoudt indien de onderwijzer bewijst dat hij de daad welke tot die aansprakelijkheid aanleiding geeft, niet
heeft kunnen beletten, dat het vermoeden van aansprakelijkheid bijgevolg op
een persoonlijke fout berust en aileen door het tegenbewijs van die fout kan
worden omgekeerd; Overwegende dat artikel 18 van de wet van 3 juli 1978,
ofschoon het afwijkt van het gemeen recht inzake burgerrechtelijke aansprakelijkheid, het vermoeden van aansprakelijkheid voor andermans daad
niet opheft, zoals dat bij artikel1384, vierde lid, van het Burgerlijk Wetboek
is ingesteld, wanneer de onderwijzer zijn toezicht in uitvoering van een
arbeidsovereenkomst uitoefent; dat de onderwijzer in een dergelijk geval
evenwel, zelfs als hij het feit dat zijn aansprakelijkheid in het gedrang heeft
gebracht had kunnen beletten, het vermoeden kan omkeren door aan te tonen
dat hij zich niet schuldig heeft gemaakt aan bedrog of zware schuld of lichte
schuld die eerder gewoonlijk als toevallig voorkomt; Overwegende dat het
arrest dat beslist dat eiser, leraar lichamelijke opvoeding verbonden door een
arbeidsovereenkomst, op grond van artikel 1384, vierde lid, van het Burgerlijk Wetboek aansprakelijk is, en daarbij weigert acht te slaan op de tempering van dat artikel door artikel 18 van de wet van 3 juli 1978, die wetsbepalingen schendt;" (Cass., 25 januari 1993, Arr. Cass., 1993, 98, R.Cass.,
1993, 62).
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138. TEGENBEWIJS- Het vermoeden van artikell384, lid 4 B.W. geldt iuris
tantum (Rb. Brugge, 24 juni 1987, R.W., 1987-88, 1374; Vandenberghe, H.,
Van Quickenborne, M., m.m.v. Geelen, K. en Decoster, S., ,Overzicht
(1979-1984)", T.P.R., 1987, nr. 138, 1484). De aansprakelijke onderwijzer
of ambachtsman kan het tegenbewijs leveren ofwel door aan te tonen dat hij
wel een zorgvuldige bewaking heeft gehouden en niet tekortgekomen is aan
zijn toezichtsverplichting (zie b.v. Rb. Gent, 24 juni 1992, T.G.R., 1992, 145;
Cornelis, L., o.c., nr. 204, 340-341; Philippe, D., ,A propos de la responsabilite des enseignants: le cas du professeur d'ectucation physique", l.c.,
(391), (391), 395; Philippe, D., ,La responsabilite du personnel de surveillance dans les etablissements scolaires", l.c., (101), 102 en 104), ofwel dat de
onrechtmatige gedraging van de leerling zodanig plots en onverwacht was
dat ze zelfs bij zeer aandachtig toezicht niet kon worden verhinderd (Brussel,
24 februari 1987, J.L.M.B., 1024, noot Philippe, D., R.G.A.R., 1989,
nr. 11.448, noot Piteus, J.; Rb. Mechelen, 27 april 1987, R.W., 1988-89,
25; Rb. Charleroi, 9 oktober 1990, T.B.B.R., 1992, 449; Vred. Anderlecht,
17 oktober 1989, T. Vred., 1990, 84; Cornelis, L., o.c., nr. 204, 341; Philippe,
D., ,A propos de la responsabilite des enseignants: le cas du professeur
d'education physique", l.c., (391), 403; Philippe, D., ,La responsabilite du
personnel de surveillance dans \les etablissements scolaires"' l.c., (101),
114). Dit tegenbewijs moet in concreto beoordeeld worden, rekening houdende met verscheidene parameters als leeftijd van het kind, plaats van het
ongeval, aantal kinderen, ... (Rb. Brugge, 24 juni 1987, R. W., 1987-88, 1374;
Vred. Anderlecht, 17 oktober 1989, T. Vred., 1990, 84; Philippe, D., ,A
propos de la responsabilite des enseignants: le cas du professeur d'education
physique", l.c., (391), 403; Philippe, D., ,La responsabilite du personnel de
surveillance dans les etablissements scolaires", l.c., (101), 113-114).
Zo werd aangenomen dat het op brutale wijze sluiten van een deur niet
voorzien noch verhinderd kon worden omwille van het onverwacht en plots
karakter van de daad (Rb. Charleroi, 9 oktober 1990, T.B.B.R., 1992, 449).
Een leerling verwondt een medeleerling ernstig tijdens een schoolreis. Aangezien het optreden van de leerling totaal onvoorzienbaar was, kan de leraar
niet aansprakelijk gesteld worden. De houding van het kind geeft daarentegen blijk van een slechte opvoeding, zodat de ouders krachtens art. 1384, lid 2
B.W. wel aansprakelijk zijn (Brussel, 24 februari 1987, Rev.Liege, 1024,
noot Philippe, D., R.G.A.R., 1989, nr. 11.448, noot Piteus, J.; Janvier, R.,
,Meester, heeft U dat gedaan?", l.c., 89).
Haalt een kind van acht en een half jaar met voldoende onderscheidingsvermogen op een onvoorzienbare marrier gevaarlijke toeren uit, dan zijn de
leraars niet aansprakelijk voor de gevolgen ervan (Rb. Mechelen, 27 april
1987, R. W., 1988-89, 25).
De verplichting toezicht te houden dient op redelijke wijze uitgelegd te
worden. Tijdens de turnles kwam een leerling bij het uitvoeren van een
sprong over de bok ten val en liep hierbij verwondingen op. Zelfs indien de
turnlerares zich niet in de onmiddellijke nabijheid van de leerling en haar
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helpers bevond, kan niet staande gehouden worden dat de lerares tekortschoot in haar toezichtsplicht. Van een turnleraar die een didactisch verantwoord sportcircuit in zijn klas heeft georganiseerd, kan niet verwacht worden
dat hij elke actie van een leerling ziet, laat staan voorziet (Rb. Gent, 24 juni
1992, T.G.R., 1992, 145).
In bet geval van een 15-jarige die van de kortstondige afwezigheid van een
leerkracht tussen twee lessen in gebruikt maakt om een plank door het
venster van een klas te werpen, werd aangenomen dat de leraar niet aansprakelijk is. Redelijkerwijze kan van een onderwijsinstelling niet geeist
worden dat onafgebroken een leraar aanwezig is op bet ogenblik van de
leswisseling (Vred. Anderlecht, 17 oktober 1989, T. Vred., 1990, 84).

HOOFDSTUK

6

AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AANSTELLERS
AFDELING

1

. PERSONEN DIE AANSPRAKELIJK ZIJN

139. AANSTELLER- BAND VAN ONDERGESCHIKTHEID - Artikel 1384, lid 3
B.W. bepaalt: ,De meesters en zij die anderen aanstellen zijn aansprakelijk
voor de schade door hun dienstboden en aangestelden veroorzaakt in de
bediening waartoe zij hen gebezigd hebben" (Dirix, E., ,De aansprakelijkheid van en voor hulppersonen" in Storme, M., Recht haZen uit aansprakelijkheid, XIXe Post-universitaire cyclus Willy Delva ( 1992-1993); Doutrewe,
M., ,Commettant victime d'un dommage cause par son prepose et un tiers",
R.G.A.R., 1986, nr. 11.022; Freriks, D., ,De toepasselijkheid van art. 18
Arbeidsovereenkomstenwet op de werknemer op wie een vermoede of een
objectieve aansprakelijkheid rust. Enige bedenkingen bij bet arrest van bet
Hof van Cassatie van 25 januari 1993", R. W, 1994-95, 1254; Van Oevelen,
A., ,De civielrechtelijke aansprakelijkheid van de werknemer en van de
werkgever voor de onrechtmatige daden van de werknemer in bet raam van
de uitvoering van de arbeidsovereenkomst", R.W., 1987-88, 1168-1205).
Voor de toepassing van art. 1384, lid 3 B.W. volstaat dat tussen de dader en
de aansteller een band van ondergeschiktheid bestaat (zie b.v. Luik, 7 mei
1985, J.L.M.B., 1985, 414; Van Oevelen, A., ,De civielrechtelijke aansprakelijkheid van de werknemer en van de werkgever voor de onrechtmatige
daden van de werknemer in bet raam van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst", I.e., (1168), nr. 51, 1195).
De verhouding van ondergeschiktheid die bet begrip aangestelde veronderstelt, bestaat zodra een persoon zijn gezag en toezicht op de daden van een
ander in feite kan uitoefenen (Cass., 2 oktober 1984, Arr. Cass., 1984-85,
181; zie ook Brussel, 21 november 1989, R.G.A.R., 1991, nr. 11.888; Luik,
7 mei 1985, J.L.M.B., 1985, 414; Brussel, 22januari 1992, T.B.H., 1993, 366;
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Cornelis, L., o.c., nr. 219, 364; Cornelis, L., ,De buitencontractuele aansprakelijkheid van de kredietinstellingen voor hun zelfstandige agenten",
Bank. Fin., 1988, afl. 5, 21, nr. 3; Van Oevelen, A., ,De civielrechtelijke
aansprakelijkheid van de werknemer en van de werkgever voor de onrechtmatige daden van de werknemer in het raam van de uitvoering van de
arbeidsovereenkomst", I.e., (1168), nr. 51, 1195).
Het bestaan van de gezagsverhouding verhindert niet dat de aangestelde bij
het uitvoeren van zijn taak - onder leiding, controle en toezicht van de
aansteller - toch een zekere vrijheid behoudt (zie bv. voor een recente
toepassing i.v.m. geneesheren, Brussel, 31 mei 1985, Vl. T. Gez., 1988, 439,
noot Heylen, R., R.G.A.R., 1988, nr. 11.352, noot France, P.; Brussel,
27 oktober 1988, R.G.A.R., 1990, nr. 11.687; zie nr. 141A; Comelis, L.,
o.c., nr. 221, 367-368; vgl. Frankrijk: in dezelfde zin: Cass. fr., 5 maart 1992,
Bull. crim., nr. 101, J.C.P., 1993, ed. G, II, 22.013, noot Chabas, F., Resp.
civ. et assur., 1992, comm. 302, R.T.D. civ., 1993, p. 137, noot Jourdain, P.).
De opdracht van een aangestelde met wetenschappelijke, technische of
artistieke kwalificaties kan zo gespecialiseerd zijn dat de aansteller niet over
de nodige kennis beschikt om aan zijn ondergeschikte instructies te geven
over de manier waarop hij zijn functie vervult (zie het beginselarrest van
5 november 1981, Cass., 5 november 1981,Arr. Cass., 1981-82,328, R.W.,
1981-82, 2406, Pas., 1981, I, 464 met conclusie van Proc.-Gen Dumon, F.,
De Ver::;., 1981, 248, R.G.A.R., 1982, nr. 10.526 met conclusie Proc.-Gen.
Dumon, F., R.C.J.B., 1985, noot Meinertzhagen-Limpens, A., ,Subordination et conjugaison verticale en matiere de responsabilite quasi-delictuelle";
Meinertzhagen-Limpens, A., I.e., nr. 6; Van Oevelen, A., ,De civielrechtelijke aansprakelijkheid van de werknemer en van de werkgever voor de
onrechtmatige daden van de werknemer in het raam van de uitvoering van de
arbeidsovereenkomst", I.e., (1168), nr. 51, 1195; vgl. Cass. fr., 11 oktober
1989, Resp. civ. et assur., 1990, comm. 399).
Maar een verpleegkundige, tewerkgesteld in de recovery van een ziekenhuis
en vergoed door het ziekenhuis, die verpleegkundig technische taken uitvoert
volgens de richtlijnen van het ziekenhuis, is een aangestelde van het ziekenhuis (Luik, 8 oktober 1991, Vl. T. Gez., 1992, 35, noot Hey len, R., ,De taken
van de anesthesioloog in de recovery inzake het toezicht op de verpleegkundige: controleplicht of controlerecht?').
Het begrip aanstelling wordt in de Belgische recht~praak ruim ge'interpreteerd (Cuypers, D., ,De aansprakelijkheid van de werknemer", Or., 1992,
(253), 261; Dirix, E., ,De aansprakelijkheid van en voor hulppersonen" in
Recht haZen uit aansprakelijkheid, XIXe Post-universitaire cyclus Willy
Delva (1992-1993), Gent, Mys & Breesch, 1993, nr. 4; Van Oevelen, A.,
,De civielrechtelijke aansprakelijkheid van de werknemer en van de werkgever voor de onrechtmatige daden van de werknemer in het raam van de
uitvoering van de arbeidsovereenkomst", I.e., (1168), nr. 51, 1195).
Het volstaat dat de aansteller over de mogelijkheid beschikt rechtens gezag
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en toezicht uit te oefenen. Het is niet vereist dat van het gezag en het toezicht
daadwerkelijk gebruik is gemaakt (Rb. Bergen, 17 april 1990, J.L.M.B.,
1992, 296, met noot Kohl, A., ,Responsabilite du notaire du fait de son
clerc"; Brussel, 22januari 1992, T.B.H., 1993, 366; Cornelis, L., o.c., ill. 219,
365; Cornelis, L., ,De buitencontractuele aansprakelijkheid van de kredietinstellingen voor hun zelfstandige agenten", Bank. Fin., 1988, afl. 5, 21,
ill. 3; Evers, M.F.A., ,De aansprakelijkheid voor oillechtmatige daden
gepleegd door uitgeleend personeel", Ars aequi, 1985, 4; Van Oe~elen,
A., ,De civielrechtelijke aansprakelijkheid van de werknemer en van de
werkgever voor de Oillechtmatige daden van de werknemer in het raam van
de uitvoering van de arbeidsovereenkomst", l.c., (1168), ill. 51, 1195;
Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M., Geelen, K. en Decoster, S.,
,Overzicht (1979-1984)", T.P.R., 1987, nr. 139, 1485-1486).
De band van ondergeschiktheid moet werkelijk voorhanden zijn. Een assistent-geneesheer-diensthoofd die bij afwezigheid van het diensthoofd, de
bevoegdheid heeft om instructies te geven aan een geneesheer-kandidaat
specialist in opleiding, heeft slechts een gedelegeerde bevoegdheid, zodat hij
niet de aansteller wordt van de stagiair-specialist (Brussel, 31 mei 1985, Vl.
T. Gez., 1988, 439, noot Heylen, R., ,De aansprakelijkheid van de assistent
in opleiding en zijn stagemeester: noblesse oblige?", R.G.A.R., 1988,
nr. 11.352, noot France, P.; Rb. Gent, 21 januari 1993, T.G.R., 1993, 52).
Het bestaan van een onderaannemingsovereenkomst sluit evenwel een band
variondergescniktfieidiiiae iinv~m art. 1384,lid3 B.W.uif(zieo.v. Briissei;
3 oktober 1988, R.G.A.R., 1989, nr. 11.553; Brussel, 21 november 1989,
R.G.A.R., 1991, ill. 11.888; in dezelfde zin, zie Vred. Sint-Gilles, 10 juni
1981, T. Vred., 1987, 111; vgl. Cass. fr., 8 maart 1989, Bull. civ., III, nr. 58).
Tussen de R. T. T. en een aannemer, die voor rekening van de R. T. T. een sleuf
graaft waardoor schade wordt veroorzaakt, bestaat geen band van ondergeschiktheid. Art. 1384, lid 3 B.W. vindt derhalve geen toepassing (Brussel,
21 november 1989, R.G.A.R., 1991, ill. 11.888). Evenmin is een vordering
tegen een lastgever voor een fout begaan door zijn lasthebber op grond van
art. 1384, lid 3 B.W. gegrond (Brussel, 22 januari 1992, T.B.H., 1993, 366:
het recht van toezicht van een kredietinstelling op haar lasthebber volstaat
niet om te besluiten dat de lasthebber ook een aangestelde is).
De hoofdgriffier van een rechtbank kan krachtens art. 1384, lid 3 B.W. niet
aansprakelijk gesteld worden voor fouten en tekortkomingen vanwege het
griffiepersoneel, ook al staan deze onder zijn hierarchisch toezicht. De
griffiers en klerken-griffiers zijn imrners niet zijn aangestelden (Antwerpen,
20 april1988, Pas., 1988, 193; zie verder, nr. 14l.B.).
140.

ANDERE VOORWAARDEN ZIJN NIET VEREIST VOOR DE BAND VAN ONDERGE-

Hoewel in de meerderheid van de besproken gevallen tussen
de aangestelde en de aansteller een arbeidsovereenkomst aanwezig is, is een
contract tussen hen geen voorwaarde (zie b.v. Luik, 7 mei 1985, J.L.M.B.,
1985, 414; Brussel, 31 mei 1985, R.G.A.R., 1988, ill. 11.352; Corr. Namen,

SCHIKTHEID -

1410

===-=-_c- ---

9 juli 1987, Vl. T. Gez., 1991, 175, noot; Kh. Namen, 15 maart 1988, Rev.
Reg. Dr., 1988, 386; Cuypers, D., ,De aansprakelijkheid van de werknemer", Or., 1992, (253), 261; Vanderheiden, E., ,De aansprakelijkheid voor
schade veroorzaakt door een vrijwilliger", Jura Fate., 1985-86, 76-100; Van
Oevelen, A., ,De civielrechtelijke aansprakelijkheid van de werknemer en
van de werkgever voor de onrechtmatige daden van de werknemer in het
raam van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst", I.e., (1168), nr. 51,
1195). De band van ondergeschiktheid vereist inderdaad niet noodzakelijk
dat een arbeidsovereenkomst bestaat tussen de aangestelde en de derde, aan
wie hij ter beschikking werd gesteld (in deze zin: Brussel, 31 mei 1985, VI. T.
Gez., 1988, 439, noot Heylen, R., R.G.A.R., 1988, nr. 11.352, noot France,
P.; vgl. Cass. fr., 27 november 1991, Resp. civ. et assur., 1992, comm. 143).
De geneesheer-assistent, aangeworven door een beroepsvereniging maar de
facto tewerkgesteld door het O.C.M.W., is te beschouwen als de aangestelde
van het O.C.M.W. Op geen enkel ogenblik heeft de beroepsvereniging voor
eigen rekening leiding, controle en toezicht over de geneesheer uitgeoefend
(Brussel, 31 mei 1985, VI. T. Gez, 1988, 439, noot Heylen, R., R.G.A.R.,
1988, nr. 11.352, noot France, P.; Brussel, 27 oktober 1988, R.G.A.R., 1990,
nr. 11.687; zie nr. 141A).
Niet bepalend is of de aangestelde al dan niet een bezoldiging of vergoeding
heeft ontvangen (Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M., Geelen, K. en
Decoster, S., ,Overzicht (1979-1984)", T.P.R., 1987, nr. 140, 1486-1487;
Cornelis, L., o.e., nr. 221, 367; zie b.v. wel Luik, 8 oktober 1991, VI. T. Gez.,
1992, 35, noot Heylen, R., ,De taken van de anesthesioloog in de recovery
inzake het toezicht op de verpleegkundige: controleplicht of controlerecht?"
(vgl. eerste aanleg: Rb. Namen, 29 februari 1988, Rev. Reg. Dr., 1988, 270):
de omstandigheid dat een ziekenhuis het verpleegkundig personeel vergoedt
en de loonkost vervat is in de normale ligdagprijs en niet in de honoraria van
de geneesheren wordt in rekening gebracht). Het ontbreken van een bezoldiging is voor de Belgische rechtspraak meestal een argument om bij kosteloos
verrichte vriendendiensten tot de afwezigheid van een band van ondergeschiktheid te besluiten (Van Oevelen, A., ,De civielrechtelijke aansprakelijkheid van de werknemer en van de werkgever voor de onrechtmatige
daden van de werknemer in het raam van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst", l.e., (1168), nr. 51, 1195).
Een zelfstandige kinesiste veroorzaakt door een verkeerde behandeling met
Hydropack brandwonden bij een patient. Het Hof van Beroep te Antwerpen
stelde de kinesiste aansprakelijk voor de verkeerde behandeling. Het Hof
diende ook uitspraak te doen over de vraag of de geneesheer-diensthoofd op
wiens afdeling de patient werd behandeld, aansprakelijk was als aansteller,
omdat hij leiding, gezag en toezicht zou hebben over de kinesiste. Deze
vraag werd negatief beantwoord. In casu handelde het over een zelfstandige
kinesiste die voor haar prestaties deel had in de globale erelonen van de
dienst en dus geen loon ontving noch van het O.C.M.W., noch van de
geneesheer-diensthoofd. Hoewel het aldan niet bezoldigd karakter irrelevant
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is, besloot bet Hof dat bet gezag uitgeoefend als hoofd van dienst niet te
beschouwen is als dit van de aansteller over zijn aangestelde vermits hiervoor het ,essentiele" element ontbrak van bezoldigd ten dienste staan
(Antwerpen, 23 oktober 1984, Vl. T. Gez., 1988-89, 29).
Evenrnin verhindert het bestaan van een familierelatie de aanwezigheid van
een band van ondergeschiktheid (Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M.,
Geelen, K. en Decoster, S., ,Overzicht (1979-1984)", T.P.R., 1987, nr. 140,
1486-1487; Cornelis, L., o.c., nr. 221, 367). Echtgenoten kunnen elkaars
aangestelde zijn, zoals ook een ouder de aangestelde van zijn kind kan zijn of
omgekeerd (Van Oevelen, A., ,De civielrechtelijke aansprakelijkheid van de
werknemer en van de werkgever voor de onrechtmatige daden van de
werknemer in het raam van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst",
l.c., (1168), nr. 51, 1195).

141.

VRIJE BEROEPEN EN ORGANEN. -BAND VAN ONDERGESCHIKTHEID?-

A. Vrije beroepen
Vrije beroepen oefenen hun taak in volle vrijheid en onafhankelijkheid uit
met inachtneming van hun deontologie en de wettelijke organisatie van hun
beroep (Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M., Geelen, K. en Decoster,
S., ,Overzicht (1979-1984)", T.P.R., 1987, nr. 141, 1487). Anderzijds vereist de aansprakelijkheid van de aansteller in de zin van art. 1384, lid 3 B.W.
dat er een band van ondergeschiktheid bestaat, welke zich kenmerkt door het
uitoefenen van gezag en toezicht over de aangestelde. Is deze vereiste van
ondergeschiktheid niet strijdig met de vrijheid en onafhankelijkheid waarmee vrije beroepen hun beroep moeten uitoefenen, m.a.w. kunnen zij wel een
aangestelde zijn? Sinds het Cassatiearrest van 1972 dat de vrijheid die de
apotheker, verbonden aan een kliniek door een arbeidsovereenkomst voor
bedienden, in de uitoefening van zijn taak noodzakelijk behoudt, niet onverenigbaar acht met bet bestaan van een verhouding van ondergeschiktheid in
de zin van art. 1384, lid 3 B.W., werd deze oplossing door rechtsleer en
rechtspraak uitgebreid tot andere vrije beroepen (zie voor bespreking van het
beginselarrest, Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M. en Hamelink, P.,
,Overzicht (1964-1979)", T.P.R., 1980, nr. 153 en 155A; zie o.m. Vandenberghe, H. en Geelen, K., ,Aansprakelijkheid van ,ziekenhuisorganen" ",
Vl. T. Gez., 1989-90, nr. 58).
Hoewel de rechtsleer van oordeel is dat deze oplossing kan uitgebreid worden
voor geneesheren die in dienstverband werken (zie b.v. Cuypers, D., ,De
aansprakelijkheid van de werknemer", Or., 1992, (253), 261), evolueert de
lagere rechtspraak in diverse richtingen (in positieve zin: Antwerpen, 23 oktober 1984, Vl. T. Gez., 1988, 28; Bergen, 27 maart 1987, R.G.A.R., 1989,
nr. 11.458; Brussel, 27 oktober 1988, R.G.A.R., 1990, nr. 11.687; Rb. Brugge,
10 november 1986, Vl. T. Gez., 1988-89, 284, noot Heylen, R. (zie overwegingen 7-8), R. W., 1987-88, 293-302, noot Vansweevelt, T., ,De wettelijke
opdracht van het O.C.M.W.en de cumulatieve aansprakelijkheid van werk-
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gever en gelegenheidsaansteller voor fouten van aangestelden"; contra: Brussel, 31 mei 1985, Vl. T. Gez., 1988, 439, noot Heylen, R., ,De aansprakelijkheid van de assistent in opleiding en zijn stagemeester: noblesse oblige?",
R.G.A.R., 1988, nr. 11.352, noot France, P.; Rb. Gent, 21 januari 1993,
T.G.R., 1993, 52).
Bij een injectie in de ruggegraat van een patient reikt een verpleegkundige
een ampul met verkeerde vloeistof aan een eerstejaars assistent anesthesie
aan, die de vloeistof, zonder de ampul te controleren, bij de patient inspuit
met een gedeeltelijke verlamming tot gevolg. De geneesheer-assistent, aangeworven door een beroepsvereniging van geneesheren maar in feite verbonden met het ziekenhuis en tewerkgesteld in het O.C.M.W., moet aanzien
worden als een statutair benoemd arts en als aangestelde van het O.C.M.W.
De betrokken geneesheer en het O.C.M.W. werden beide in solidum veroordeeld (Brussel, 31 mei 1985, Vl. T. Gez., 1988,439, noot Heylen, R., ,De
aansprakelijkheid van de assistent in opleiding en zijn stagemeester: noblesse oblige?", R.G.A.R., 1988, nr. 11.352, noot France, P.). De persoonlijke aansprakelijkheid van de geneesheer-assistent is aan de orde, nu art. 18
van de Arbeidsovereenkomstenwet niet van toepassing is op de personen die
in overheidsdienst zijn tewerkgesteld en wiens arbeidsrechtelijke situatie
statutair geregeld is (zie ook Van Oevelen, A., ,De civielrechtelijke aansprakelijkheid van de werknemer en van de werkgever voor de onrechtmatige daden van de werknemer in het raam van de uitvoering van de
arbeidsovereenkomst", I.e., (1168), nr. 9, 1173).
De geneesheren-orthopedisten die bij de behandeling van een wervelfraktuur
de diagnose stellen en een therapie voorschrijven doch nalaten toezicht te
houden op de wijze waarop de behandeling gebeurt, begaan een onvoorzichtigheid die een normaal voorzichtig en plichtsbewust geneesheer die zich
in dezelfde situatie bevindt, niet zou hebben begaan. Het ziekenhuis is als
aansteller gehouden de door haar geneesheren veroorzaakte schade te vergoeden (Brussel, 27 oktober 1988, R.G.A.R., 1990, nr. 11.687).
Anderzijds kan uit het bestaan van een inwendig huishoudelijk reglement en
het vaststellen van bepaalde normen die aan de dokters worden opgelegd na
afspraak met de medische raad, op zich geen band van ondergeschiktheid
afgeleid worden (Rb. Gent, 21 januari 1993, T.G.R., 1993, 52; in dezelfde
zin: Arbrb. Luik, 23 april1991, T.S.R., 1991, 372).
B. Organen

Traditioneel worden organen gedefinieerd als natuurlijke personen door
rniddel waarvan een rechtspersoon zijn activiteit uitoefent (Vandenberghe,
H. en Geelen, K., ,Aansprakelijkheid van ,ziekenhuisorganen"', Vl. T. Gez.,
1989-90, (113), nr. 4; Van Gerven, W., Beginselen van het Belgisch Privaatrecht, I, Algemeen dee!, Brussel, Story-Scientia, 1987, 148). De onrechtmatige daad van een ,orgaan" die binnen de perken van de hem toegekende
bevoegdheid blijft, leidt tot de rechtstreekse aansprakelijkheid van de be-
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trokken rechtspersoon voor wie het orgaan optreedt (Glansdorff, F., ,Reflexions sur la theorie de l'organe" in La responsabilite des pouvoirs publics,
Brussel, Bruylant, 1991, 61; Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M.,
Geelen, K. en Decoster, S., ,Overzicht (1979-1984)", T.P.R., 1987,
nr. 141.B, 1488). De foutieve handeling van het orgaan wordt als het ware
gelijkgesteld met de foutieve handeling van de rechtspersoon zelf (Van
Oevelen, A., ,De civielrechtelijke aansprakelijkheid van de werknemer en
van de werkgever voor de onrechtmatige daden van de werknemer in het
raam van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst", l.c., (1168), nr. 52,
1196), in tegenstelling tot de onrechtmatige daad van een aangestelde die
leidt tot een onrechtstreekse, kwalitatieve aansprakelijkheid zoals omschreven in art. 1384, lid 3 B.W.
De meeste toepassingen van de orgaantheorie bij rechtspersonen zijn overwegend terug te vinden bij de rechtspersonen van publiek recht, terwijl de
jurisprudentiele toepassingen voor privaatrechtelijke rechtspersonen eerder
zeldzaam zijn (Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M. en Hamelink, P.,
,Overzicht (1964-1979)", T.P.R., 1980; Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M., Geelen, K. en Decoster, S., ,Overzicht (1979-1984)", T.P.R.,
1987, 1488). De regels die gelden voor rechtspersonen van publiek recht zijn
evenwel op identieke wijze van toepassing op de rechtspersonen van privaatrecht (Ronse, J., Nelissen Grade, J.-M. en Van Hulle, K., m.m.v. Lievens, J. en Laga, H., ,Overzicht van rechtspraak (1978-1985). Vennootschappen", T.P.R., 1986, (859), nr. 84; Geens, K. en Laga, H., ,Overzicht
van rechtspraak (1986-1991). Vennootschappen", T.P.R., 1993, (933),
nr. 143; Vandenberghe, H. en Geelen, K., ,Aansprakelijkheid van ,ziekenhuisorganen"', Vl. T. Gez., 1989-90, (113), nr. 9 e.v.).
Publieke rechtspersonen onderscheiden zich van de private door hun opdracht: zij voeren taken van algemeen belang uit en beschikken hiertoe over
bijzondere prerogatieven (Alen, A., Algemene beginselen en grondslagen
van het Belgisch Publiek recht. Boek I - De instellingen, Gent, StoryScientia, 1988, 402; zie uitvoerig Vandenberghe, H. en Geelen, K., ,Aansprakelijkheid van ,ziekenhuisorganen'", Vl. T. Gez., 1989-90, (113), nr. 14
e.v.). Om de betrokken overheid rechtstreeks te kunnen aanspreken in
vergoeding van de schade die door haar orgaan werd veroorzaakt, moet de
onrechtmatige daad van dit orgaan gepleegd zijn in de uitvoering van de
opdracht zoals ze door de rechtspersoon van publiek recht werd gegeven.
Vereist is een band tussen de daad en het ambt van het orgaan (zie o.m.
Cornelis, L., o.c., 434; Van Oevelen, A., De overheidsaansprakelijkheid voor
het optreden van de rechterlijke macht, Antwerpen-Apeldoom, Maklu en
Brussel, Ced. Samson, 1987, 162 e.v.). Enkel als orgaan van de Staat mag
worden beschouwd diegene die krachtens de wet of de reglementen genomen
ter uitvoering van de wet, een gedeelte van het staatsgezag uitoefent, hoe
klein dit ook moge zijn, of die de bevoegdheid heeft de Staat tegenover
derden te verbinden (Vandenberghe, H. en Geelen, K., ,Aansprakelijkheid
van ,ziekenhuisorganen'", Vl. T. Gez., 1989-90, (113), nr.16-17; Van Oe-
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velen, A., De overheidsaansprakelijkheid voor het optreden van de rechterlijke macht, o.c., nr. 138, 161).
Indien een patient die in een ziekenhuis wordt opgenomen voor een heelkundige ingreep, met de behandelende geneesheer een overeenkomst afsluit
voor de medische prestaties in de strikte zin (medische overeenkomst) en met
het ziekenhuis een overeenkomst voor de ziekenhuisverzorging (verpleging
en huisvesting), voert het O.C.M.W., aldus de Rechtbank van eerste aanleg te
Brugge, geen wettelijke opdracht uit. De geneesheer kan in die omstandigheden noch als orgaan, noch als aangestelde van het O.C.M.W. beschouwd
worden (Rb. Brugge, 10 november 1986, R.W., 1987-88, 297-302, met
kritische noot Vansweevelt, T., ,De wettelijke opdracht van het O.C.M.W.en
de cumulatieve aansprakelijkheid van werkgever en gelegenheidsaansteller
voor fouten van aangestelden", nr. 2-4, 297-299).
Voor rechtspersonen van privaat recht wordt een beperkter orgaanbegrip
gehanteerd (Vandenberghe, H. en Geelen, K., ,Aansprakelijkheid van 'ziekenhuisorganen'", Vl. T. Gez., 1989-90, (113), nr. 11). Aileen de door de wet
voorziene organen worden als organen van de rechtspersoon beschouwd
(Van Oevelen, A., ,De civielrechtelijke aansprakelijkheid van de werknemer
en van de werkgever voor de onrechtmatige dadeu van de werknemer in het
raam van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst", l.c., (1168), nr. 52,
1196).
Inzake de aansprakelijkheid van publiekrechtelijke rechtspersonen voor de
onrechtmatige daden van hun personeelsleden wordt het onderscheid gemaakt tussen de ambtenaar-orgaan en de ambtenaar-aangestelde (Van Oevelen, A., ,De civielrechtelijke aansprakelijkheid van de werknemer en van
de werkgever voor de onrechtmatige daden van de werknemer in het raam
van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst", l.c., (1168), nr. 52, 1196).
Voorbeelden van overheidsorganen zijn legio (zie in verband met medische
aansprakelijkheid b.v. Heylen, R., ,De arts als orgaan van het O.C.M.W.",
Vl. T. Gez., 1988-89, 37; Vandenberghe, H. en Geelen, K., ,Aansprakelijkheid van ,ziekenhuisorganen"', Vl. T. Gez., 1989-90, (113 e.v.)), terwijl de
aangestelden in overheidsdienst daarentegen zeldzaam worden. Zo werd het
O.C.M.W. door het Hof van Beroep te Brussel wei krachtens art. 1384, lid 3
B.W. aansprakelijk gesteld voor de schade veroorzaakt door een geneesheer
kandidaat-anesthesist (Brussel, 31 mei 1985, R.G.A.R., 1988, nr. 11.352; zie
ook: Brussel, 24 mei 1988, Vl. T. Gez., 1988, 732).
In een schadegeval met een zeeloods oordeelde het Hof van Beroep te
Brussel dat uit de wet van 3 november 1967 volgt dat de loods optreedt
als technisch raadgever van de kapitein en onder diens bevelen. In zover de
vergissingen door de zeeloods worden bedreven, blijft de aansprakelijkheid
dan ook, aldus het Hof van Beroep, rusten bij de kapitein. De zeeloods is niet
bekleed met enig gedeelte van de openbare macht en treedt derhalve niet op
als orgaan of aangestelde van de Staat, zodat de Staat derhalve niet aansprakelijk is voor de fouten die de loods begaat (Brussel, 2 juni 1981,
weergegeven in het daaropvolgend Cassatie-arrest). In de lijn van het ver-
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nieuwende arrest van 15 december 1983 heeft het Hof van Cassatie dit arrest
verbroken. Een zeeloods maakt, aldus het Hof, deel uit van een door de Staat
georganiseerde dienst en valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de
Staat, zonder dat het Hof zich uitspreekt over de vraag of de loods een
orgaan of aangestelde van de Staat is. De kapitein, die overeenkomstig
artikel 5 van de wet van 3 november 1967 betreffende het loodsen van
zeevaartuigen aileen meester is over de leiding en de maneuvers van het
vaartuig, heeft geen enkel gezag over de loods, die volgens dezelfde wettekst
optreedt als zijn raadgever (Cass., 17 mei 1985, Arr. Cass., 1984-85, 1276; in
dezelfde zin: Corr. Gent, 2 maart 1988, T.G.R., 1988, 93; zie ook Cass.,
15 december 1983, Arr. Cass., 1983-84, 443, Pas., 1984, I, 418, R.G.A.R.,
1984, nr. 10.845, met conclusie Advocaat-Generaal Liekendael, R. W., 198485, Rechtspr.Antw., 203 met noot Delwaide, L., ,De aansprakelijkheid van
de Staat voor de fouten van een loods bij aanvaring", besproken in Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M., Geelen, K. en Decoster, S., ,Overzicht
(1979-1984)", T.P.R., 1987, 1488; Bocken, H., ,De burgerlijke aansprakelijkheid van de loods: problemen en mogelijke oplossingen", T.P.R., 1986,
789-821). De wet van 30 augustus 1988 heeft de loodswet van 1967 aangevuld en heeft uitdrukkelijk de bedoeling om de inrichter van de loodsdienst
terug te brengen in de juridische situatie die bestond voor het arrest van het
Hof van Cassatie dd. 15 december 1983 (Wet van 30 augustus 1988 houdende wijziging van de wet van 3 november 1967 betreffende het loodsen
van zeevaartuigen; B.S., n september 1988, waarbij fiet verliaartegen.- de
inrichter van een loodsdienst met terugwerkende kracht wordt uitgesloten;
zie ook: Van de Velde, J., ,De ommekeer van de rechtspraak inzake de
aansprakelijkheid voor de fout en van de loods, in het licht van enkele
vergeten verdragen", T.P.R., 1992, 1133-1178; Van Oevelen, A., ,De wet
van 30 augustus 1988 tot wijziging van de wet van 3 november 1967
betreffende het loodsen van zeevaartuigen: te verregaande aansprakelijkheidsvrijstellingen en een ongehoord verre retroactiviteit", R. W., 1988-89,
946-959 en het arrest nr. 90/25 van 5 juli 1990 van het Arbitragehof (R. W,
1990-91, 291) i.v.m. de terugwerkende kracht van deze loodswet; zie ook
Antwerpen, 26 oktober 1988, Europees Vervoerrecht, 1990, 678 bevestigd
door Cass., 19 april 1991, Arr. Cass., 1990-91, 816, J.T., 1992, 222). De
Europese Commissie voor de Rechten van de Mens te Straatsburg heeft deze
zaak aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens overgemaakt.
Het wezenlijk gevolg van het onderscheid tussen orgaan en aangestelde is
bekend: de onrechtmatige daad, begaan door de ambtenaar-orgaan binnen de
uitoefening van de hem toevertrouwde functie, wordt de rechtspersoon van
publiek recht rechtstreeks aangerekend op grond van de artikelen 1382-1383
B.W. Wordt de onrechtmatige handeling daarentegen gesteld door een
aangestelde van de overheid, dan zal dit krachtens art. 1384, lid 3 B.W. tot
de onrechtstreekse aansprakelijkheid van de overheid leiden (Vandenberghe,
H., Van Quickenborne, M., Geelen, K. en Decoster, S., ,Overzicht (19791984)", T.P.R., 1987, nr. 14l.B, 1488). Het uitgangspunt van de onrecht-
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streekse aansprakelijkheid ligt verschillend vergeleken met dit van de rechtstreekse aansprakelijkheid. In beginsel bindt de omechtmatige daad van de
aangestelde in de uitoefening van zijn functie - anders dan bij de organieke
vertegenwoordiging- de aansteller niet (zie Vandenberghe, H. en Geelen,
K., ,Aansprakelijkheid van 'ziekenhuisorganen"', Vl. T. Gez., 1989-90,
(113), nr. 7 en m. 24 e.v.).
Het onderscheid tussen organen en aangestelden heeft een praktisch belang
op het vlak van de persoonlijke aansprakelijkheid van organen en aangestelden en de daarmee samenhangende regresvordering van de rechtspersoon, evenals inzake het verband dat moet bestaan tussen de onrechtmatige
handeling en de uitgeoefende functie (Van Oevelen, A., ,De civielrechtelijke
aansprakelijkheid van de werknemer en van de werkgever voor de onrechtmatige daden van de werknemer in het raam van de uitvoering van de
arbeidsovereenkomst", l.c., (1168), m. 52, 1196). Deze regeling is nadelig,
zowel voor het slachtoffer als voor de dader-orgaan zelf.
Nu de personeelsleden in overheidsdienst die over een statutaire rechtspositie beschikken, meestal als organen van de overheid te beschouwen zijn,
brengt artikel 18 van de Arbeidsovereeenkomstenwet op het vlak van de
buitencontractuele aansprakelijkheid een ongelijkheid tot stand, daar de
personeelsleden wiens toestand niet statutair is geregeld en de werknemers
in de prive-sector slechts persoonlijk aansprakelijk kunnen worden gesteld
voor hun opzettelijke fout, hun zware fout en hun gewoonlijk voorkomende
lichte fout (Van Oevelen, A., ,De civielrechtelijke aansprakelijkheid van de
werknemer en van de werkgever voor de omechtmatige daden van de
werknemer in het raam van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst",
l.c., (1168), nr. 29, 1184).
De Staat kan nooit strafrechtelijk aansprakelijk gesteld worden voor de
daden van zijn orgaan. Gezien de burgerlijke vordering voor de strafrechter
enkel kan uitgevoerd worden tegen de dader of de medeplichtigen evenals
tegen de burgerrechtelijk aansprakelijke voor de daders of de medeplichtigen, wanneer deze laatsten de aangestelden zijn van de burgerrechtelijk
aansprakelijken, kan de Staat bij strafrechtelijk sanctioneerbare daden gesteld door haar organen niet gedagvaard worden en dient deze desgevallend
buitenzake gesteld te worden (Brussel, 26 juni 1990, R.G.A.R., 1991,
m. 11.767, noot; in dezelfde zin: Brussel, 19 mei 1989, R.G.A.R., 1990,
nr. 11.685; zie ook Lewalle, P., ,La responsabilite delictuelle de !'administration et la responsabilite personnelle de ses agents: un systeme?", Adm.
Publ., 1989, 6 e.v.).
De rechtstreekse aansprakelijkheid van de overheid wordt enkel weerhouden
onder vrij strikte voorwaarden (voor een toepassing, zie b.v. Antwerpen,
17 mei 1989, Pas., III, 1989, 28). Om de betrokken overheid rechtstreeks te
kunnen aanspreken in vergoeding van de schade die door haar orgaan wordt
veroorzaakt, moet de omechtmatige daad van dit orgaan dus gepleegd zijn in
uitvoering van de opdracht zoals ze door de rechtspersoon van publiek recht
werd gegeven (Vandenberghe, H. en Geelen, K., ,Aansprakelijkheid van
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,ziekenhuisorganen' ",VI. T. Gez., 1989-90, (113), nr. 18 e.v.). Vereist is dat
het orgaan gehandeld heeft binnen de uitoefening van zijn functie of indien
ieder redelijk en voorzichtig mens moet aannemen dat hij binnen die grenzen
gehandeld heeft (Cass., 11 april 1989, Arr. Cass., 1988-89, 902; Cass.,
19 december 1991, Arr. Cass., 1991-92, 364 (voor een uitvoerige bespeking,
zie nr. 5); in dezelfde zin: Antwerpen, 2 juni 1992, R. W, 1992-93, 405; vgl.
Brussel, 30 maart 1992, J.T., 1992, 456; Rb. Brussel, 8 november 1988,
R. W., 1988-89, 1443; Van Oevelen, A., De overheidsaansprakelijkheid voor
het optreden van de rechterlijke macht, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu en
Brussel, Ced. Samson, 1987, nr. 776, 798; Van Oevelen, A., ,De aansprakelijkheid van de Staat voor ambtsfouten van magistraten en de orgaantheorie
na het Anca-arrest van het Hof van Cassatie van 19 december 1991 ", R. W.,
1992-93, (377), nr. 8, 378).
W ordt de schadeverwekkende handeling gesteld buiten de grenzen van zijn
bevoegdheden of met miskenning van zijn bevoegdheden (misbruik van
functie), kan de benadeelde de rechtspersoon van publiek recht niet aanspreken en moet hij zich beperken tot een vordering tegen de betrokkene
(voor een toepassing, zie Cass., 11 april 1989, Arr. Cass., 1988-89, 902).
Een rijkswachter heeft als opdracht het volgen van een cursus. Om zich naar
de cursus te begeven krijgt de betrokkene de toelating om zijn persoonlijk
voertuig te gebruiken. De rijkswachter neemt een collega mee naar de cursus
maar veroorzaakt tijdens_ de rit een verkeersongeval. De passagier-bena"
deelde richt zich zowel tegen de Be1gische Staat als tegen de rijkswachter.
Zowel in eerste aanleg als in beroep werd uitsluitend de rijkswachter tot
schadevergoeding veroordeeld en niet de Belgische Staat, gezien de betrokken rijkswachter, aldus de rechters ten gronde, op het ogenblik van het
schadeverwekkende ongeval niet als staatsorgaan handelde.
Het cassatieberoep van de rijkswachter tegen het beroepsarrest werd door het
Hof van Cassatie bij arrest van 11 april 1989 verworpen. Het Militair Gerechtshof kon, aldus het Hof van Cassatie, naar recht beslissen dat de verplaatsing met het eigen voertuig en het meevoeren als passagier van een
collega niet kunnen aanzien worden als de uitvoering van enige taak binnen
het kader van de hem gegeven opdracht en aldus losstaan van die opdracht en
van de uitvoering van zijn functie (Cass., 11 april1989, Arr. Cass., 1988-89,
902, bevestigt Mil. Gerh., 24 maart 1988, Limb. Rechtsl., 1988, 164).
Uit het geciteerde arrest van 11 april 1989 blijkt in welke mate de strakke
voorwaarden, gehanteerd door het Hof van Cassatie, schril afsteken tegen de
zeer soepele rechtspraak bij de beoordeling van liet verband dat moet bestaan
tussen de onrechtmatige daad van de aangeste~de en de functie waartoe deze
wordt aangesteld (art. 1384, lid 3 B.W.). De aansprakelijkheid van de
aansteller is reeds aan de orde zodra de daad van de aangestelde, tijdens
de duur van de bediening wordt gesteld en in verband staat met deze bediening, al was het onrechtstreeks en occasioned (zie nr. 146).
Niet aileen het slachtoffer staat in een ongunstiger situatie, maar ook de
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ambtenaar-orgaan zelf. Naast het beginsel dat de ambtenaar-orgaan bij rnisbruik van functie aileen aansprakelijk is- de onrechtmatige daad wordt dan
niet aan de rechtspersoon toegerekend - , blijft de ambtenaar zelfs binnen
zijn opdracht persoonlijk aansprakelijk, samen met de aansprakelijke overheid. De rechtstreekse aansprakelijkheid van een rechtspersoon wegens een
onrechtmatige daad van zijn organen sluit in beginsel de persoonlijke aansprakelijkheid van het orgaan niet uit (Brussel, 20 november 1985, V.K.J.,
1986, 121). Beide aansprakelijkheden bestaan samen (Cass., 11 april 1989,
Arr. Cass., 1988-89, 902). Een orgaan van de Staat dat in de uitoefening van
zijn ambt optreedt, kan krachtens art. 1382 B.W. samen met de Staat persoonlijk aansprakelijk gesteld worden. De rechtspersoon en zijn orgaan zijn in dat
geval medeschuldenaars die in solidum tot betaling gehouden zijn (Cass.,
1 december 1988, R. W., 1989-90, 537).
Verrnits de overheidsambtenaar niet kan genieten van de gunstige aansprakelijkheidsregeling van art. 18 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de
arbeidsovereenkomsten, leidt elke fout tot zijn persoonlijke aansprakelijkheid.
Daarenboven volgt uit de persoonlijke aansprakelijkheid van het orgaan dat
de rechtspersoon die de getroffene heeft vergoed, een regresvordering tegen
zijn aansprakelijk orgaan kan instellen. Over de juridische grondslag van de
regresvordering wordt getwist (zie Van Oevelen, A., De overheidsaansprakelijkheid voor het optreden van de rechterlijke macht, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu en Brussel, Ced. Samson, 1987, 168-171). In het geciteerde
arrest van 1 december 1988 past het Hof van Cassatie bij een in soldium
aansprakelijkheid van de Staat en het orgaan art. 1382 B.W. en art. 1251, 3°
B.W. (indeplaatsstelling van rechtswege ten voordele van diegene die met
anderen of voor anderen een schuld voldoet) toe (Cass., 1 december 1988,
R. W., 1989-90, 537, noot; in dezelfde zin: Cass., 9 maart 1992, Arr. Cass.,
1992, 643; zie ook Cass., 17 juni 1982, Arr. Cass., 1981-82, 1305, Pas.,
1982, I, 1221, J.T., 1982, 800, R.W., l984-85, 1143). De indeplaatsstelling
van de gene die, met anderen of voor anderen, een schuld voldoet, is beperkt
tot de bedragen die hij tot bevrijding van de medeschuldenaars heeft betaald.
Schendt de bepalingen van art. 1251, 3° B.W. de beslissing die oordeelt dat
het verhaalsrecht van de overheid tegen een van zijn organen, dat voor een
schadegeval aansprakelijk werd gesteld, niet kan worden beperkt door het
feit dat ook andere organen schuld hebben aan het ongeval. Volgens het Hof
is uit de vaststellingen van het bestreden arrest niet uit te sluiten dat de
overheid bij het uitoefenen van het verhaalsrecht tegen zijn orgaan ook tot
gedeeltelijke betaling van de schuld gehouden zou zijn wegens andere
nalatigheden dan deze die ten laste van het aangesproken orgaan bewezen
zijn (Cass., 1 december 1988, geciteerd).

142.

UITLENING VAN AANGESTELDE -

A. Begrip
Wanneer een aansteller een van zijn werknemers een opdracht laat uitvoeren
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bij een derde, dan rijzen er bijzondere problemen. De vraag stelt zich wie van
heiden als aansteller aansprakelijk is voor een fout begaan door de werknemer: zijn werkgever - met wie hij een overeenkomst heeft - of zijn
gelegenheidspatroon, die in welbepaalde gevallen instructies kan geven aan
de werknemer?
De omstandigheden waarin de werknemer ter beschikking van de derde
wordt gesteld kunnen zeer uiteenlopend zijn. Kan de gelegenheidspatroon
hem werkelijk instructies geven of niet? Gaat de uitlening van de werknemer
gepaard met de uitlening van materieel of transportmiddelen? Voert de
werknemer bij de derde enkel een taak van zijn werkgever uit of wordt hij
werkelijk ter beschikking gesteld?
Theoretisch kunnen voor dit probleem vier mogelijke oplossingen bedacht
worden, die elk in het verleden in rechtsleer en rechtspraak een zekere
aanhang kenden: (1) de exclusieve aansprakelijkheid van de werkgever,
(2) de exclusieve aansprakelijkheid van de gelegenheidsaansteller, (3) de
cumulatieve aansprakelijkheid van heiden, en (4) een verdeling van de
aansprakelijkheden tussen heiden (zie Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M., Geelen, K. en Decoster, S., ,Overzicht (1979-1984)", T.P.R., 1987,
nr. 142, 1490 e.v.; Heylen, R., ,De taken van de anesthesioloog in de
recovery inzake het toezicht op de verpleegkundige: controleplicht of controlerecht?", noot onder Luik, 8 oktober 1991, Vl. T. Gez., 1992, 41-45; Van
Oevelen, A., ,De civielrechtelijke aansprakelijkheid van de werknemer en
van de werkgever voor de onrechtmatige daden van de werknemer in het
raam van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst", I.e., (1168), nr. 53,
1197; Vansweevelt, T., ,De wettelijke opdracht van het O.C.M.W.en de
cumulatieve aansprakelijkheid van werkgever en gelegenheidsaansteller
voor fouten van aangestelden", noot onder Rb. Brugge, 10 november
1986, R. W., 1987-88, 299-301, nr. 5-7; Kh. Namen, 15 maart 1988, Rev.
Reg. Dr., 1988, 386).
In de recente rechtspraak lijkt de tweede oplossing de voorkeur weg te
dragen (zie b.v. Luik, 18 maart 1985, Vl. T. Gez., 1986, 326, noot Heylen,
R., ,Over ziekenhuizen, verpleegkundigen, anesthesiologen en chirurgen";
Rb. Brugge, 10 november 1986, R.W., 1987-88, 297-302, met noot Vansweevelt, T., ,De wettelijke opdracht van het O.C.M.W.en de cumulatieve
aansprakelijkheid van werkgever en gelegenheidsaansteller voor fouten van
aangestelden").
In de beoordeling moet telkens het criterium van het Hof van Cassatie als
leidraad worden genomen: aansteller is die gene die in feite zijn gezag en zijn
toezicht op de daden van een ander kan uitoefenen (Cass., 2 oktober 1984,
Arr. Cass., 1984-85, 181; Cornelis, L., o.c., nr. 219, 364). Telkens moet de
rechter in concreto nagaan wie het feitelijk gezag over de aangestelde
uitoefende (Kh. Namen, 15 maart 1988, Rev. Reg. Dr., 1988, 386; Vansweevelt, T., ,De wettelijke opdracht van het O.C.M.W.en de cumulatieve
aansprakelijkheid van werkgever en gelegenheidsaansteller voor fouten van
aangestelden" noot onder Rb. Brugge, 10 november 1986, R. W., 1987-88,
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300, nr. 5.B). Dit criterium heeft het voordeel dat het voldoende ruim en
soepel is om de gevarieerde werkelijkheid op te vangen en rekening te
houden met de concrete omstandigheden van ieder geval afzonderlijk (Van
Oevelen, A., ,De civielrechtelijke aansprakelijkheid van de werknemer en
van de werkgever voor de onrechtmatige daden van de werknemer in het
raam van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst", l.c., (1168), nr. 53,
1197).
Zo kan de aansprakelijkheid voor de onrechtmatige daad van een verpleegkundige zowel bij het ziekenhuis (zie nr. 142 B.), als bij de geneesheer (zie
nr. 142 C.), als bij heiden (zie nr. 142 D.) liggen (Heylen, R., ,De taken van
de anesthesioloog in de recovery inzake het toezicht op de verpleegkundige:
controleplicht of controlerecht?", noot onder Luik, 8 oktober 1991, Vl. T.
Gez., 1992, 41-45).
B. De normale werkgever is aansprakelijk
De eerste op1ossing bestaat erin dat enkel de werkgever die een werknemer
ter beschikking van een derde heeft gesteld, als aansteller aansprakelijk blijft
voor de onrechtmatige daden van die werknemer. Deze oplossing 1ijkt
slechts aanvaardbaar in die gevallen, waarin de werkgever daadwerkelijk
het feitelijk gezag over de werkzaamheden van zijn werknemer is blijven
uitoefenen (Van Oevelen, A., ,De civielrechtelijke aansprakelijkheid van de
werknemer en van de werkgever voor de onrechtmatige daden van de
werknemer in het raam van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst",
l.c., (1168), nr. 54, 1197; zie ook Vandenberghe, H., Van Quickenbome, M.,
Geelen, K. en Decoster, S., ,Overzicht (1979-1984)", T.P.R., 1987,
nr. 142.B., 1491).
Een ondememing stelt een graafmachine samen met een werknemer tijdelijk
ter beschikking van een andere ondememing. Deze laatste is krachtens
art. 1384, lid 3 B.W. slechts aansprakelijk indien hij in feite het gezag, de
Ieiding en het toezicht had op de werkzaamheden van de ter beschikking
gestelde werknemer. Daarenboven is, aldus de Vrederechter van het kanton
Sint-Niklaas, vereist dat de uitgeleende werknemer aanvaard heeft onder
1eiding en toezicht te werken van de andere ondememing, wat in casu niet het
geval was (Vred. Sint-Niklaas, 8 januari 1990, R. W., 1990-91, 1171).
Het ziekenhuis dat de administratieve bevoegdheid bezit, en de macht heeft
om verpleegkundig personeel dat door haar vergoed wordt aan te werven, is
de aansteller van de verpleegkundige (Luik, 8 oktober 1991, Vl. T. Gez.,
1992, 35, met noot Heylen, R., ,De taken van· de anesthesioloog in de
recovery inzake het toezicht op de verpleegkundige: controleplicht of controlerecht?"; zie evenwel in andere zin: Luik, 18 maart 1985, Vl. T. Gez.,
1986, 326, noot Hey len, R., ,Over ziekenhuizen, verpleegkundigen, anesthesiologen en chirurgen').
De gemeente, wiens aangestelde grafdelver is,- en niet de begrafenisondernemer- is aansprakelijk wanneer de gemeentearbeider een lijkkist die hij in
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het graf neerlaat, laat neerploffen (Vred. Halle, 26 juli 1985, T. Vred., 1988,
29).

C. De gelegenheidspatroon is aansteller
Indien de uitgeleende werknemer zich volledig ten dienste stelt van de
gelegenheidspatroon of van zijn aangestelde en hij onder hun uitsluitend
gezag werkt, oordeelt de rechtspraak dat die werknemer tijdelijk de aangestelde van de gelegenheidspatroon is (b.v. Cass.fr., 11 december 1984,
Gaz.Pal., 21-22 mei 1986, 14, noot F.C.; Luik, 18 maart 1985, Vl. T. Gez.,
1986, 326, noot Heylen, R., ,Over ziekenhuizen, verpleegkundigen, anesthesiologen en chirurgen"; Brussel, 31 mei 1985, Vl. T. Gez., 1988, 439, noot
Heylen, R., R. G.A.R., 1988, nr. 11.352, noot France, P.; Brussel, 27 oktober
1988, R.G.A.R., 1990, nr. 11.687 (zie nr. 141A); Corr. Luik, 4 maart 1985,
R.G.A.R., 1988, nr. 11.354; Rb. Brugge, 10 november 1986, R.W, 1987-88,
297-302 met noot Vansweevelt, T., ,De wettelijke opdracht van het
O.C.M.W. en de cumulatieve aansprakelijkheid van werkgever en gelegenheidsaansteller voor fouten van aangestelden"; Kh. Namen, 15 maart 1988,
Rev. Reg. Dr., 1988, 386; Van Oevelen, A., ,De civielrechtelijke aansprakelijkheid van de werknemer en van de werkgever voor de onrechtmatige
daden van de werknemer in het raam van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst", l.c., (1168), nr. 52, 1197-1198).
Deze oplossing dringt zich op in die gevallen waarin de gelegenheidspatroon
de feitelijke gezagsuitoefening in handen heeft over de uitgeleende werknemer en deze werkelijk instructies geeft. Het bestaan van een arbeidsovereenkomst tussen de aangestelde en zijn oorspronkelijke werkgever verhindert niet dat er een band van ondergeschiktheid bestaat tussen deze aangestelde en de derde, aan wie hij ter beschikking werd gesteld (zie Cass.,
8 november 1979, Arr. Cass., 1979-80, 303, R. W, 1980-81, 757, met noot,
Pas., 1980, I, 303, R.C.J.B., 1980, 295 noot Fagnart, J.-L., R.G.A.R., 1981,
nr. 10.387). De juridische gezagsverhouding- verbonden door een arbeidsovereenkomst - en de feitelijke gezagsverhouding gaan niet meer samen
(zie b.v. Kh. Namen, 15 maart 1988, Rev. Reg. Dr., 1988, 386; Van Oevelen,
A., ,De civielrechtelijke aansprakelijkheid van de werknemer en van de
werkgever voor de onrechtmatige daden van de werknemer in het raam van
de uitvoering van de arbeidsovereenkomst", l.c., (1168), nr. 54, 1198).
Bij uitlening geeft de rechtspraak voorrang aan de effectieve uitoefening van
het gezag om de aansprakelijkheid van de aansteller te beoordelen (zie Kh.
Namen, 15 maart 1988, Rev. Reg. Dr., 1988, 386).
De gelegenheidspatroon die een gespecialiseerd snijbrander te leen vraagt bij
een andere ondernl!ming, wordt de aansteller van deze arbeider, zonder dat
rekening moet gehouden worden met de arbeidsovereenkomst tussen de
arbeider en zijn eigenlijke werkgever (Kh. Namen, 15 maart 1988, Rev.
Reg. Dr., 1988, 386).
Op die manier is ook de kraanman die, nadat hij de hem opgedragen taak
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heeft uitgevoerd, van de bouwheer rechtstreeks de opdracht krijgt om dieper
te graven en hierbij met zijn graafschop schade verricht aan een hoogspanningskabel, te beschouwen als de aangestelde van de bouwheer. De normale
werkgever kan in die omstandigheden niet aansprakelijk gesteld worden voor
de onrechtmatige daad van de kraanman, wiens aansteller hij de facto niet is
(Corr. Luik, 4 maart 1985, R.G.A.R., 1988, nr. 11.354).
De geneesheer wordt in de rechtspraak vaak als gelegenheidsaansteller
aansprakelijk gesteld voor de onrechtmatige daden van een verpleegkundige
tijdens een operatie. Voor tijdens de operatie begane fouten van de verpleegkundige die verbonden is aan het ziekenhuis, wordt gebruikelijk de chirurg
- eventueel de anesthesist- krachtens art. 1384, lid 3 B.W. aansprakelijk
gesteld. Deze gelegenheidsaanstellers kunnen immers tijdens de operatie een
daadwerkelijk toezicht uitoefenen over de handelingen van de verpleegkundigen (zie b.v. Cass.fr., 11 december 1984, Gaz.Pal., 21-22 mei 1986, 14,
noot F.C.; Rb. Brugge, 10 november 1986, R. W., 1987-88, 297-302 met noot
Vansweevelt, T., ,De wettelijke opdracht van het O.C.M.W. en de cumulatieve aansprakelijkheid van werkgever en gelegenheidsaansteller voor fouten
van aangestelden").
Terecht stelt Vansweevelt dat het blindelings veroordelen van de chirurg of
de anesthesist als gelegenheidsaansteller zonder de mogelijke rol van het
ziekenhuis 'als aansteller te beoordelen geenszins strookt met de rechtspraak
van het Hof van Cassatie. Telkens moet de rechter in concreto nagaan wie het
feitelijk gezag over de aangestelde uitoefende (Vansweevelt, T., ,De wettelijke opdracht van het O.C.M.W. en de cumulatieve aansprakelijkheid van
werkgever en gelegenheidsaansteller voor fouten van aangestelden" noot
onder Rb. Brugge, 10 november 1986, R. W., 1987-88, 300, 5.B).
In de ontwaakkamer is de anesthesist als gelegenheidsaansteller aansprakelijk voor de foutieve uitvoering van zijn onderrichtingen door verpleegkundigen die hem door het ziekenhuis ter beschikking worden gesteld (Rb.
Brugge, 10 november 1986, R. W., 1987-88, 297-302 met noot Vansweevelt,
T., ,De wettelijke opdracht van het O.C.M.W. en de cumulatieve aansprakelijkheid van werkgever en gelegenheidsaansteller voor fouten van aangestelden").
Zo werd een anesthesioloog door het Hof van Beroep te Luik (in tegenstelling tot een later arrest van ditzelfde Hof dd. 8 oktober 1991, gecit.) exclusief
aansprakelijk gesteld voor de fout van een verpleegkundige in de recoveryafdeling (Luik, 18 maart 1985, Vl. T. Gez., 1986, 326, noot Heylen, R., ,Over
ziekenhuizen, verpleegkundigen, anesthesiologen en chirurgen", bevestigd
door Cass., 20 november 1985). In casu ging het niet zozeer om een gebrek in
de bewakingsplicht van de verpleegkundige maar wei om het niet uitvoeren
van een opgedragen handeling.
Maar de geneesheer-stagemeester, die de bevoegdheid heeft om leiding,
controle en toezicht uit te oefenen op een geneesheer-assistent krachtens
art. 7 M.B. 30 augustus 1978, bezit slechts een gedelegeerde bevoegdheid,
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welke hem niet de hoedanigheid van aansteller verleent (Brussel, 31 mei
1985, Vl. T. Gez., 1988, 439, noot Hey len, R., R.G.A.R., 1988, nr. 11.352,
noot France, P.; Brussel, 27 oktober 1988, R.G.A.R., 1990, nr. 11.687; zie
nr. 14JA).
D. Zowel werkgever als gelegenheidspatroon aansteller?
Een derde op1ossing is de cumulatieve aansprakelijkheid van de werkgever
en de gelegenheidsaansteller. In de recente rechtsleer lijkt deze oplossing in
een aantal gevallen de overhand te krijgen (zie Heylen, R., ,De taken van de
anesthesioloog in de recovery inzake het toezicht op de verpleegkundige:
controleplicht of controlerecht?", i.e., (41), 43; Van Oevelen, A., ,De civielrechtelijke aansprakelijkheid van de werknemer en van de werkgever voor de
onrechtmatige daden van de werknemer in het raam van de uitvoering van de
arbeidsovereenkomst", i.e., (1168), nr. 54, 1198). De mogelijkheid dat de
benadeelde heiden als aanstellers zou kunnen aanspreken wordt fel betwist.
Voorstanders halen aan dat dit in het voordeel van het slachtoffer is, die, als
hij enkel de werkgever of de gelegenheidsaansteller aansprakelijk kan stellen, het risico loopt een verkeerde keuze te maken. Tegenstanders stellen dat
bij uitlening van een aangestelde de werkgever en de gelegenheidspatroon,
behoudens het geval waarin twee werkgevers hun werknemers een gemeenschappelijk _werk laten uitvoeren, het toezicht niet gemeenschappelijk uitoefenen. De oplossing van de cumulatieve aansprakelijkheid lijkt in tegenstrijd met het criterium van het Hof van Cassatie dat de aansteller diegene is
die in feite zijn gezag en zijn toezicht kan uitoefenen over de daden van de
werknemer (zie Cass., 2 oktober 1984, Arr. Cass., 1984-85, 181). A1s een
werknemer door zijn werkgever tijdelijk ter beschikking gesteld wordt van
een derde, is het nagenoeg zo dat s1echts een van beide op hetzelfde ogenblik
in feite zijn gezag uitoefent op de hande1ingen van die werknemer (Van
Oevelen, A., ,De civielrechtelijke aansprakelijkheid van de werknemer en
van de werkgever voor de onrechtmatige daden van de werknemer in het
raam van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst", l.e., (1168), nr. 54,
1198).
Vansweevelt en Heylen bepleiten in een aantal gevallen de cumulatieve
aansprakelijkheid van werkgever en gelegenheidsaansteller voor de onrechtmatige daad van de aangestelde (Heylen, R., ,De civielrechtelijke aansprakelijkheid van verpleegkundigen gezien in het licht van de eigen bevoegdheden", Vl. T. Gez., 1989-90, 89-111; Heylen, R.,,De taken van de anesthesioloog in de recovery inzake het toezicht op de verpleegkundige: controleplicht of controlerecht?", i.e., (41), 43; Vansweevelt, T., ,De wettelijke
opdracht van het O.C.M.W.en de cumulatieve aansprakelijkheid van werkgever en gelegenheidsaansteller voor fouten van aangestelden", noot onder
Rb. Brugge, 10 november 1986, R. W., 1987-88, 300, nr. 6).
Toegepast op de aansprake1ijkheid van ziekenhuis en geneesheer zal een
cumulatieve aansprakelijkheid volgens deze auteurs in sommige gevallen
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beter aan de werkelijkheid beantwoorden daar heiden vaak een feitelijk
gezag t.o.v. de aangestelde bewaren (Vansweevelt, T., ,De wettelijke opdracht van het O.C.M.W. en de cumulatieve aansprakelijkheid van werkgever en gelegenheidsaansteller voor fouten van aangestelden" noot onder
Rb. Brugge, 10 november 1986, R. W., 1987-88, 300, nr. 6). Zo zal in de
meeste gevallen zowel de geneesheer als de hoofdverpleegkundige van het
ziekenhuis een controlerecht hebben en derhalve leiding, gezag en toezicht
uitoefenen op de verpleegkundige (Heylen, R., ,De taken van de anesthesioloog in de recovery inzake het toezicht op de verpleegkundige: controleplicht of controlerecht?", I.e., (41), 44). Eenzelfde oplossing zou volgens
Van Sweevelt kunnen bereikt worden wanneer de behandeling van een
patient opgevat wordt als een ,gemeenschappelijk werk" van arts en ziekenhuis (Vansweevelt, T., ,De wettelijke opdracht van het O.C.M.W. en de
cumulatieve aansprakelijkheid van werkgever en gelegenheidsaansteller
voor fouten van aangestelden" noot onder Rb. Brugge, 10 november 1986,
R. W, 1987-88, nr. 8, 301).
Ofschoon de rechtspraak en rechtsleer in Frankrijk traditioneel weigerachtig
staat tegenover een cumulatieve aansprakelijkheid van meerdere aanstellers,
is een kentering merkbaar. Zo bijvoorbeeld stelde het Hof van Beroep te
Orleans bij een onrechtmatige daad van een veiligheidsagent, werkzaam in
een winkel, zowel de winkelexploitant als de bewakingsfirma cumulatief
aansprakelijk voor de onrechtmatige daad van de aangestelde (Orleans,
21 april 1986, Gaz. Pal., 8-9 oktober 1986, 16, noot Levy, F.).
E. Beperkte dualiteit van aanstellers

De vierde oplossing gaat ervan uit dat de uitgeleende werknemer voor
bepaalde aspecten van zijn taak onder het gezag en het toezicht van zijn
gewone werkgever blijft, terwijl hij voor andere onder het toezicht van de
gelegenheidswerkgever staat.
Deze oplossing gaat uit van een verdeling van de gezagsuitoefening en van
de aansprakelijkheid tussen de werkgever en de gelegenheidsaansteller,
naargelang de aard van de door de uitgeleende werknemer begane onrechtmatige handeling in de uitoefening van zijn functie (Heylen, R., ,De taken
van de anesthesioloog in de recovery inzake het toezicht op de verpleegkundige: controleplicht of controlerecht?", l.c., (41), 43; Van Oevelen, A.,
,De civielrechtelijke aansprakelijkheid van de werknemer en van de werkgever voor de onrechtmatige daden van de werknemer in het raam van de
uitvoering van de arbeidsovereenkomst", I.e., (1168), nr. 54, 1198).
Deze oplossing wordt meestal verworpen, hoofdzakelijk omdat ze het slachtoffer voor de zeer moeilijke taak plaatst de juiste aard van de door de
uitgeleehde werknemer begane fout te bepalen. Een dergelijke oplossing
biedt voor de benadeelde weinig waarborgen, wat de rechtsonzekerheid in
hoofde van het slachtoffer aanzienlijk verhoogt (Heylen, R., ,De taken van
de anesthesioloog in de recovery inzake het toezicht op de verpleegkundige:
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controleplicht of controlerecht?", I.e., (41), 43; Van Oevelen, A., ,De civielrechtelijke aansprakelijkheid van de werknemer en van de werkgever voor de
onrechtmatige daden van de werknemer in het raam van de uitvoering van de
arbeidsovereenkomst", I.e., (1168), nr. 54, 1198). Het Hofvan Cassatie heeft
deze oplossing uitdrukkelijk afgewezen. De werknemer die werkzaarnheden
voor een derde verricht is diens aangestelde wanneer hij handelt onder het
feitelijk gezag van de derde ongeacht de aard van de begane fout of de wijze
waarop hij zijn taak volbrengt (Cass., 30 oktober 1980, Arr. Cass., 1980-81,
242: voor bespreking zie Vandenberghe, H., Van Quickenbome, M., Geelen,
K. en Decoster, S., ,Overzicht (1979-1984)", T.P.R., 1987, 1494, nr. 142 E.;
zie ook ; Kh. Namen, 15 maart 1988, Rev. Reg. Dr., 1988, 386).

F. Gelegenheidsaanstelling en. arbeidsongevallenwet

Oordeelt de rechter dat de uitge1eende werknemer aangestelde is van zijn
gelegenheidsaansteller, dan verkeert hij in een gunstige positie.
Immers, wanneer een werkgever een van zijn werknemers ter beschikking
stelt van een derde, zonder dat een arbeidsovereenkomst wordt afgesloten
tussen deze laatste en de werknemer, is de gelegenheidsaansteller niet de
werkgever in de zin van art. 46, § 1 van de Arbeidsongevallenwet, niettegenstaande de werknemer feitelijk onder zijn gezag werkt (Cass., 29 april 1988,
Arr. Cass., 1987-88, 1092, Pas., 1988, I, 1033,-De Verz.,-198-8,-45-2, noot
L.V.G.; Persyn, C., Janvier, R. en Van Eeckhoutte, W., ,Overzicht van
rechtspraak (1984-1989). Arbeidsongevallen", T.P.R., 1990, 1364).
Veroorzaakt de gelegenheidsaansteller een ongeval waarvan de uitgeleende
werknemer het slachtoffer is, dan kan deze een gemeenrechtelijke vordering
tegen hem instellen en moet hij zich niet tot de vordering krachtens de
Arbeidsongevallenwet beperken, omdat de gelegenheidsaansteller niet de
werkgever van de uitgeleende arbeider is. Hetzelfde geldt wanneer de werknemers van de gelegenheidsaansteller het ongeval veroorzaken, omdat de
daders in dat geval geen aangestelde zijn van de werkgever van het slachtoffer (Vandenberghe, H., Van Quickenbome, M., Geelen, K. en Decoster, S.,
,Overzicht (1979-1984)", T.P.R., 1987, 1494, nr. 142 F.). Aangezien de
gelegenheidsaansteller die aan de contractuele werkgever een van zijn werknemers ontleent, niet verplicht is tot het afsluiten van een arbeidsongevallenverzekering, is het logisch dat de gelegenheidsaansteller niet in aanmerking
komt voor de immuniteit bedoeld bij artikel46, § 1 van de Arbeidsongevallenwet (L.V.G., noot onder Cass., 29 april 1988, De Verz., 1988, 455).
Omgekeerd, veroorzaakt de uitge1eende werknemer een ongeval waarvan de
andere werknemers van de gelegenheidsaansteller het slachtoffer worden,
dan kunnen de benadeelden de dader niet persoonlijk aanspreken omdat ook
hij een aangestelde is van dezelfde werkgever, en geen derde is in de zin van
art. 46, § 1 lid 4 van de Arbeidsongevallenwet. Als aangestelde bezit de
uitgeleende werknemer wel de burgerlijke immuniteit (Luik, 10 november
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1986, J.L.M.B., 1987, 671; L.V.G., noot onder Cass., 29 april1988, De Verz.,
1988, 455).
143.

PERSOONLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AANGESTELDE. -

IN SOLIDUM. -

VERBINTENIS

SAMENLOOP MET DE FOUT VAN DE AANSTELLER -

A. De persoonlijke aansprakelijkheid van de aangestelde

Opdat het slachtoffer een vordering krachtens art. 1384, lid 3 B.W. tegen de
aansteller kan ins tell en, is een onrechtmatige daad van de aangestelde vereist
(zie nr. 145; Rb. Tongeren, 13 november 1990, T.B.B.R., 1992, 445; Van
Oevelen, A., ,De civielrechtelijke aansprakelijkheid van de werknemer en
van de werkgever voor de onrechtmatige daden van de werknemer in het
raam van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst", l. c., ( 1168), nr. 57,
1199). In beginsel is de aangestelde persoonlijk aansprakelijk voor de door
hem veroorzaakte schade (Van Oevelen, A., ,De civielrechtelijke aansprakelijkheid van de werknemer en van de werkgever voor de onrechtmatige
daden van de werknemer in het raam van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst", l.c., (1168), nr. 23, 1181).
Voor de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 was het gebruikelijk dat
derde-benadeelde, naast een vordering op grond van art. 1384, lid 3 B.W.,
ook een vordering instelde tegen de aangestelde, zodat deze bijgevolg
aansprakelijk kon worden gesteld voor de schade die hij, in de uitvoering
van zijn arbeidsovereenkomst, door zijn toevallige lichte fout aan de derde
had veroorzaakt (Van Oevelen, A., ,De civielrechtelijke aansprakelijkheid
van de werknemer en van de werkgever voor de onrechtmatige daden van de
werknemer in het raam van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst", l.c.,
(1168), nr. 23, 1181).
Krachtens artikel 18 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten is de werknemer, ingeval hij bij de uitvoering van zijn overeenkomst de werkgever of derden schade berokkent, enkel nog aansprakelijk
voor zijn bedrog of zijn zware schuld, en voor lichte schuld enkel als die bij
hem eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt (Cass., 29 aprill986, V.K.J.,
1987, noot Brewaeys, L., ,De toepassing van art. 18 van de Arbeidsovereenkomstenwet"; Cass., 22 februari 1989, Arr. Cass., 1988-89, 703, R. W.,
1989-90, 83, De Verz., 1989, 631, Pas., 1989, I, 631; zie b.v. Brussel, 8 mei
1985, J.T., 1986, 252, noot Van Gysel, A.C., ,La responsabilite du violeur
pour les frais d' entretien et d' education de 1' enfant ne de son crime" ;
R.G.A.R., 1985, nr. 10.993: ziekenhuispatiente verkracht door een aangestelde van de kliniek; Carr. Namen, 9 juli 1987, Vl. T. Gez., 1991, 175, noot;
Rb. Tongeren, 13 november 1990, T.B.B.R., 1992, 445; Van Oevelen, A.,
,De civielrechtelijke aansprakelijkheid van de werknemer en van de werkgever voor de onrechtrnatige daden van de werknemer in het raam van de
uitvoering van de arbeidsovereenkomst", l.c., (1168), nr. 23, 1181 en nr. 33
e.v., 1185 e.v.). De werknemer is niet meer aansprakelijk voor zijn lichte of
occasionele lichte fout (zie b.v. Arbrb. Brussel, 29 januari 1990, Rechtspr.
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Arb. Br., 1990, 13; Arbrb. Namen, 15 april 1991, Rev. Reg. Dr., 1991, 330:
het woord ,gewoonlijk" in art. 18 Arbeidsovereenkomstenwet (lichte schuld
die eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt) veronderstelt een bewuste
herhaling van handelingen of nalatigheden van dezelfde aard (zie ook Van
Oevelen, A., ,De civielrechtelijke aansprakelijkheid van de werknemer en
van de werkgever voor de onrechtmatige daden van de werknemer in het
raam van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst", l.c., (1168), nr. 35,
1186)).
De rechtspraak oordeelt dan ook dat de vordering op basis van een toevallige
lichte fout onontvankelijk (Corr. Hasselt, 12 september 1985, verbroken door
Cass., 17 juni 1986, Arr. Cass., 1985-86, 1420 om reden dat het bestreden
vonnis niet de motieven opgeeft waarom toepassing wordt gemaakt van de
wet betreffende de arbeidsovereenkomsten, noch waarom geoordeeld werd
dat de fout van die aard is dat zij de toepassing van artikel 18 Arbeidsovereenkomstenwet meebrengt: zie infra, B.) dan wel ongegrond moet verklaard
worden (Antwerpen, 8 november 1989, Pas., III, 1989, 100).
De regel van art. 18 is van dwingend recht waarvan niet kan afgeweken
worden (Antwerpen, 8 november 1989, Pas., III, 1989, 100; Van Oevelen,
A., ,De civielrechtelijke aansprakelijkheid van de werknemer en van de
werkgever voor de onrechtmatige daden van de werknemer in het raam van
de uitvoering van de arbeidsovereenkomst", l.c., (1168), nr. 37, 1187). In de
bestudeerde periode had de rechtsleer opnieuw ruime aandacht voor dit
artikel (Batterman, C., ,Wie het potje breekt, moet betalen", geldt dit nog
onverkort voor schade berokkend in het kader van een arbeidsovereenkomst?", Kijk uit, 1988, 193-212; Brewaeys, L., ,De toepassing van art. 18
van de Arbeidsovereenkomstenwet", V.K.J., 1987, 82-85; De Jaegere, Ph.,
,De aansprakelijkheid van de werknemer t.a.v. derden in het licht van artikel
18 van de wet betreffende de arbeidsovereenkomsten", in Vanachter, 0.,
Arbeidsrecht. Een confrontatie tussen theorie en praktijk, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu Uitgevers, 1993, 263 e.v.; De Keyser, S., ,Het verband tussen
art. 18 van de Arbeidsovereenkomstenwet en de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering van motorvoertuigen", Jura FaZe., 1985-86, 386-413;
Freriks, D., ,De toepasselijkheid van art. 18 Arbeidsovereenkomstenwet
op de werknemer op wie een vermoede of een objectieve aansprakelijkheid
rust. Enige bedenkingen bij het arrest van het Hof van Cassatie van 25 januari
1993", R.W, 1994-95, 1254-1258; Van Oevelen, A., ,De civielrechtelijke
aansprakelijkheid van de werknemer en van de werkgever voor de onrechtmatige daden van de werknemer in het raam van de uitvoering van de
arbeidsovereenkomst", l.c., (1168), 1168-1205; Van Oevelen, A., ,De civielrechtelijke aansprakelijkheid van kaderleden, andere werknemers en
ambtenaren voor schade veroorzaakt door milieuverontreiniging", T.P.R.,
1992, 89-129).
Deze aansprakelijkheidsregeling geldt zowel tegenover de werkgever als
tegenover de derde en is zowel een beperking van de contractuele als van de
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buitencontractuele aansprakelijkheid (Cuypers, D., ,De aansprakelijkheid
van de werknemer", Or., 1992, (253), 254).
Het vonnis dat een aangestelde - een chauffeur die tijdens de uitvoering van
zijn arbeidsovereenkomst een verkeersongeval heeft veroorzaakt - persoonlijk veroordeelt tot vergoeding van de slachtoffers, zonder daarbij vast
te stellen dat de aangestelde ofwel een zware fout ofwel een Iichte fout die bij
hem gewoonlijk voorkomt, heeft begaan, is niet naar recht verantwoord
(Cass., 22 februari 1989, Arr. Cass., 1988-89, 703). Omgekeerd verbrak
het Hof van Cassatie bij arrest van 17 juni 1986 het vonnis van de Correctionele Rechtbank van Hasselt waarin niet uitdrukkelijk werd vastgesteld
waarom in concreto toepassing werd gemaakt van art. 18 Arbeidsovereenkomst om de aangestelde niet aansprakelijk te stellen (Cass., 17 juni 1986,
Arr. Cass., 1985-86, 1420).
De immuniteit van de aangestelde geldt enkel binnen het toepassingsgebied
van de wet op de arbeidsovereenkomsten (De Jaegere, Ph., ,De aansprakelijkheid van de werknemer t.a.v. derden in het Iicht van artikel18 van de wet
betreffende de arbeidsovereenkomsten", I.e., (263), 267-270; zie b.v. Cass.,
17 juni 1986, R.W., 1986-87, 2114; Corr. Namen, 9 juli 1987, Vl. T. Gez.,
1991, noot).
Artikel 18 van de Arbeidsovereenkomstenwet is niet van toepassing op de
personen die in de overheidsdienst zijn tewerkgesteld, voor zover hun
arbeidsrechtelijke situatie statutair wordt geregeld (zie ook nr. 141 B.; Van
Oevelen, A., ,De civielrechtelijke aansprakelijkheid van de werknemer en
van de werkgever voor de onrechtmatige daden van de werknemer in het
raam van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst", I.e., (1168), nr. 29,
1183; ).
In dit kader kan gewezen worden op het onderscheid vrij-openbaar onderwijs
met belangrijke gevolgen voor de persoonlijke aansprakelijkheid van de
onderwijzer (Freriks, D., ,De toepasselijkheid van art. 18 Arbeidsovereenkomstenwet op de werknemer op wie een vermoede of een objectieve
aansprakelijkheid rust. Enige bedenkingen bij het arrest van het Hof van
Cassatie van 25 januari 1993", I.e., 1258). Tot het decreet van 27 maart 1991
betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde prsyco-medisch-sociale centra (B.S.,
25 mei 1991) was er voor het personee1 van de vrije onderwijsinstellingen
geen statuut uitgewerkt. Of artike1 18 Arbeidsovereenkomstenwet ook na het
decreet van 27 maart 1991 toepasse1ijk blijft voor de 1eerkrachten van het vrij
gesubsidieerd onderwijs wordt in de rechts1eer betwist. Sommige auteurs
stellen uitdrukkelijk dat door de statutaire regeling van de rechtspositie van
deze leerkrachten op hen artike1 18 Arbeidsovereenkomstenwet niet 1anger
van toepassing zou zijn, zodat zij sindsdien overeenkomstig het gemene
recht aansprakelijk zouden zijn voor de schade die zij in de uitoefening van
hun functie aan derden toebrengen (Freriks, D., ,De toepasselijkheid van
art. 18 Arbeidsovereenkomstenwet op de werknemer op wie een vermoede of
een objectieve aansprake1ijkheid rust. Enige bedenkingen bij het arrest van
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het Hof van Cassatie van 25 januari 1993", I.e., 1258, nr. 17; Rauws, W.,
,De rechtspositie van het personee1 in het vrij gesubsidieerd onderwijs", in
Rigaux, M., Aetuele problemen van het arbeidsreeht, Antwerpen, Maklu,
1993, (347), 378, nr. 537). Het decreet van 27 maart 1991 bepaalt evenwe1
niets in verband met de persoonlijke aansprakelijkheid van de leerkrachten
van het vrij gesubsidieerd onderwijs, zodat daarentegen met Cuypers client
aanvaard te worden dat zij als bedienden onderworpen blijven aan de
Arbeidsovereenkomstenwet wat betreft hun aansprakelijkheid (Cuypers,
D., ,De aansprakelijkheid van de werknemer", Or., 1992, (253), 257; zie
uitvoerig hoger, nr. 137).
Zo is art. 18 van de wet van 3 juli 1978 ook niet toepasselijk op een
geneesheer-assistent, tewerkgesteld in een O.C.M.W.-ziekenhuis, wiens toestand statutair wordt geregeld (Brussel, 31 mei 1985, Vl. T. Gez., 1988,439,
noot Heylen, R., R.G.A.R., 1988, nr. 11.352, noot France, P.; Brussel,
27 oktober 1988, R.G.A.R., 1990, nr. 11.687; zie nr. 141A). In de rechtspraak zijn gevallen terug te vinden waar artikel 18 oak toepasselijk werd
verklaard bij werknemers verbonden door een arbeidsovereenkomst naar
buitenlands recht die in Belgie een onrechtmatige daad plegen (Antwerpen,
8 november 1989, R.G.A.R., 1991, nr. 11.763; Brussel, 26 juni 1990,
R.G.A.R., 1991, nr. 11.762, met noot Vander Elst, R.; contra: De Jaegere,
Ph., ,De aansprakelijkheid van de werknemer t.a.v. derden in het licht van
artikel 18 van de wet betreffende de arbeidsovereenkomsten", I.e., (263),
269).
De beperking van de aansprakelijkheid van de werknemer heeft enkel betrekking op de schade berokkend in de uitvoering van de arbeidsovereenkomst (Cass., 25 juni 1986, R. W., 1986-87, 2087, De Verz., 1987, 275, J.T.,
1987, 197; Carr. Namen, 9 juli 1987, Vl. T. Gez., 1991, 175, noot; De
Jaegere, Ph., ,De aansprakelijkheid van de werknemer t.a.v. derden in het
licht van artikel 18 van de wet betreffende de arbeidsovereenkomsten", I.e.,
(263), 267). Zoals voor de aansprakelijkheid van de werknemer tegenover de
werkgever geldt ook voor zijn aansprakelijkheid tegenover derden dat het in
die bepaling gebruikte begrip ,bij de uitvoering van zijn (arbeids)overeenkomst" op dezelfde extensieve wijze client te worden ge'interpreteerd als het
begrip ,in de bediening" in artikel 1384, lid 3 B.W. (Van Oevelen, A., ,De
civielrechtelijke aansprakelijkheid van de werknemer en van de werkgever
voor de onrechtmatige daden van de werknemer in het raam van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst", I.e., (1168), nr. 31, 1185).
Art. 18 van de Arbeidsovereenkomstenwet beperkt aileen de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de werknemer en laat zijn strafrechtelijke aansprakelijkheid ongemoeid (De Jaegere, Ph., ,De aansprakelijkheid van de
werknemer t.a.v. derden in het licht van artikel18 van de wet betreffende de
arbeidsovereenkomsten", I.e., (263), 267, 270 en 283; Van Oevelen, A., ,De
civielrechtelijke aansprakelijkheid van de werknemer en van de werkgever
voor de onrechtmatige daden van de werknemer in het raam van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst", I.e., (1168), nr. 25, 1182; zie b.v. Ar-
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rondrb. Gent, 29 april 1985, J.T.T., 1986, 383; Arbh. Luik, 23 maart 1987,
Med. V.B.O., 1989, 656: de werkgever kan van de werknemer terugbetaling
vorderen van de boete die is betaald wegens een door deze werknemer
begane zware overtreding van de Wegcode; Arbrb. Gent, 9 januari 1989,
R. W., 1988-89, 1091).
De rechtsleer en de rechtspraak benadrukken dat noch een strafrechtelijk
beteugeld feit (Van Oevelen, A., ,De civielrechtelijke aansprakelijkheid van
de werknemer en van de werkgever voor de onrechtmatige daden van de
werknemer in het raam van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst", l.c.,
(1168), nr. 34, 1186), noch de grove fout die kan worden aanzien als een
dringende reden voor ontslag (Arbrb. Brussel, 10 december 1986, Rechtspr.Arb.Br., 1987, 40; Arbrb. Dinant, 16 juni 1989, Rev. Reg. Dr., 1989, 576;
Pol. Sint-Niklaas, 31 oktober 1990, T. Vred., 1991, 108), noch de verkeersovertreding die in de zin van de Wegverkeerswet een zware overtreding
uitmaakt (Arbh. Antwerpen, 18 april 1985, T.S.R., 1986, 201; Antwerpen,
8 november 1989, Pas., 1989, 100; Pol. Sint-Niklaas, 31 oktober 1990, T.
Vred., 1991, 108), op zichzelf een zware fout in de zin van art. 18 opleveren
(zie Cuypers, D., ,De aansprakelijkheid van de werknemer", Or., 1992,
(253), 264; De Jaegere, Ph., ,De aansprakelijkheid van de werknemer t.a.v.
derden in het licht van artikel 18 van de wet betreffende de arbeidsovereenkomsten", I.e., (263), 276-279). De zware fout in de zin van art. 18 Arbeidsovereenkomstenwet is een onopzettelijke maar dusdanig grove en extreme
fout, dat ze niet verschoonbaar is (Arbrb. Brussel, 10 december 1986,
Rechtspr.Arb.Br., 1987, 40; Pol. Sint-Niklaas, 31 oktober 1990, T. Vred.,
1991, 108). Als zware fout kan enkel worden beschouwd een fout die
voortkomt uit een abnormaal deficient gedrag (Arbh. Brussel, 26 september
1989, J.L.M.B., 1990, 83).
De bakkersknecht die een minderjarige een bestelwagen laat besturen,
pleegt een inbreuk op art. 32 K.B. 16 maart 1968. Uit de omstandigheden
- expliciet verbod van de aansteller om een minderjarige het stuur te
laten nemen - volgt dat deze onrechtmatige handeling een zware fout
in hoofde van de aangestelde uitmaakt (Luik, 7 mei 1985, J.L.M.B., 1985,
414).
De verpleegkundige, die een jonge patiente verkracht, is persoonlijk aansprakelijk op grond van art. 1382 B.W. (Brussel, 8 mei 1985, J.T., 1986,252,
noot Van Gysel, A. C., ,La responsabilite du violeur pour les frais d' entretien
et d'education de l'enfant ne de son crime", R.G.A.R., 1985, nr. 10.993).
De verpleegkundige die zich vergist bij het omzetten en verdunnen van
een epidurale dosis, begaat geen zware fout, ook al zijn de gevolgen
van deze fout zeer ernstig (Corr.Namen, 9 juli 1987, Vl. T. Gez., 1991,
175, noot).
Een beroepsbuschauffeur die 120 km/uur met een autobus rijdt op een plaats
waar dit slechts 75 km/uur mag zijn, en vervolgens aan een onverantwoorde
snelheid een maneuver uitvoert waardoor hij de controle over het stuur
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verliest en een zware aanrijding veroorzaakt, begaat een zware fout (Pol.
Sint-Niklaas, 31 oktober 1990, T. Vred., 1991, 108).

B. Verbintenis in solidum?
W anneer de aangestelde conform art. 18 van de wet op de arbeidsovereenkomsten niet persoonlijk aansprakelijk is, kan hij onmogelijk in solidum met
zijn aansteller worden veroordeeld om de schade te vergoeden (Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M., Geelen, K. en Decoster, S., ,Overzicht (19791984)", T.P.R., 1987, 1497, nr. 143.B.).
Art. 18 van de wet betreffende de arbeidsovereenkomsten wordt geschonden
wanneer de rechtbank de vordering van de schadelijder met toepassing van
dit artikel onontvankelijk verklaart, zonder vast te stellen dat de schadeverwekker door een arbeidsovereenkomst verbonden is (Cass., 17 juni 1986,
Arr. Cass., 1985-86, 1420). Dit is immers niet zonder belang, gezien bij niettoepasselijkheid van de wet op de arbeidsovereenkomsten, de aangestelde de
immuniteit van art. 18 niet kan inroepen en de veroordeling in solidum met
de aansteller mogelijk is, ook voor schade welke niet te wijten is aan bedrog,
zware schuld van de aangestelde of Iichte schuld die bij deze eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt.
Is de wet betreffende de arbeidsovereenkomsten niet van toepassing (zie De
Jaegere, Ph., ,De aansprakelijkheid van de werknemer t.a.v. derden in het
licht van artikel 18 van de wet betreffende de arbeidsovereenkomsten", l.c.,
(263), 268), dan kan de aangestelde de immuniteit van art. 18 dus niet
inroepen (Rb. Charleroi, 9 oktober 1990, T.B.B.R., 1992, 449, T.B.B.R.,
1993, 183). In dat geval is, zoals gesteld, de veroordeling in solidum met
de aansteller mogelijk (Brussel, 31 mei 1985, Vl. T. Gez., 1988, 439, noot
Heylen, R., R.G.A.R., 1988, nr. 11.352, noot France, P., zie nr. 141A: in
solidum veroordeling van geneesheer-assistent en zijn aansteller, het
O.C.M.W.; Brussel, 27 oktober 1988, R.G.A.R., 1990, nr. 11.687).
Een in solidum veroordeling van de aansteller op grand van art. 1384, lid 3
B.W. en van de aangestelde, die met een arbeidsovereenkomst verbonden is,
blijft wei mogelijk wanneer de werknemer een opzettelijke, een zware of een
bij hem gewoonlijk voorkomende Iichte fout begaat (Van Oevelen, A.,
,De civielrechtelijke aansprakelijkheid van de werknemer en van de werkgever voor de onrechtmatige daden van de werknemer in het raam van de
uitvoering van de arbeidsovereenkomst", l. c., (1168), nr. 58, 1200; voor
een toepassing, zie Brussel, 8 mei 1985, J.T., 1986, 252, noot Van Gysel,
A.C., ,La responsabilite du violeur pour les frais d'entretien et d'education
de I' enfant ne de son crime", R.G.A.R., 1985, nr. 10.993: ziekenhuispatiente
verkracht door een aangestelde van de kliniek).

C. Samenloop met persoonlijke fout in hoofde van de aansteller
De schade kan ook berokkend worden door de samenloop van een persoonlijke fout van de werkgever en een fout van de aangestelde.

1432

--

l_-=-j_~=--=-·-~---=-=-------_:_::__··_--

_ _ _L_

r---===-=-===-=---=

Samenloop van een persoonlijke fout van de werkgever en de fout van de
aangestelde was er toen brand uitbrak in de kelders van een school, veroorzaakt door de brandstichting van een elfjarig kind. Ret Rof stelde vast dat de
toegang tot de kelders enkel mogelijk gemaakt werd door de nalatigheid van
een of meer aangestelden van de school, zodat deze krachtens artikel 1384,
lid 3 B.W. aansprakelijk werd gesteld. Daarenboven was de inrichtende
macht ook op grond van art. 1382 B.W. wegens eigen onrechtmatige daad
tot schadeloosstelling gehouden, omdat de onderwijsinstelling niet de passende maatregelen had getroffen om elke toegang tot de kelders te verhinderen (Bergen, 29 februari 1988, R.G.A.R., 1990, nr. 11.636).
Een kindje stikt onmiddellijk na een amandeloperatie in de recovery-afdeling
van een ziekenhuis door onvoldoende bewaking van de verpleegkundige.
Ret ziekenhuis - aansteller - is daarenboven wegens eigen fout aansprakelijk tengevolge van de gebrekkige werking van de recovery (Luik, 8 oktober 1991, Vl. T. Gez., 1992, 41-45, met noot Reylen, R., ,De taken van de
anesthesioloog in de recovery inzake het toezicht op de verpleegkundige:
controleplicht of controlerecht?", bevestiging van Rb. Namen, 29 februari
1988, Rev. Reg. Dr., 1988, 270).
De beheerder van een rusthuis, waaruit een clemente vrouw ontsnapt, is
aansprakelijk bij toepassing van art. 1382 B.W. in eigen naam en art. 1384,
lid 3 B.W. als meester over het personeel belast met de bewaking (Vred.
Menen, 29 januari 1986, T Vred., 1989, 17).
AFDELING

2

VOORWAARDEN VAN AANSPRAKELIJKHEID

144. SCHADE AAN DERDEN - De aansprakelijkheid voor de daad van een
aangestelde is enkel ingesteld ten voordele van derden-slachtoffers (Cass.,
15 september 1988, Arr. Cass., 1988-89,57, V.K.J., 1988,319, R.W., 198990, 708, noot DePauw, G., Pas., I, 49, J.T., 1988, 687). Onder derden client
men te verstaan alle andere personen dan de aansteller en de aangestelde zelf
(Cornelis, L., ,De buitencontractuele aansprakelijkheid van de kredietinstellingen voor hun zelfstandige agenten", Bank. Fin., 1988, afl. 5, 21,
nr. 3.4.; Van Oevelen, A., ,De civielrechtelijke aansprakelijkheid van de
werknemer en van de werkgever voor de onrechtmatige daden van de
werknemer in het raam van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst",
l.c., (1168), nr. 55, 1198).
Terwijl algemeen aanvaard wordt dat de aangestelde zich tegenover zijn
aansteller niet kan beroepen op het door die bepaling ingevoerde vermoeden
van aansprakelijkheid (Doutrewe, M., ,Commettant victime d'indommage
cause par son prepose et un tiers", R. G.A.R., 1986, nr. 11.022), stelde zich in
de bestudeerde periode de vraag of deze regel ook geldt indien de aangestelde in de uitoefening van de bediening een onrechtmatige daad stelt
waardoor schade wordt veroorzaakt aan zijn eigen minderjarig kind. In casu
betrof het een moeder-onderwijzeres die in de uitoefening van haar bedie-
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ning (tijdens het naar huis brengen van enkele kinderen) een onvoorzichtigheid begaat waardoor haar dochtertje slachtoffer wordt van een verkeersongeval. Het Hof van Beroep te Luik oordeelde dat de onderwijsinstelling
met toepassing van art. 1384, lid 3 B.W. aansprakelijk is. Tegen dit arrest
werd door de onderwijsinstelling onder meer wegens schending van art.
1384, lid 3 B.W. cassatieberoep ingesteld. Het Hofvan Cassatie verwierp het
beroep van de onderwijsinstelling gezien het bestreden arrester uitdrukkelijk
op wijst dat het geschil betrekking heeft op de vergoeding van het minderjarig meisje, vertegenwoordigd door haar voogd ad hoc, en niet van de
aangestelde zelf (Cass., 19 juni 1986, Arr. Cass., 1985-86, 1440, R.G.A.R.,
19.87, nr. 11.279, J.T., 1987, 196).
Is daarentegen de aansteller ze1f het s1achtoffer van een onrechtmatige daad
van zijn aangestelde, staan we buiten het toepassingsgebied van art. 1384,
lid 3 B.W. (Doutrewe, M., l.c., 2). De aansteller kan in dat geval op grand van
de regels van de contractuele en de buitencontractuele aansprakelijkheid een
vordering tot schadeloosstelling tegen zijn aangestelde instellen, maar als de
aangestelde een werknemer is, enkel binnen de perken van art. 18 van de
Arbeidsovereenkomstenwet (Van Oevelen, A., ,De civielrechtelijke aansprakelijkheid van de werknemer en van de werkgever voor de onrechtmatige daden van de werknemer in het raam van de uitvoering van de
arbeidsovereenkomst", l. c., (1168), nr. 56, 1199; voor een toepassing, zie:
Pol. Sint-Niklaas, 31 oktober 1990, T. Vred., 1991, 108).
Gezien de aansprakelijkheid ex art. 1384, lid 3 B.W. alleen bestaat ten
gunste van derden die slachtoffer zijn van de schade die door de aangestelde
is veroorzaakt in de bediening waartoe de aansteller hem heeft gebezigd,
kan de aangestelde de op hem rustende aansprakelijkheid niet van zich
afschuiven door tegen zijn aansteller een vordering in vrijwaring in te
stellen op grand van de enkele omstandigheid dat deze ten aanzien van
derden burgerrechtelijk aansprakelijk is. Het arrest van het Hof van Beroep te
Luik dd. 23 december 1986 dat in die omstandigheden de vordering tot
vrijwaring van de aangestelde gericht tegen zijn aansteller op grand van
art. 1384, lid 3 B.W., gegrond verklaarde, werd door het Hof van Cassatie
terecht vernietigd (Cass., 15 september 1988, Arr. Cass., 1988-89, 57, V.K.J.,
1988, 319, R.W, 1989-90, 708, noot DePauw, G., Pas., I, 49, J.T., 1988,
687; Doutrewe, M., l.c., 2).
De werkgever kan niet worden aangesproken op grand van art. 1384, lid 3
B.W. door zijn eigen werknemer, die slachtoffer wordt van een arbeidsongeval dat veroorzaakt wordt door een medewerknemer. De aangestelde,
slachtoffer van de daad van zijn medewerknemer, wordt niet als een derde
beschouwd en moet genoegen nemen met de vordering uit de arbeidsongevallenwet, tenzij het een door een andere werkgever uitgeleende werknemer betreft (Persyn, C., Janvier, R. en Van Eeckhoutte, W., ,Overzicht van
rechtspraak (1984-1989). Arbeidsongevallen", T.P.R., 1990, 1364).
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DOOR EEN ONRECHTMATIGE DAAD VAN DE AANGESTELDE -

A. Algemene beginselen

De aansprakelijkheid van de aansteller zoals bepaald in art. 1384, lid 3 B.W.
vereist het bewijs dat de aangestelde een fout heeft begaan in oorzakelijk
verband met de schade (zie b.v. Luik, 26 november 1986, J.L.M.B., 1987,
719, noot De Rode, H.; Rb. Bergen, 17 april1990, J.L.M.B., 1992, 296, met
noot Kohl, A., ,Responsabilite du notaire du fait de son clerc"; Rb. Tongeren, 13 november 1990, T.B.B.R., 1992, 445; Cornelis, L., ,De buitencontractuele aansprakelijkheid van de kredietinstellingen voor hun zelfstandige
agenten", Bank. Fin., 1988, afl. 5, nr. 21, 3.2. en 3.3.; Van Oevelen, A., ,De
civielrechtelijke aansprakelijkheid van de werknemer en van de werkgever
voor de onrechtmatige daden van de werknemer in het raam van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst", l.c., (1168), nr. 57, 1199).
De aansprakelijkheid van de aansteller, ingevoerd bij art. 1384, lid 3 B.W.,
veronderstelt dus dat de aangestelde een fout heeft begaan waardoor aan
derden schade is veroorzaakt. Niet vereist is dat door die fout de strafwet is
overtreden (Cass., 26 oktober 1989, Arr. Cass., 1989-90, 274, De Verz.,
1990, 241, R.C.J.B., 1992, 216, noot Dalcq, C., J.L.M.B., 1990, 75, J.T.,
1990, 102, Pas., 1990, I, 241, R.G.A.R., 1991, nr. 11.870, noot).
Wordt er geen onrechtmatige daad van de aangestelde bewezen, kan de
aansteller onmogelijk worden aangesproken (b.v. Brussel, 24 februari 1987,
R.G.A.R., 1989, nr. 11.448, noot Piteus, J.).
Het slachtoffer draagt de bewijslast van de onrechtmatige daad en het
oorzakelijk verband met de schade, tenzij de wet die onrechtmatige daad
en het causaal verband zelf vermoedt. Zo brengt de niet-weerlegde vermoede
fout van de onderwijzer op basis van art. 1384, lid 4 B.W. de aansprakelijkheid van de vrije onderwijsinstelling krachtens art. 1384, lid 3 B.W. mee
(Van Oevelen, A., ,De civielrechtelijke aansprakelijkheid van de werknemer
en van de werkgever voor de onrechtmatige daden van de werknemer in het
raam van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst", l.c., (1168), nr. 57,
1199; zie nr. 131).
Kan de aansteller krachtens art. 1384, lid 3 B.W. ook aansprakelijk gesteld
worden wanneer de aangestelde overeenkomstig art. 1384, lid 1 B.W. of
art. 1385 B.W. vermoed wordt aansprakelijk te zijn als bewaarder van de
gebrekkige zaak of het dier (Van Oevelen, A., ,De civielrechtelijke aansprakelijkheid van de werknemer en van de werkgever voor de onrechtmatige daden van de werknemer in het raam van de uitvoering van de
arbeidsovereenkomst", l.c., (1168), nr. 59, 1200)? Zo ontstaat de op grond
van art. 1384, lid 1 B.W. vergoedbare schade niet door de daad van de
bewaarder, maar wel door de gedraging van de zaak zelf en de hoedanigheid
van bewaarder van die zaak.
Het bestaan van een gezagsverhouding sluit immers principieel niet uit dat de
aangestelde de hoedanigheid van bewaarder bezit. De aangestelde kan in de
uitvoering van zijn taak over voldoende vrijheid beschikken om als bewaar1435
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der van de gebrekkige zaak of als meester van bet dier te worden aanzien, wat
dan tot een cumul van de artikelen 1384, lid 1 B.W. of 1385 B.W. met
art. 1384, lid 3 B.W. zou kunnen leiden (zie nrs. 68 en 92; Cass., 5 november
1981, Arr. Cass., 1981-82, 328, R.W., 1983-84, 2909, noot, Pas., 1982, I,
316, conclusie Proc.-Gen. Duman, F., R.G.A.R., 1982, nr. 10.526 met conclusie Proc.-Gen. Duman, F.). Een toepassing van de cumul tussen art. 1384,
lid 3 B.W. en art. 1385 B.W. is terug te vinden in bet vonnis van de
Recbtbank van Brussel dd. 20 april 1990 (zie voor bespreking nr. 9l.B;
Rb. Brussel, 20 april 1990, R.G.A.R., 1992, nr. 11.901).
Kan de aansteller krachtens art. 1384, lid 3 B.W. aansprakelijk gesteld
worden wanneer de aangestelde geestesziek is op het ogenblik dat hij schade
veroorzaakt (Van Oevelen, A., ,De civielrechtelijke aansprakelijkheid van
de werknemer en van de werkgever voor de onrecbtmatige daden van de
werknemer in het raam van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst", l.c.,
(1168), nr. 60, 1200)? Traditioneel wordt deze vraag ontkennend beantwoord
omdat de volkomen geesteszieke-aangestelde niet schuldbekwaam is in de
zin van art. 1382-1383 B.W. (zie nr. 33). Nu enerzijds het Hof van Cassatie
de cumul van kwalitatieve aansprakelijkheden lijkt te aanvaarden en anderzijds voor de toepassing van art. 1384, lid 3 B.W. niet vereist is dat de
aangestelde ook persoonlijk moet kunnen aansprakelijk gesteld worden (zie
art. 18 van de Wet betreffende de Arbeidsovereenkomsten), ligt bet voor de
hand dat de niet-aansprakelijkheid van de volkomen ontoerekenbare geesteszieke-aangestelde de toepassing van art. 1384, lid 3 B.W. niet uitsluit (zie
hierna, B., nr. 145.B.).

B. Artikel 18 van de wet betreffende de arbeidsovereenkomsten
Nu art. 18 van de Arbeidsovereenkomstenwet de persoonlijke aansprakelijkheid van de werknemer-aangestelde beperkt tot zijn opzettelijke fout, zware
fout en de gewoonlijk bij hem voorkomende Iichte fout, stelt zich de vraag of
de werkgever-aansteller krachtens art. 1384, lid 3 B.W. nog aansprakelijk
kan gesteld worden voor de onrechtmatige daden van zijn werknemeraangestelde in de gevallen waarin deze laatste niet persoonlijk aansprakelijk
is. In het vorig Overzicbt werd reeds gewezen op het arrest van het Hof van
Cassatie van 18 november 1981, waarin het Hof oordeelde dat artikel18 van
de Arbeidsovereenkomsten afwijkt van het gemene recht inzoverre het de
aangestelde vrijstelt van aansprakelijkheid ingeval van een Iichte fout die
niet gewoonlijk voorkomt (Cass., 18 november 1981, R. W., 1982-83, 859,
R.G.A.R., 1982, nr. 10.459). Die vrijstelling in de zin van het gemene recht
geldt enkel voor de aangestelde en sluit de civielrecbtelijke aansprakelijkheid van de werkgever niet uit (Cuypers, D., ,De aansprakelijkheid van de
werknemer", Or., 1992, (253), 261; Vandenberghe, H., Van Quickenborne,
M., Geelen, K. en Decoster, S., ,Overzicht (1979-1984)", T.P.R., 1987,
nr. 145.B., 1501).
De lagere rechtspraak schaart zich achter dit principe.
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De vrijstelling van aansprakelijkheid in hoofde van de aangestelde krachtens
art. 18 Wet betreffende de Arbeidsovereenkomsten leidt er niet toe dat ook
de werkgever niet aansprakelijk zou zijn. Op de aansteller blijft art. 1384,
lid 3 B.W. toepasselijk (Rb. Tongeren, 13 november 1990, T.B.B.R., 1992,
445).

C. Verjaring en vrijspraak
De verjaring van de strafvordering en de daarmee gepaard gaande burgerlijke
vordering loopt niet alleen ten gunste van de beklaagde-aangestelde, maar
tevens in het voordeel van de burgerlijk aansprakelijke, zodat, bij verjaring
van het rnisdrijf, het slachtoffer zich niet meer op grond van art. 1384, lid 3
B.W. tegen de aansteller kan keren (zie b.v. Rb. Charleroi, 12 januari 1988,
J.T., 1989, 46; Rb. Charleroi, 20 februari 1990, R.G.A.R., 1992, nr. 12.074).
Indien de aan de aangestelde verweten fout een strafrechtelijk beteugeld feit
is, is de verjaring van de burgerlijke vordering - ook tegen de aansteller onderworpen aan de regeling van art. 26 Voorafgaande Titel Sv. (Brussel,
27 september 1990, R.G.A.R., 1992, nr. 11.961). Is de burgerlijke vordering
tegen de aangestelde verjaard, dan kan ook de aansteller niet meer worden
aangesproken. Zoals gesteld kan het arrest van het Arbitragehof dd. 21 maart
1995 (Arbitragehof, 21 maart 1995, R. W, 1994-95, 1324, met noot Traest,
Ph., ,De verjaring van de burgerlijke vordering voortspruitend uit een
rnisdrijf: de geschiedenis en de onzekere toekomst") dat deze bepaling
strijdig acht met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet in de besproken
periode natuurlijk nog geen invloed laten gelden.

146.

IN DE UITOEFENING VAN DE FUNCTIE -

A. Belgische opvatting
Krachtens art. 1384, lid 3 B.W. moeten de meesters en de aanstellers slechts
voor de schade instaan, die door hun dienstboden en aangestelden is veroorzaakt ,in de bediening waarvoor ze hen gebezigd hebben". De rechtspraak houdt vast aan de ruime interpretatie van het begrip ,in de bediening"
(Cornelis, L., ,De buitencontractuele aansprakelijkheid van de kredietinstellingen voor hun zelfstandige agenten", Bank. Fin., 1988, afl. 5, 21-22,
nr. 3.5.; Cuypers, D., ,De aansprakelijkheid van de werknemer", Or., 1992,
(253), 261-262; Dirix, E., ,De aansprakelijkheid van en voor hulppersonen"
in Storme, M. (ed.), Recht haZen uit aansprakelijkheid, XIXe Post-universitaire cyclus Willy Delva (1992-1993), Gent, Mys & Breesch, 1993, (341),
nr. 4; Van Oevelen, A., ,De civielrechtelijke aansprakelijkheid van de
werknemer en van de werkgever voor de onrechtmatige daden van de
werknemer in het raam van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst",
I.e., (1168), nr. 60, 1201). Opdat schade veroorzaakt zou zijn tijdens de
bediening van een aangestelde, volstaat het dat de onrechtmatige en schadeverwekkende daad verricht werd tijdens de bediening en, ook al is het
onrechtstreeks of occasioned, ermee verband houdt. Het Hof van Cassatie
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heeft de constante rechtspraak in de besproken periode bevestigd (Cass.,
2 oktober 1984, Arr. Cass., 1984-85, 181, R.W., 1984-85, 2704; Cass.,
26 oktober 1989, Arr. Cass., 1989-90, 274, T.B.B.R., 1991, 623, noot Clevenbergh, 0., ,Le commettant est-il responsable du dommage cause par son
prepose, en cas d' 'abus de fonctions'?", J.L.M.B., 1990, 75, noot Schamps,
J.T., 1990, 102; vgl. Brussel, 8 mei 1985, J.T., 1986, 252, noot Van Gysel,
A.C., ,La responsabilite du violeur pour les frais d'entretien et d'education
de l'enfant ne de son crime"; R.G.A.R., 1985, nr. 10.993: ziekenhuispatiente
verkracht door een aangestelde van de kliniek).
Een onrechtmatige daad kan tot de bediening van de aangestelde behoren,
zelfs indien de aangestelde de vader of de moeder is van het slachtoffer
(Cass., 19 juni 1986, Arr. Cass., 1985-86, 1440, J.T., 1987, 196, R.G.A.R.,
1987, nr. 11.279).
De feiten van het arrest waren de volgende.
Een onderwijzeres brengt dagelijks na de kleuterschool enkele kinderen,
waaronder haar eigen dochter, met de wagen naar huis. Tengevolge van een
gebrek in het door haar uitgeoefende toezicht wordt haar vijfjarig dochtertje
het slachtoffer van een verkeersongeval. De voogd ad hoc van het rninderjarig kind spreekt de onderwijsinstelling aan op grond van art. 1384, lid 3
B.W. Het Hof van Beroep te Luik oordeelde dat ,[de aangestelde van de
aangesprokene, in casu de moeder van het vijfjarig meisje] haar gezag als
onderwijzeres, zelfs-ten aanzien van haai eigen dochter, Cliende-a:ill te
wenden om te verhinderen dat de kinderen op straat verder speelden met
veronachtzarning van tucht en veiligheid" en dat hieruit volgt dat de onrechtmatige schadeverwekkende daad gesteld is in de uitoefening van haar bediening, niettegenstaande het feit dat een van de kinderen die ze moest terugbrengen, haar eigen kind was. Tegen dit arrest stelde de onderwijsinstelling
cassatieberoep in. De onderwijsinstelling voerde onder meer aan dat de
bewaking van het meisje overgegaan is van zodra ze de school verlaat en
niet pas bij de thuiskomst. Uit de omstandigheden dat deze laatste als
onderwijzeres ook nog andere kinderen naar huis moest brengen, kan volgens de aangesprokene op grond van art. 1384, lid 3 B.W. niet afgeleid
worden dat deze ten aanzien van haar dochter optrad als aangestelde van de
school. Het Hof van Cassatie heeft dit rniddel verworpen (Cass., 19 juni
1986,Arr. Cass., 1985-86, 1440,J.T., 1987, 196,R.G.A.R., 1987,nr.11.279).
De ruime interpretatie van het Hof van Cassatie leidt ertoe dat de aansteller
zelfs aansprakelijk wordt gesteld ingeval van rnisbruik van functie door zijn
aangestelde (Dirix, E., ,De aansprakelijkheid van en voor hulppersonen" in
Storme, M. (ed.), Recht halen uit aansprakelijkheid, X!Xe Post-universitaire
cyclus Willy Delva (1992-1993), Gent, Mys & Breesch, 1993, (341), nr. 5).
Misbruik van functie doet zich voor wanneer de aangestelde van zijn functie
of van de rniddelen .die zijn aansteller hem ter beschikking stelt, gebruik
maakt voor persoonlijke doeleinden of doeleinden die vreemd zijn aan de
door de aansteller gegeven opdracht (Van Oevelen, A., ,De civielrechtelijke
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aansprakelijkheid van de werknemer en van de werkgever voor de onrechtmatige daden van de werknemer in het raam van de uitvoering van de
arbeidsovereenkomst", l.c., (1168), nr. 61, 1202).
Een schoolvoorbeeld is terug te vinden in het arrest van het Hof van Cassatie
van 2 oktober 1984. Het betrof een een technicus die samen met een werkmakker onderhouds- en herstelwerken uitvoert bij de klanten van zijn werkgever. Beiden verlaten het bedrijf 's morgens te 8.30 uur met de wagen van
de firma en dienen zich bij het einde van hun normale dagtaak, omstreeks
16.30 uur, te melden op het kantoor van hun werkgever om de wagen binnen
te brengen. Een verkeersongeval doet zich voor vooraleer zij terug binnen
zijn. Het bestreden vonnis besloot dat de technicus misbruik heeft gemaakt
van zijn bediening en van de middelen die hem door zijn werkgever ter
beschikking zijn gesteld, door ,hoewel hij vervallen was van het recht tot
sturen, met de firmawagen te hebben gereden en die te hebben gebruikt om
herbergen te bezoeken". Gezien de feiten gepleegd werden tijdens de bediening waartoe zijn aansteller hem gebezigd heeft en hiermee, zij het occasioneel en onrechtstreeks verband houden, verklaarde het bestreden vonnis
de aansteller civielrechtelijk aansprakelijk met toepassing van art. 1384, lid 3
B.W. (Corr. Brussel, weergegeven in het daaropvolgend Cassatie-arrest van
2 oktober 1984). Het Hof van Cassatie keurde deze uitspraak goed (Cass.,
2 oktober 1984, Arr. Cass., 1984-85, 181, R. W., 1984-85, 2704; vgl. Cass.,
26 oktober 1989,Arr. Cass., 1989-90,274, T.B.B.R., 1991,623, nootClevenbergh, 0., ,Le commettant est-il responsable du dommage cause par son
prepose, en cas d"abus de fonctions'?", J.L.M.B., 1990, 75, noot Schamps,
J.T., 1990, 102).
De omstandigheid dat de zoon van een notaris, aangestelde bij zijn vader,
van zijn functie misbruik heeft gemaakt om oplichting te plegen, belet de
toepassing van art. 1384, lid 3 B.W. niet, daar het onrechtmatig handelen
wordt begaan tijdens de uitoefening van de functie en in een verband staat tot
deze, weze het occasioned en onrechtstreeks (Brussel, 27 september 1990,
R.G.A.R., 1992, nr. 11.961).
In de rechtsleer wordt deze ruime interpretatie van ,in de uitoefening van de
functie" bekritiseerd. In navolging van de Franse rechtspraak (zie verder
nr. 146.B.; zie ook uitvoerig Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M.,
m.m.v. Geelen, K. en Decoster, S., ,Overzicht (1979-1984)", T.P.R., 1987,
nr. 146, 1502) heeft het Hof van Cassatie vooreerst in het arrest van
26 oktober 1989 omschreven onder welke voorwaarden de aansteller in
geval van ,misbruik van bediening" bevrijd kan zijn van zijn aansprakelijkheid in de zin van art. 1384, lid 3 B.W. (zie o.m. Cass. fr., 3 mei 1990, Resp.
civ. et assur., 1990, comm. 270).
Indien de onrechtmatige daad voortvloeit uit een misbruik van bediening,
kan de aansteller volgens het Belgische Hof van Cassatie aileen dan van
aansprakelijkheid worden vrijgesteld, als zijn aangestelde buiten de bediening heeft gehandeld waarvoor hij was aangesteld, zonder toestemming en
voor een ander doel dan zijn eigen taak (Cass., 26 oktober 1989, Arr. Cass.,

1439

1989-90, 274, T.B.B.R., 1991, 623, noot Clevenbergh, 0., ,Le commettant
est-il responsable du domrnage cause par son prepose, en cas d' 'abus de
fonctions'?", J.L.M.B., 1990, 75, noot Schamps, J.T., 1990, 102).
In het besproken geval betrof het een bankdirecteur die van klanten fondsen
ontvangen had om ze te beleggen, maar ze voor andere doeleinden gebruikte.
De betrokkene werd strafrechtelijk veroordeeld. Ret slachtoffer stelt dat de
gelden overhandigd werden aan de bankdirecteur wegens zijn bediening bij
de bank zodat zij er rechtmatig mocht op vertrouwen dat de gelden daadwerkelijk bij de bankinstelling werden gedeponeerd, en spreekt dan ook de
bankinstelling aan.
Bij arrest van 27 juni 1986 heeft het Rof van Beroep te Luik de bankinstelling met toepassing van art. 1384, lid 3 B.W. aansprakelijk gesteld. Tegen dit
arrest werd door de bankinstelling cassatieberoep ingesteld onder meer op
grond van beweerd machtsmisbruik van de bankdirecteur, het optreden
zonder de vereiste bevoegdheid om de bankinstelling in de uitvoering van
een rechtshandeling te vertegenwoordigen en de omstandigheid dat het
slachtoffer wist of diende te weten dat er misbruik werd gepleegd.
Ret Rof van Cassatie heeft in zijn arrest van 26 oktober 1989 de beginselen.
van de toepasselijkheid van art. 1384, lid 3 B.W. uitdrukkelijk hemomen:
- art. 1384, lid 3 B.W. veronderstelt dat de aangestelde een fout heeft
begaan waardoor aan derden schade is veroorzaakt, ·zonder dat wordt
vereist dat door die fout de strafwet is overtreden;
- voor de toepassing van artikel 1384, lid 3 B.W. moet de onrechtrnatige
daad, zij het een opzettelijke, binnen het raam van de bediening van de
aangestelde verricht zijn;
- voldoende is dat die handeling verricht is tijdens de bediening en, zij het
onrechtstreeks en occasioneel, daarop betrekking heeft;
- indien de daad voortvloeit uit een misbruik van bediening is de aansteller
alleen dan van zijn aansprakelijkheid vrijgesteld indien zijn aangestelde
buiten de bediening waarvoor hij was aangesteld, zonder toestemming en
voor een ander doel dan zijn eigen taak heeft gehandeld;
- de aansprakelijkheid gegrond op art. 1384, lid 3 B.W. blijft bestaan
niettegenstaande de persoonlijke motieven die de benadeelde voor zijn
optreden kan hebben gehad, met uitzondering van de gevolgen van een
eventuele fout van het slachtoffer; dergelijke fout kan erin bestaan ,dat
het slachtoffer wist of moest weten dat de aangestelde misbruik maakte
van zijn bediening, als dat slachtoffer volgens de omstandigheden op
geen enkel ogenblik geloofde of kon geloven dat de persoon tot wie het
zich had gewend, als aangestelde en binnen het kader van zijn bediening
handelde" (Cass., 26 oktober 1989, Arr. Cass., 1989-90, 274, De Verz.,
1990, 241, R.C.J.B., 1992,216, noot Dalcq, C., J.L.M.B., 1990,75, J.T.,
1990, 102, Pas., 1990, I, 241, R.G.A.R., 1991, nr. 11.870, noot) (zie
nr. 149).
Het cassatieberoep werd verworpen.
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Een aantal auteurs hebben de stelling van het Hof van Cassatie bekritiseerd
en in het bijzonder de eerste voorwaarde, vereist voor de eventuele vrijstelling van de aansteller bij misbruik van functie: de aansteller is enkel bevrijd
indien de schadeverwekkende daad werd gesteld buiten de bediening waarvoor hij was aangesteld. Bij een schadeverwekkende handeling verricht
buiten de opdracht of bediening van de aangestelde, vindt art. 1384, lid 3
B.W. echter geen toepassing en kan de aansteller derhalve niet gehouden zijn
tot vergoeding op grond van dit artikel (zie o.m. Clevenbergh, 0., ,Le
commettant est-il responsable du dommage cause par son prepose, en cas
d"abus de fonctions'?", noot onder Cass., 26 oktober 1989, T.B.B.R., 1991,
627).
Met het arrest van 4 november 1993 heeft het Hof van Cassatie een nieuwe
wending genomen. In een gelijkaardig geval als het arrest van 26 oktober
1989 oordeelde het Hof dat ,hoewel het voor de toepassing van artikel1384,
derde lid, van het Burgerlijk Wetboek, voldoende is dat de onrechtmatige
daad van de aangestelde bij de uitoefening van zijn bediening is verricht en,
zij het zelfs onrechtstreeks en occasioned, daarop betrekking heeft en het
beginsel van de in die bepaling bedoelde aansprakelijkheid blijft bestaan
niettegenstaande persoonlijke overwegingen die de handelingen van het
slachtoffer kunnen hebben bepaald, de regeling inzake aansprakelijkheid
bedoeld in artikel 1384, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek toch niet is
vastgesteld ten gunste van diegene die met de aangestelde heeft gehandeld
terwijl hij wist of moest weten dat laatstgenoemde buiten zijn bediening en
voor eigen rekening optrad; dat het dienaangaande geen belang heeft of
wegens de kennis van dat feit, de handelwijze van het slachtoffer al dan niet
als foutief kan worden beschouwd; dat die regeling niet wordt toegepast als
diegene die de andere aanstelt aantoont dat het slachtoffer op geen enkel
ogenblik heeft geloofd of heeft kunnen geloven dat de persoon tot wie hij
zich had gewend als aangestelde en in het kader van zijn bediening optrad;"
(Cass., 4 november 1993, Arr. Cass., 1993, 921). In de bestreden beslissing
oordeelde het Hof van Beroep te Luik dat het slachtoffer ,had moeten weten
dat de zaakvoerder van (de bankinstelling) zijn bediening misbruikte", zodat
het Hof van Beroep, aldus het Hof van Cassatie, de beslissing om ,de
toepassing van aansprakelijkheid die artikel1384, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek ten laste van diegene die de andere aanstelt invoert", uit te
sluiten naar recht verantwoordt. Met dit arrest heeft het Hof van Cassatie de
bewijslast uitdrukkelijk bij de aansteller gelegd, die - om de aansprakelijkheidsregeling van art. 1384, lid 3 B.W. uit te sluiten- het bewijs dient te
leveren dat ,het slachtoffer op geen enkel ogenblik heeft geloofd of heeft
kunnen geloven dat de persoon tot wie hij zich had gewend als aangestelde
en in het kader van zijn bediening optrad".
De ruime interpretatie van het Hofvan Cassatie blijft in schril contrast met de
vrij strikte voorwaarden die gelden om de onrechtmatige daad van een
orgaan aan de rechtspersoon toe te rekenen (zie nr. 141; Van Oevelen, A.,
,De civielrechtelijke aansprakelijkheid van de werknemer en van de werk-
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gever voor de onrechtmatige daden van de werknemer in het raam van de
uitvoering van de arbeidsovereenkomst", l.c., (1168), nr. 61, 1202).
B. Franse opvatting
De interpretatie van het begrip ,misbruik van functie" werd sinds het arrest
van de ,Assemblee pleniere" van het Hof van Cassatie dd. 17 juni 1983
meermaals hernomen (Cass. fr. crim., 27 oktober 1983, D., 1984, 1., 170,
noot Larroumet; Cass.fr.plen., 15 november 1985, D., 1986, 1., 1981, noot
Aubert; Cass.fr.plen., 19 mei 1988, D., 1988, 1., 513, noot Larroumet;
Cass.fr.crim., 21 maart 1989, D., 1989, I.R., 168; Cass.fr.civ., 12 juli 1989,
D., 1989, I.R., 247 en R.T.D.Comm., 1990, 72, nr. 8, noot Labrillac en
Teyssie; Cass. fr., 15 november 1985, geciteerd: ,attendu que la cour
d'appel, qui n'etait saisie qu'en vertu des regles de la responsabilite delictuelle, a rappele, a bon droit, que les dispositions de I' article 1384, alinea 5,
du Code civil ne s'appliquent pas au commettant en cas de dommages causes
par le prepose qui, agissant sans autorisation a des fins etrangeres a ses
attributions, s'est place hors des fonctions auxquelles il etait employe;").
Volgens het Franse Hof van Cassatie is de aansteller niet aansprakelijk voor
de handelingen die de aangestelde heeft gepleegd ,hors des fonctions
auxquelles il etait employe''' ,sans autorisation" en ,a des fins etrangeres
asesattribut:lons''-(zielret-begirrselarrest;-eass~-fr.,Ass.plen.; 17juni -1983,
Gaz. Pal., 1984, I, Panor., 58, noot Chabas, Gaz. Pal., 1983, II, 598, 1.C.P.,
1983, 20.120 met conclusie Sadon en noot Chabas, D., 1984, 134, noot
Denis; Cass. fr., 17 maart 1993, Bull. civ., II, nr. 177, Resp. civ. et assur.,
1993, comm. 187). De recente rechtspraak van het Franse Hof lijkt aan het
begrip ,doeleinden vreemd aan de opdracht" een restrictievere interpretatie
te geven, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen een objectief aspect
(het kader van de opdracht) en een subjectief aspect (de oogmerken van de
handeling). Is de daad binnen het objectieve kader van de opdracht gesteld,
dan is de aansteller aansprakelijk ook al streeft de aansteller doeleinden na
die vreemd zijn aan de opdracht (zie o.m. Cass.fr.ass.plen., 19 mei 1988, D.,
1988, 1., 513, noot Larroumet; zie ook Dirix, E., ,De aansprakelijkheid van
en voor hulppersonen" in Storme, M. (ed.), Recht haZen uit aansprakelijkheid, XIXe Post-universitaire cyclus Willy Delva (1992-1993), Gent, Mys &
Breesch, 1993, (341), nr. 5; Cass. fr. ass. plen., 19 mei 1988, geciteerd:
,Mais attendu que le commettant ne s'exonere de sa responsabilite que si son
prepose a agi hors des fonctions auxquelles il etait employe, sans autorisation, et a des fins etrangeres a ses attributions.
Et attendu que l' arret releve que A, en faisant souscrire a B des contrats de
capitalisation, etait dans l 'exercice de ses fonctions et avait agi avec autorisation conformement a ses attributions; que B avait la certitude qu'il
agissait pour le compte de «La Cite», laquelle avait, au surplus, regulierement enregistre les souscriptions et en avait tire profit;
Que de ces enonciations, d' ou il resulte que A, en detournant des fonds qui
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lui avaient ete remis dans l 'exercice de ses fonctions, ne s 'etait pas place
hors de celle-ci, la cour d' appel, a exactement deduit que la societe «La Cite»
ne s'exonerait pas de sa responsabilite civile;").
De aansprak:elijkheid van een bankinstelling (Cass.fr.civ., 12 juli 1989, D.,
1989, l.R., 247 enR.T.D.Comm., 1990,72, nr. 8, nootLabrillac en Teyssie)
en van een verzekeringsmaatschappij (Cass.fr.ass.plen., 19 mei 1988, D.,
1988, J., 513, noot Larroumet) werd aangenomen voor de bedrieglijke
handelingen van een bankbediende respectievelijk een verzekeringsagent,
wanneer die handelingen werden verricht ,dans le cadre de ses attributions".
Bij de beoordeling dient men zich op een objectief standpunt te plaatsen:
mocht de benadeelde gelet op de omstandigheden aannemen dat de aangestelde binnen zijn bevoegdheden optrad (zie b.v. Cass. fr., 23 juni 1993, Bull.
civ., II, nr. 232, Resp. civ. et assur., 1993, comm. 329; Dirix, E., ,De
aansprak:elijkheid van en voor hulppersonen" in Storme, M. (ed.), Recht
haZen uit aansprakelijkheid, XIXe Post-universitaire cyclus Willy Delva
(1992-1993), Gent, Mys & Breesch, 1993, (341), nr. 5).
147.

ONRECHTMATIGE DAD EN DIE NIET TIJDENS DE UITOEFENING VAN DE FUNCTIE

De aansprak:elijkheid van de aansteller krachtens
art. 1384, lid 3 B.W. kan niet worden ingeroepen voor een verkeersongeval
veroorzaak:t door een aangestelde buiten de uitoefening van zijn functie,
gedurende het weekeinde, buiten de normale werktijden en buiten arbeidsverband. De omstandigheid dat een aangestelde van een garagehouder gebruik maak:t van de handelaarsnummerplaat van zijn werkgever, vergezeld is
van collega-werknemers en het voertuig terugbrengt naar de garage van zijn
werkgever, volstaat niet om aan te tonen dat de onrechtmatige handeling
werd gesteld in de uitoefening van de functie (Corr. Luik, 17 januari 1985,
De Verz., 1985, 735, noot).
Maar de bewak:er van een prive-parking van een discotheek handelt niet
buiten de uitoefening van zijn functie wanneer hij het voertuig van een klant
gebruikt heeft om een dief achterna te gaan (C.A. Parijs, 9 juli 1991, Resp.
civ. et assur., 1991, comm. 366).
WERDEN BEGAAN -

148.

TOEPASSINGEN-

A. Rechtstreeks verband met de functie
De aangestelde in een wassalon, belast met het sluiten van de wasmachines,
die het veiligheidssysteem, waarvan deze machines voorzien zijn om het
openen tijdens het programma te beletten, niet inschak:elt (Brussel, 16 maart
1988, R. W, 1989-90, 820).
Een verpleegkundige die de recovery, waar een kindje onmiddellijk na een
operatie verblijft, verlaat en het paWintje alleen achterlaat. Het kindje stikt
als gevolg van onvoldoende bewaking in haar eigen bloed (Luik, 8 oktober
1991, Vl. T. Gez., 1992, 41-45, met noot Heylen, R., ,De taken van de
anesthesioloog in de recovery inzak:e het toezicht op de verpleegkundige:
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controleplicht of controlerecht?", bevestiging van Rb. Namen, 29 februari
1988, Rev. Reg. Dr., 1988, 270).
Een verpleegkundige die, na een operatie, in de ontwaakkamer de zuurstofleiding bij een bewusteloze patiente verkeerd aansluit, waardoor deze patiente het slachtoffer wordt van een hyperpressie in de longen waaraan zij
overlijdt (Rb. Brugge, 10 november 1987, R. W., 1987-88, 293, met noot
Vansweevelt, T., ,De wettelijke opdracht van het O.C.M.W. en de cumulatieve aansprakelijkheid van werkgever en gelegenheidsaansteller voor fouten
van aangestelden").
Een eerstejaars assistent anesthesie voert een rachianesthesie uit bij een
jonge vrouw. De verpleegkundige die de arts bij de inspuiting bijstaat, geeft
een ampul gevuld met een verkeerde vloeistof, waarna de arts, zonder de
aangeboden ampul te controleren, de vloeistof inspuit met een gedeeltelijke
verlamming van de patiente tot gevolg. Het O.C.M.W. werd aansprakelijk
gesteld zowel als aansteller van de verpleegkundige als aansteller van de
kandidaat-specialist (Brussel, 31 mei 1985, VI. T. Gez., 1988, 439, noot
Heylen, R., ,De aansprakelijkheid van de assistent in opleiding en zijn
stagemeester: noblesse oblige?", R.G.A.R., 1988, nr. 11.352, noot France,
P.).
De geneesheren die onvoldoende toezicht uitoefenen bij de behandeling van
een patient met wervelfractuur (Brussel, 27 oktober 1988, R.G.A.R., 1990,
nr. 11.687).
De chauffeur van een postwagen die tijdens zijn beroepsbezigheden op het
stationsperron een uitstappende treinreiziger aanrijdt (Brussel, 20 februari
1991, R.G.A.R., 1992, nr. 12.044).
B. Naar aanleiding van de functie
Twee arbeiders die in een nieuwbouw de centrale verwarming plaatsen en om de centrale verwarmingsinstallatie tegen stof te beschermen - een
kelderopening afdekken met een plaat uit een materiaal dat niet hestand is
om het gewicht van een persoon te dragen (Antwerpen, 8 maart 1989, R. W,
1991-92, 920).
De aangestelde-verpleger van een kliniek die een jonge patiente na het
toedienen van slaapverwekkende middelen verkracht (Brussel, 8 mei 1985,
J.T., 1986, 252, noot Van GyseL, A. C., ,La responsabilite du violeur pour les
frais d'entretien et d'education de I' enfant ne de son crime", R.G.A.R., 1985,
nr. 10.993).
Arbeiders van een ruimingsdienst die tijdens het ruimen van de riolering hun
vrachtwagen in een gevaarlijke bocht parkeren, waardoor een aanrijding
wordt veroorzaakt (Bergen, 6 november 1985, De Verz., 1986, 733).
De bakkersknecht die toelaat dat een veertienjarige een bestelwagen bestuurt, waarna een ongeval volgt (Luik, 7 mei 1985, J.L.M.B., 1985, 414).
Een vrachtwagenchauffeur die op een pas aangelegd terrein aarde gaat
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lassen, moet vooraf nagaan of het terrein stevig genoeg is om het gewicht van
een geladen vrachtwagen te dragen. Wanneer de grond onder het gewicht
toch wegzakt en bijgevolg de vrachtwagen achterover kantelt tegen een
waning, heeft de chauffeur een fout begaan, waarvoor de aansteller krachtens
art. 1384, lid 3 B.W. aansprakelijk is (Luik, 26 november 1986, J.L.M.B.,
1987, 719, noot De Rode, H.).
De aangestelden van een onderwijsinstelling die door hun onoplettendheid
het mogelijk maakten dat een elfjarig kind in de kelders van de school brand
sticht (Bergen, 29 februari 1988, R.G.A.R., 1990, nr. 11.636).
De gemeente, wiens aangestelde grafdelver is, is aansprakelijk voor de
schade veroorzaakt door het neerploffen van een lijkkist die hij in het graf
neerliet (Vred. Halle, 26 juli 1985, T. Vred., 1988, 29).
De onderwijzeres die na de kleuterschool enkele kinderen, waaronder haar
eigen dochter, met de wagen naar huis brengt en een gebrekkig toezicht
uitoefent waardoor haar vijfjarig dochtertje het slachtoffer wordt van een
verkeersongeval (Cass., 19 juni 1986, Arr. Cass., 1985-86, 1440, J.T., 1987,
196, R.G.A.R., 1987, nr. 11.279).
C. Opzettelijk onrechtmatige daden
De aansteller is aansprakelijk voor alle fouten van de aangestelde, ook de
opzettelijk onrechtmatige daden, op voorwaarde dat de aangestelde gehandeld heeft in de functie waarvoor de aansteller hem gebruikte (Brussel, 8 mei
1985, J.T., 1986, 252, noot Van Gysel, A.C., ,La responsabilite du violeur
pour les frais d'entretien et d'education de l'enfant ne de son crime"'
R.G.A.R., 1985, nr. 10.993; Cornelis, L., ,De buitencontractuele aansprakelijkheid van de kredietinstellingen voor hun zelfstandige agenten", Bank.
Fin., 1988, afl. 5, 22, nr. 4). Deze stelling wordt bevestigd door het Hof van
Cassatie in zijn arrest van 26 oktober 1989: ,voor de toepassing van artikel
1384, lid 3 B.W. moet de onrechtmatige daad, zij het een opzettelijke, binnen
het raam van de bediening van de aangestelde verricht zijn" (Cass., 26 oktober 1989,Arr. Cass., 1989-90,274, De Verz., 1990,241, R.C.J.B., 1992,216,
noot Dalcq, C., J.L.M.B., 1990, 75, J.T., 1990, 102, Pas., 1990, I, 241,
R.G.A.R., 1991, nr. 11.870, noot).
Ook op dit punt onderscheidt art. 1384, lid 3 B.W. zich van de orgaantheorie.
Handelt het orgaan opzettelijk foutief, zodat zijn daad duidelijk onverenigbaar is met zijn opdracht, dan treedt hij door de daad zelf niet meer op als
orgaan.
Terecht maakt de rechtspraak geen onderscheid tussen opzettelijke en onopzettelijke fouten van de aangestelde.
Zo is het ziekenhuis, wiens aangestelde een jonge patiente na het toedienen
van slaapverwekkende rniddelen verkracht, op grond van art. 1384, lid 3
B.W. aansprakelijk (Brussel, 8 mei 1985, J.T., 1986, 252, noot Van Gysel,
A.C., ,La responsabilite du violeur pour les frais d'entretien et d'education
de l'enfant ne de son crime", R.G.A.R., 1985, nr. 10.993).
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149. KENNIS VAN HET MISBRUIK VAN FUNCTIE- Kan het slachtoffer dat wist of
moest weten dat de aangestelde misbruik maakte van zijn bediening,
art. 1384, lid 3 B.W. nog iilloepen? In navolging van de Franse rechtspraak
(Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M., m.m.v. Geelen, K. en Decoster,
S., ,Overzicht (1979-1984)", TP.R., 1987, ill. 149, 1510) was deze vraag in
de bestudeerde periode in het reeds geciteerde arrest van het Hof van
Cassatie dd. 26 oktober 1989 aan de orde.
Het Hof van Cassatie overwoog in zijn arrest van 26 oktober 1989 dat de
aansprakelijkheid gegrond op art. 1384, lid 3 B.W. blijft bestaan niettegenstaande de persoonlijke motieven die de benadeelde voor zijn optreden kan
hebben gehad, met uitzondering van de gevolgen van een eventuele fout van
het slachtoffer; dergelijke fout kan er, aldus het Hof, in bestaan ,dat het
slachtoffer wist of moest weten dat de aangestelde misbruik maakte van zijn
bediening, als dat slachtoffer volgens de omstandigheden op geen enkel
ogenblik geloofde of kon geloven dat de persoon tot wie het zich had
gewend, als aangestelde en binnen het kader van zijn bediening handelde"
(Cass., 26 oktober 1989, Arr. Cass., 1989-90, 274, De Verz., 1990, 241,
R.C.J.B., 1992,216, nootDalcq, C., J.L.M.B., 1990,75, J.T., 1990, 102, Pas.,
1990, I, 241, R.G.A.R., 1991, ill. 11.870, noot; vgl. verder Cass., 4 november
1993, Arr. Cass., 1993, 921).
Gezien het bestreden arrest vaststelt dat het slachtoffer het geld aan de
bankbediende had overhandigd we gens zijn bediening bij de bank, dat het
slachtoffer zich redelijkerwijze vergist heeft en kon geloven dat het toevertrouwde geld bij de bankinstelling zou gedeponeerd worden, verwierp het
Hof van Cassatie de voorziening tegen het arrest waarbij de bankinstelling
met toepassing van art. 1384, lid 3 B.W. geheel aansprakelijk werd geacht.
Uit de overwegingen van het beroepsarrest volgt dat de betrokkene niet op de
hoogte was en niet behoefde op de hoogte te zijn van het misbruik van
bediening (Cass., 26 oktober 1989, g·eciteerd; vgl. Cass., 4 november 1993,
Arr. Cass., 1993, 921; zie ook voor een bespreking, Cuypers, D., ,De
aansprakelijkheid van de werknemer", Or., 1992, (253), 262-263).
Het Hof van Cassatie bevestigt hiermee de stelling van het Franse Hof van
Cassatie (zie Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M., m.m.v. Geelen, K.
en Decoster, S., ,Overzicht (1979-1984)", T.P.R., 1987, ill. 149, p. 1510;
Cass. fr., 19 juli 1983, D., 1984, I.R., 77, noot Vasseur; zie daarentegen:
Cornelis, L., ,De buitencontractuele aansprakelijkheid van de kredietinstellingen voor hun zelfstandige agenten", Bank. Fin., 1988, afl. 5, 22, nr. 4),
volgens welke de aansteller niet aansprakelijk is voor de schade geleden door
een slachtoffer, dat zich bewust was of diende te zijn dat de aangestelde
buiten zijn bediening optrad.
Deze stelling werd in het verleden, zoals in het vorig Overzicht aangeduid,
door de Belgische rechtsleer aangevochten, omdat deze ertoe zou leiden dat
de aansteller volledig bevrijd zou zijn van aansprakelijkheid, terwijl er,
volgens de gangbare beginselen, bij bewezen onvoorzichtigheid van de
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benadeelde, slechts sprake kan zijn van een gedeelde aansprakelijkheid (zie
ook Clevenbergh, 0., I.e., (627), 633).
Terecht, zoals ik in het vorig Overzicht gesteld heb, lijkt uit de overwegingen
van het Hof van Cassatie naar analogie met Frankrijk afgeleid te kunnen
worden dat de vordering tegen de aansteller aan het slachtoffer ontzegd
wordt, wanneer deze wist of moest weten dat de aangestelde misbruik
maakte van zijn bediening (Vandenberghe, H., Van Quickenbome, M.,
m.m.v. Geelen, K. en Decoster, S., ,Overzicht (1979-1984)", T.P.R.,
1987, nr. 149, p. 1510).
In het arrest van 4 november 1993 lijkt het Hof van Cassatie deze stelling te
volgen: ,dat die regeling (art. 1334, lid 3 B.W.) niet wordt toegepast als
diegene die de andere aanstelt aantoont dat het slachtoffer op geen enkel
ogenblik heeft gefaald of heeft kunnen geloven dat de persoon tot wie hij
zich had gewend als aangestelde en in het kader van zijn bediening optrad"
(Cass., 4 november 1993, Arr. Cass., 1993, 921).
Het Hof van Cassatie heeft zich terzake ontegensprekelijk laten leiden door
de Franse rechtspraak. Bij de beoordeling dient men zich op een objectief of
normatief standpunt te plaatsen: mocht de benadeelde gelet op de omstandigheden (tijd, ruimte, aanwending van attributen van de functie e.d.) aannemen dat de aangestelde binnen zijn bevoegdheden optrad (Dirix, E., ,De
aansprakelijkheid van en voor hulppersonen" in Storme, M. (ed.), Recht
haZen uit aansprakeZijkheid, XIXe Post-universitaire cyclus Willy DeZva
(1992-1993), Gent, Mys & Breesch, 1993, (341), nr. 5).
Dat de aansteller in dergelijke omstandigheden bevrijd wordt van zijn
aansprakelijkheid, is trouwens terug te vinden in de ratio legis van het artikel
1384, lid 3 B.W., dat tot doel heeft aan derden een bescherming te bieden
ingeval schade veroorzaakt wordt door een aangestelde.
Deze waarborg is niet meer gerechtvaardigd indien het slachtoffer wist of
moest weten dat de aangestelde niet handelde ,als aangestelde en binnen het
kader van zijn bediening" (Clevenbergh, 0., Z.c., (627), 633).
150. ONRECHTMATIGE DAAD BUITEN DE CONTRACTUELE SFEER- Gelet op het
traditionele verbod tussen contractuele en quasi-delictuele aansprakelijkheid
volgt dat het slachtoffer geen beroep kan doen op art. 1384, lid 3 B.W.,
wanneer de schade werd veroorzaakt door een contractuele tekortkoming
door zijn medecontractant (Deel IV, nr. 195 e.v.; Cuypers, D., ,De aansprakelijkheid van de werknemer", Or., 1992, (253), 264). Dat artikel 1384
B.W. als zodanig niet de wettelijke grondslag kan vormen voor een contractuele aansprakelijkheid voor hulppersonen, staat buiten kijf (Pauwels, C.,
ContractueZe aansprakeZijkheid voor huZppersonen of uitvoeringsagenten.
RechtsvergeZijkende studie van het beginseZ, zijn draagwijdte en enkeZe
toepassingen, Leuven, 1994, nr. 74, 75; zie ook Dirix, E., ,De aansprakelijkheid van en voor hulppersonen" in Storme, M. (ed.), Recht haZen uit
aansprakeZijkheid, X1Xe Post-universitaire cyclus Willy DeZva (1992-
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1993), Mys & Breesch, 1993, (341), nr. 7, 347; Mazeaud, H., Mazeaud, L. en

Chabas, F., Lerons de droit covil, Obligations - theorie generale, Parijs,
Montchrestien, 1991, nr. 485, 504-505).
Bij het uitvoeren van een opdracht loco, treedt een gerechtsdeurwaarder als
lasthebber op, zodat art. 1384, lid 3 B.W. geen toepassing kan vinden (Vred.
Gent, 26 december 1986, T.G.R., 1989, 54, noot).
Indien de onrechtmatige daad evenwel een strafrechtelijke inbreuk uitmaakt
(b.v. ingeval van onopzettelijke slagen en verwondingen gepleegd naar
aanleiding van een medische ingreep), speelt het samenloopverbod niet en
zal het slachtoffer (b.v. de patient) zijn vordering eveneens kunnen baseren
op art. 1384, lid 3 B.W. (toepassing: Brussel, 27 september 1990, R.G.A.R.,
1992, nr. 11.961: notariszoon, tewerkgesteld in de studie van zijn vader,
veroordeeld wegens oplichting; minder duidelijk is het vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg te Namen, Rb. Namen, 29 februari 1988, Rev. Reg.
Dr., 1989, 270).
Onder meer kan verwezen worden naar de rechtspraak inzake de onrechtmatige daad van ondergeschikte verpleegkundigen, welke meestal een inbreuk op art. 418 e.v. Sw. zal uitmaken (zie inzake medische aansprakelijkheid b.v. Rb. Brugge, 10 november 1987, R. W, 1987-88, 293, met
noot Vansweevelt, T., ,De wettelijke opdracht van het O.C.M.W. en
de cumulatieve aansprakelijkheid van werkgever en gelegenheidsaansteller v:oor fouten van aangestelden''; Rb. Charleroi, 20 februari 19~0.
R.G.A.R., 1992, nr. 12.074; Rb. Brussel, 12 oktober 1990, R.G.A.R., 1992,
nr. 11.996).
151. ARTIKEL 1384,LID 3 B.W. ENKEL VOORBENADEELDEN- Een werknemer
veroorzaakt een ongeval. Het slachtoffer dagvaardt de werknemer, die op
zijn beurt zijn werkgever ,in vrijwaring" roept. Omdat de vordering in
vrijwaring bij arrest van het Hof van Beroep te Luik wordt gegrond verklaard, voorziet de aansteller zich in cassatie.
Gezien de aansprakelijkheid ex art. 1384, lid 3 B.W. alleen bestaat ten gunste
van derden die slachtoffer zijn van de schade die door de aangestelde is
veroorzaakt in de bediening waartoe de aansteller hem heeft gebezigd, kan
de aangestelde de op hem rustende aansprakelijkheid niet van zich afschuiven door tegen zijn aansteller een vordering in vrijwaring in te stellen op
grond van de enkele omstandigheid dat deze ten aanzien van derden burgerrechtelijk aansprakelijk is. Het arrest van het Hof van Beroep te Luik dd.
23 december 1986 dat in die omstandigheden de vordering tot vrijwaring van
de aangestelde op grond van art. 1384, lid 3 B.W. gegrond verklaarde, werd
door het Hof van Cassatie terecht vernietigd (Cass., 15 september 1988, Arr.
Cass., 1988-89, 57, V.K.J., 1988, 319, R.W, 1989-90, 708, noot DePauw,
G., Pas., I, 49, J.T., 1988, 687; vgl. Frankrijk: in dezelfde zin: Cass.,
28 oktober 1987, Bull. civ., nr. 214, Gaz.Pal., 1988, 1, somm. 152).
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AFDELING 3
HET VERMOEDEN VAN AANSPRAKELIJKHEID
GRONDSLAG EN HET VERHAAL VAN DE AANSTELLER

152. VERMOEDEN IURIS ET DE lURE.- TEGENBEWIJS - Het door art. 13 84, lid 3
B.W. gevestigde aansprakelijkheidsvermoeden is onweerlegbaar (Cuypers,
D., ,De aansprakelijkheid van de werknemer", Or., 1992, (253), 261; zie
b.v. Rb. Namen, 29 februari 1988, Rev. Reg. Dr., 1989, 270). De aansteller
kan zich niet bevrijden door aan te tonen dat hij geen fout heeft begaan bij de
keuze van de aangestelde en ook niet bij het toezicht op diens werkzaamheden, en evenrnin door aan te tonen dat hij de onrechtmatige daad van zijn
aangestelde niet kon voorzien ofverhinderen (zie o.m. Van Oevelen, A., ,De
civielrechtelijke aansprakelijkheid van de werknemer en van de werkgever
voor de onrechtmatige daden van de werknemer in het raam van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst", l.c., (1168), nr. 62, 1202).
De aansteller kan zich slechts bevrijden door aan te tonen dat niet voldaan is
aan de toepassingsvoorwaarden van dit artikel. Dit kan hij door te bewijzen
dat de aangestelde geen fout heeft begaan in oorzakelijk verband met de
schade, ofwel dat de fout van de aangestelde geen verband houdt met de
uitoefening van zijn functie, ofwel dat de schade een andere oorzaak vindt,
met name overmacht, de fout van een derde of de fout van de benadeelde
(geen fout van het slachtoffer bewezen: b.v. Brussel, 27 oktober 1988,
R.G.A.R., 1990, nr. 11.687).
De fout van het slachtoffer kan bijvoorbeeld voortvloeien uit het feit dat het
slachtoffer wist of moest weten dat de aangestelde rnisbruik maakte van zijn
bediening, als dat slachtoffer volgens de omstandigheden op geen ogenblik
geloofde of kon geloven dat de persoon tot wie hij zich gewend had, als
aangestelde en binnen het kader van zijn bediening handelde (Cass., 26 oktober 1989,Arr. Cass., 1989-90,274, De Verz., 1990,241, R.C.J.B., 1992,216,
noot Dalcq, C., J.L.M.B., 1990, 75, J.T., 1990, 102, Pas., 1990, I, 241,
R.G.A.R., 1991, nr. 11.870, noot; Cass., 4 november 1993, Arr. Cass.,
1993, 921).
Zoals gesteld heeft het Hof van Cassatie met zijn arrest van 4 november
1993 een nieuwe werding genomen (zie nr. 146): ,dat de regeling inzake aansprakelijkheid bedoeld in artikel 1384, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek ( ... ) niet is vastgesteld ten gunste van diegene die met de
aangestelde heeft gehandeld terwijl hij wist of moest weten dat laatstgenoemde buiten zijn bediening en voor eigen rekening optrad; dat het
dienaangaande geen belang heeft of wegens de kennis van dat feit, de
handelswijze van het slachtoffer al dan niet als foutief kan worden beschouwd; dat die regeling niet wordt toegepast als diegene die de andere
aanstelt aantoont dat het slachtoffer op geen enkel ogenblik heeft geloofd of
kunnen geloven dat de persoon tot wie hij zich had gewend als aangestelde
en in het kader van zijn bediening optrad" (Cass., 4 november 1993, Arr.
Cass., 1993, 921).
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153. GRONDSLAG VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AANSTELLER - De
aansprakelijkheid van de aansteller voor de onrechtmatige daden van zijn
aangestelden werd aanvankelijk gebaseerd op een vermoeden van fout van
de aansteller, hetzij bij de keuze van zijn aangestelde, hetzij bij de uitoefening van het toezicht op zijn werkzaamheden (Vandenberghe, H., Van
Quickenborne, M., m.m.v. Geelen, K. en Decoster, S., ,Overzicht (19791984)", T.P.R., 1987, nr. 153, 1513; Van Oevelen, A., ,De civielrechtelijke
aansprakelijkheid van de werknemer en van de werkgever voor de onrechtmatige daden van de werknemer in het raam van de uitvoering van de
arbeidsovereenkomst", I.e., (1168), nr. 49, 1194).
Art. 1384, lid 3 B.W. vindt volgens de rechtsleer overwegend steun in de
bezorgdheid van de wetgever om aan de benadeelde een meer kapitaalkrachtig schuldenaar toe te voegen aan de bij veronderstelling minder
solvabele aangestelde (Bocken, H., ,Van fout naar risico", T.P.R., 1984,
(329), nr. 85; Dirix, E., I.e., nr. 3).
154. HET VERHAAL VAN DE AANSTELLER - De aansteller heeft in beginsel een
verhaal tegen de aangestelde voor het bedrag van de door hem betaalde
schadevergoeding (Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M., m.m.v. Geelen, K. en Decoster, S., ,Overzicht (1979-1984)", T.P.R., 1987, nr. 154,
1514; Van Oevelen, A., ,De civielrechtelijke aansprakelijkheid van de
werknemer en van de werkgever voor de onrechtmatige daden van de
werknemer in het raam van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst",
I.e., (1168), nr. 63, 1203).
De grondslag van het verhaalsrecht van de aansteller is de wettelijke indeplaatsstelling krachtens art. 1251, 3° B.W. Ingevolge art. 1251, 3° B.W.
geschiedt de indeplaatsstelling van rechtswege ten voordele van hem die,
met andere of voor anderen tot betaling van een schuld gehouden zijnde, er
belang bij had deze te voldoen (Cass., 9 maart 1992, Arr. Cass., 1992, 643).
Als de aangestelde een werknemer is, verbonden door een arbeidsovereenkomst in de zin van art. 1 Arbeidsovereenkomstenwet, zal de werkgever
tegen hem slechts de regresvordering kunnen uitoefenen binnen de perken
van de art. 18 Arbeidsovereenkomstenwet. Enkel ingeval van opzettelijke
fout, zware fout of gewoonlijk voorkomende fout zal de werkgever een
regresvordering kunnen uitoefenen tegen zijn werknemer (Cuypers, D.,
,De aansprakelijkheid van de werknemer", I.e., (253), 263).
Een C.A.O. kan aileen afwijken van het beginsel van artikel 18 Arbeidsovereenkomstenwet tussen de werkgever en de werknemer en kan niet de
verhouding tussen derden en werknemers regelen. Bijgevolg kan een C.A.O.
die een afwijkende regeling zou bedingen inzake aansprakelijkheid geen
gevolgen hebben indien het gaat over schade berokkend aan derden. Niet
mogelijk is derhalve een C.A.O. die een verhaal op de werknemer zou
toelaten, gezien de werkgever slechts door subrogatie een recht van de derde
verkrijgt (Cuypers, D., ,De aansprakelijkheid van de werknemer", I.e.,
(253), 263).
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Wanneer de werkgever een verzekering heeft genomen, maar de werknemer begaat een zware fout in de zin van de Verzekeringswet, dan kan
de verzekeraar rechtstreeks verhaal uitoefenen op de werknemer. Vaak
voorkomend is bet geval van dronkenschap in het wegverkeer. De rechter
moet dan vaststellen dat de werknemer in casu een zware fout heeft begaan. De verzekeraar mag zich niet tegen de werkgever keren tenzij deze zelf
een fout heeft begaan (Cuypers, D., ,De aansprakelijkheid van de werknemer", I.e., (253), 263; zie b.v. Brussel, 26 januari 1983, R.G.A.R., 1985,
nr. 10.922).

DEEL III

HET OORZAKELIJKHEIDSVEREISTE
155. NOODZAAK VAN EEN OORZAKELIJK VERBANO - Opdat een fout of een tot
aansprakelijkheid aanleiding gevend feit relevant zou zijn in bet raam van de
extra-contractuele aansprakelijkheid, moet tussen deze fout of dit feit en de
schade waarvan vergoeding wordt gevorderd, een oorzakelijk verband bestaan: de fout of het tot aansprakelijkheid aanleiding gevend feit moet de
schade hebben veroorzaakt.
Aan deze elementaire en vanzelfsprekende regel werd, in de besproken
periode, door een aantal beslissingen herinnerd.
Aldus begaat de overheid die iemand bevordert met rniskenning van substantiele of op straf van nietigheid voorgeschreven vormen, ongetwijfeld een
fout, die overigens, nadat de bevordering door de Raad van State werd
vernietigd, erga ornnes vaststaat. Een niet-bevorderde kandidaat kan op deze
fout echter enkel met succes een vordering tot schadeloosstelling baseren,
indien vaststaat dat hij, en niet de door bet vernietigde benoerningsbesluit
bevorderde kandidaat, of nog een andere kandidaat, zou zijn benoemd,
wanneer de formaliteiten wei in acht waren genomen (Rb. Verviers, 10 september 1985,R.G.A.R., 1987, 11220).
Evenrnin kan de vergoeding die aan bet slachtoffer van een verkeersongeval toekomt, worden verrninderd, op grond van het feit dat bet de veiligheidsgordel niet droeg, wanneer niet is aangetoond dat dit verzuim
de gevolgen van het ongeval heeft be'invloed (Antwerpen, 14 oktober
1988, Limb. Rechtsl., 1989, 6; Antwerpen, 5 april 1990, Limb. Rechtsl.,
1990, 138).
Daarom ook kan de rechter een autobestuurder die een te hoge snelheid
ontwikkelde, niet aansprakelijk stellen voor een ongeval, wanneer zijn vaststellingen in het ongewisse laten of bet ongeval ook zou hebben plaats gehad
bij een reglementaire snelheid (Cass., 17 februari 1992, Arr. Cass., 199.1-92,
563).
Om dezelfde reden kan de bewaarder van een gebrekkige zaak door het
slachtoffer niet met succes worden aangesproken, indien geen oorzakelijk
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verband bestaat tussen bet gebrek in de zaak en de aangevoerde schade
(Brussel, 30 november 1988, Verkeersrecht, 1989, 231; voor andere toepassingsgevallen, zie o.m.: Antwerpen, 18 november 1981, Rechtspr. Antw.,
1985, 121; Kh. Brussel, 29 september 1983, T.B.H., 1985, 554; Rb. Charleroi, 22 oktober 1986, Verkeersrecht, 1987, 111; Antwerpen, 17 december
1986, T.B.H., 1989, 3; Kh. Luik, 30 november 1989, T.B.H., 1990, 1067; Rb.
Hasselt, 11 maart 1991, Limb. Rechtsl., 1991, 209; Rb. Charleroi, 20 februari
1990, R.G.A.R., 1992, 12074; Bergen, 24 april 1990, T.B.H., 1992, 77;
Brussel, 28 mei 1990, R.G.A.R., 1993, 12142; Bergen, 14 november 1990,
Verkeersrecht, 1992, 77; Kh. Brussel, 14 februari 1991,T.B.H., 1992, 990;
Gent, 5 september 1991, Verkeersrecht, 1992, 164; Bergen, 22 april 1992,
Verkeersrecht, 1993, 61; Rb. Gent, 26 maart 1993, T.B.H., 1993, 935).
Toch moet de feitenrechter, die de aangevoerde onrechtmatige daad bewezen heeft verklaard en de eis tot schadeloosstelling geheel of gedeeltelijk
heeft ingewilligd, bij gebreke aan conclusies omtrent het oorzakelijk verband, niet uitdrukkelijk vermelden dat een zodanig verband bestaat (Cass.,
18 maart 1988, Arr. Cass., 1987-88, 942, Pas., 1988, I, 867, Verkeersrecht,
1989, 11; in dezelfde zin: Cass., 29 mei 1984, Arr. Cass., 1983-84, 1270,
Pas., 1984, I, 1185; Cass., 9 november 1987,Arr. Cass., 1987-88,313, Pas.,
1988, I, 294).

HOOFDSTUK

1

KENMERKEN VAN HET OORZAKELIJK VERBANO
156. DE EQUIVALENTIETHEORIE - Algemeen wordt geleerd dat in Belgie de
equivalentietheorie door het Hof van Cassatie en door de overgrote meerderheid van de feitenrechters wordt aangenomen (zie, in de besproken
periode: Bocken, H., ,Enkele hoofdthema's van de causaliteitsproblematiek", T.B.B.R., 1988, 270, nr. 4, die echter ook wijst op de talloze- aldan
niet theoretisch gefundeerde - afwijkingen van de equivalentietheorie;
David-Constant, S., , Propos sur le probleme de la causalite dans la responsabilite delictuelle et quasi-delictuelle", J.T., 1988, 646, nr. 9; Dalcq,
R.O. en Glansdorff, F., ,Examen de jurisprudence (1980-1986). La responsabilite delictuelle et quasi-delictuelle", R.C.J.B., 1988, 415, nr. 93; Storme,
M.E., ,Kausaliteit in het Belgisch aansprakelijkheids-en verzekeringsrecht",
Verkeersrecht (Nederland), 1990, 225, nr. 2, in het Frans gepubliceerd onder
de titel ,Quelques aspects de la causalite en droit des obligations et des
assurances", De Verz., 1990,444, nr. 2).
Volgens de equivalentietheorie zijn alle voor een bepaald gevolg noodzakelijke voorwaarden gelijkwaardig en equivalent: om de dader van een fout
aansprakelijk te stellen, volstaat het derhalve dat het schadegebeuren zou
uitgebleven zijn, wanneer de fout niet werd gepleegd. Niet vereist is dat de
fout (of tot aansprakelijkheid aanleiding gevend feit) het schadelijk gevolg,
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bovendien, volgens de gewone gang van zaken, met zich meebrengt, rechtstreeks of efficient heeft veroorzaakt.
Deze officiele trouw aan de equivalentietheorie heeft echter niet zo een grote
draagwijdte: de meeste oplossingen die men via de equivalentietheorie
rechtvaardigt, gelden eveneens in rechtsstelsels, waarin bv. de theorie van
de adequate oorzaak (of een variante daarvan) wordt aangenomen. Men stelt
dan ook vast dat de equivalentietheorie, in de dagdagelijkse rechtspraktijk,
een eerder bescheiden rol speelt. Weinig rechters voelen zich geroepen om
expliciet hun trouw aan de equivalentietheorie te belijden. Toch vermeldde
de Rechtbank van koophandel van Brussel (Kh. Brussel, 2 april 1985,
R.G.A.R., 11136; vgl. Luik, 12 oktober 1983, Pas., 1984, II, 14 (19)) uitvoerig de equivalentietheorie, daarbij letterlijk De Page (II, uitg. 1964),
nr. 957) citerend.
In deze context mag ook een ophefmakend arrest worden aangehaald van het
Hof van Beroep van Parijs (C.A. Parijs, 7 juli 1989, De Verz., 1990, 138, met
noot De Ly, F.), waarin, op basis van de equivalentietheorie (,des lors que
plusieurs causes produites successivement ont ete les conditions necesaires
du dommage, toutes en sont la cause de la premiere a la derniere"), de
aansprakelijke voor een verkeersongeval tevens voor aansprakelijk werd
gehouden voor de besmetting met het H.I.V.- virus, dat het verkeersslachtoffer had opgelopen, omdat zij verschillende transfusies met bloed had
moeten ondergaan, dat achteraf besmet bleek. Nochtans benadrukt men in
Frankrijk meestal het rechtstreeks karakter van de vergoedbare schade, hetgeen bezwaarlijk verenigbaar kan worden geacht met de equivalentietheorie.
Sommige feitenrechters nemen daarentegen openlijk - en dus niet aileen de
facto - afstand van de equivalentietheorie. Aldus beschouwde het Hof van
Beroep van Brussel (Brussel, 19 februari 1987, Pas., 1987, II, 104), na een
nogal verwarde motivering, de fout van de bestuurder, waardoor een voertuig
werd beschadigd dat voordien aan de vooroverleden zoon van A had toebehoord en waaraan A een grote affectieve waarde hechtte, niet als de oorzaak
van de zelfmoord van A, enige dagen nadien. De deskundige had nochtans
vastgesteld dat het ongeval als dusdanig een zeer belangrijke, maar niet de
enige bei'nvloedende factor was geweest, wat betreft het plegen van de
zelfmoord. Het oorzakelijk verband werd door het Hof niet aanvaard, omdat
nergens blijkt dat de wanhoopsdaad van het slachtoffer het noodzakelijk
gevolg van het ongeval was. En ditzelfde Hof van Beroep van Brussel
(Brussel, 24 februari 1989, R.G.A.R., 1991, 11618, Verkeersrecht, 1989,
174) overweegt dat de vergoedbare schade in noodzakelijk oorzakelijk verband met de schade niet verder reikt dan de normale gevolgen van de fout.
De Rechtbank van Luik (Rb. Luik, 5 januari 1987, J.L.M.B., 1987, 426) van
zijn kant maakt een onderscheid tussen de oorzaak van het schadegebeuren
en de aanleiding ervan, die weliswaar aan de oorzaak de gelegenheid heeft
geboden actief te worden, maar die zelf geen determinerende invloed op het
schadegebeuren heeft uitgeoefend. Blijkbaar wordt dus enkel de ,decisieve"
oorzaak als relevant beschouwd.
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157. HET HOF VAN CASSATIE HULDIGT DE EQUIVALENTIETHEORIE.- In talloze
arresten verklaart het Hof van Cassatie dat de feitenrechter de op een fout
gebaseerde vordering tot schadevergoeding slechts wettig kan afwijzen, door
vast te stellen dat de schade ook zou zijn ontstaan, zonder de fout (Cass.,
13 februari 1987, Arr. Cass.,l986-87, 796, Pas., 1987,1, 715; in dezelfde zin:
Cass., 11 juni 1986, Arr. Cass., 1985-86, 1392, Pas., 1986, I, 1252, Verkeersrecht, 1986, 285; Cass., 2 september 1986, Arr. Cass., 1986-87, 9, Pas.,
1987, I, 8, Verkeersrecht, 1986, 286; Cass., 24 september 1986, Arr. Cass.,
1986-87, 109, Pas., 1987, I, 102, J.T., 1987, 212, Verkeersrecht, 1986, 282;
Cass., 16 oktober 1986, Arr. Cass., 1986-87, 212, Pas., 1987, I, 195, J.T.,
1987, 212, Verkeersrecht, 1987, 205; Cass., 15 december 1993, Bull. Cass.,
1993, nr. 526).
Dat de afwezigheid van oorzakelijk verband enkel op deze wijze kan worden
gerechtvaardigd, sluit me teen uit dat het causaal verband zou kunnen worden
ontkend omdat de schade b.v. onvoorzienbaar was, of een erg onwaarschijnlijk gevolg van de fout, of een onrechtstreeks of middellijk gevolg ervan.
Enkel wanneer de schade zich ook, zonder de fout, zou hebben voorgedaan,
is er geen oorzakelijk verband. Derhalve is er steeds oorzakelijk verband,
zodra de fout een noodzakelijke voorwaarde was voor het schadelijk gevolg,
ook indien de fout niet de (b.v.) rechtstreekse oorzaak van de schade is
(Cass., 2 juni 1987, Verkeersrecht, 1987, 277; 28 mei 1991, Bull. Cass.,
1991, 843, nr. 497).
Is evenmin wettelijk de beslissing van de feitenrechter die een bepaalde fout
als causaal irrelevant beschouwt, omdat de erdoor gecreeerde situatie voor de
andere bij het schadegebeuren betrokkene (gemakkelijk) kon worden vermeden, of niet onvoorzienbaar was (Cass., 10 oktober 1984, Arr. Cass.,
1984-85, 229, Pas., 1985, I, 197, R. W, 1985-86, 589, J.T.,1985, 255, Verkeersrecht, 1985, 4; Cass., 5 maart 1985, Arr. Cass., 1984-85, 931, Pas.,
1985, I, 818, R. W, 1985-86, 1238, Verkeersrecht, 1985, 135; Cass., 2 september 1986, Arr. Cass., 1986-87, 9, Pas., 1987, I, 8, Verkeersrecht, 1986,
286; Cass., 16 oktober 1986, Arr. Cass., 1986-87, 212, Pas., 1987, I, 195,
J.T., 1987,212, Verkeersrecht, 1987, 25; vgl.: Cass., 11 december 1985,Arr.
Cass., 1985-86, 530, Pas., 1986, I, 459, R. W., 1985-86, 2306, J.T., 1986,
601; Cass., 21 oktober 1987, Arr. Cass., 1987-88, 208, Pas., 1988, I, 194,
J.L.M.B., 1988, 651).
De feitenrechter mag de niet-oorzakelijkheid van de fout van een bij het
schadegebeuren betrokkene ook niet afleiden uit de bevestiging dat een
andere bij het schadegebeuren betrokkene een fout heeft begaan, in oorzakelijk verband met het schadegebeuren. Dit laatste kan immers verschillende
oorzaken hebben (Cass., 3 april1984, Arr. Cass., 1983-84, 1022, Pas., 1984,
I, 913, R. W., 1984-85, 1985; Cass., 28 november 1984, Arr. Cass., 1984-85,
436, Pas., 1985, I, 390, R.W., 1985-86, 1273, De Verz., 1986, 155; Cass.,
17 mei 1985, Arr. Cass., 1984-85, 1276; Cass., 13 februari 1987, Arr. Cass.,
1986-87, 796, Pas., 1987, I, 715; Cass., 21 juni 1989, De Verz., 1990, 608;
Cass., 18 januari 1990, Arr. Cass., 1989-90, 658, Pas., 1990, I, 591, Reset
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iura imm., 1990, 267 (samenloop tussen een aquilische fout en objectieve
aansprakelijkheid wegens burenhinder); Cass., 23 mei 1990, Arr. Cass.,
1989-90, 1208, nr. 556).
Rechtvaardigt daarentegen wel wettelijk zijn beslissing de feitemechter, die
de fout van een niet voldoende rechts rijdende fietser als niet oorzakelijk
beschouwt, wanneer hij - de feitemechter - vaststelt dat de tegemoet
komende autobestuurder duidelijk links reed, en aldus aan de fietser slechts
een doorgangsmogelijkheid van 1 m. liet (Cass., 17 april 1985, De Verz.,
1986, 457; kon de fietser echt niet meer door?).
158.

HET HOP VAN CASSATIE HULDIGT IN BEGINSEL DE EQUIVALENTIETHEORIE,

In een aantal arresten is het Hof van Cassatie daarentegen van
oordeel dat de feitemechter zijn beslissing omtrent de afwezigheid van
oorzakelijk verband tussen een fout en de schade wettelijk heeft verantwoord, omdat uit zijn vaststellingen blijkt dat de schade zich, ook zonder de
fout, zou hebben voorgedaan, of dat de feitemechter heeft vastgesteld- en
niet afgeleid - dat de fout van een bij het schadegebeuren betrokkene de
enige oorzaak van de schade was. Men kan zich evenwel moeilijk van de
indruk ontdoen dat het Hof van Cassatie de beslissing van de feitemechter, in
een aantal van deze gevallen, uitzonderlijk welwillend interpreteert, zodat
men zich de vraag kan stellen of het de facto niet een met de equivalentietheorie strijdige beslissing billijkt en door de vingers ziet.
Aldus een arrest van 3 oktober 1984 (Cass., 3 oktober 10984, Arr. Cass.,
1984-85, 194, Pas., 1985, I, 167), waarin de feitemechter, volgens het Hof
van Cassatie terecht, een overdreven snelheid als niet oorzakelijk had beschouwd, omdat de andere bij het ongeval betrokken bestuurder rekening had
moeten houden met de - zelfs overdreven- snelheid van de voorrangsgerechtigde bestuurder. Volgens het Hof van Cassatie ,blijkt uit deze vaststellingen dat de schade zich ook zonder de fout van de te snel rijdende
bestuurder zou hebben voorgedaan, zoals ze werd verwezenlijkt , (vgl.:
Cass., 31 oktober 1984, Arr. Cass., 1984-85, 330, Pas., 1985, I, 292, De
Verz., 1985, 579; Cass., 17 april1985, De Verz., 1986,457: de door het Hof
van Cassatie weerhouden interpretatie van de beslissing van de feitemechter
is hier evenwel plausibeler; eveneens plausibel: Brussel, 27 april1982, R. W.,
1986-87, 1014; Cass., 30 april1985,Arr. Cass., 1984-85, 1162, Pas., 1985, I,
1063; Cass., 5 juni 1987, Arr. Cass., 1986-87, 1356, Pas., 1987, I, 1221,
Verkeersrecht, 1987, 278; Cass., 17 mei 1990, Arr. Cass., 1989-90, 1191,
Pas., I, 1066).
In een ander geval was een voertuig 's nachts door een onbekende aangereden, voor de deur van zijn eigenaar, waar het geparkeerd stond. De
eigenaar was van het lawaai wakker geworden, en vernam dat een onbekende
tegen zijn wagen aangebotst was, en daarna was weggevlucht. De man
geraakte daardoor zo van streek dat hij in elkaar zakte, en nog dezelfde
nacht aan de gevolgen van een hartinfarct stierf. De feitemechter overweegt
dat er tussen de fout en de schade een noodzakelijk oorzakelijk verband moet
MAAR .... -
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bestaan, waaruit hij afleidt dat de aansprakelijkheid beperkt is tot de normale
gevolgen van de fout. In geval van een aanrijding bestaan die normale
gevolgen in de beschadiging van het aangereden voertuig, in lichamelijke
letsels van de bestuurder en van de passagiers van het aangereden voertuig,
en in schade aan ornliggende voorwerpen of gebouwen. Lichamelijk letsel
daarentegen van een persoon die niet in het voertuig zelf plaats heeft
genomen, maar zich bevindt in een door de botsing helemaal niet getroffen
woning, behoort niet tot de normale gevolgen van een aanrijding. De feitenrechter heeft met andere woorden duidelijk en klaarblijkelijk de theorie van
de adequate oorzaak toegepast.
Niettemin oordeelt het Hof van Cassatie, uiterst laconiek, dat de feitenrechter
heeft beslist dat de fout van de bestuurder de schade niet heeft veroorzaakt,
en dat de feitenrechter daardoor heeft willen zeggen dat de schade zoals ze
zich in feite voordeed, zich ook zou hebben voorgedaan, zonder de fout van
de onoplettende en wegvluchtende bestuurder (Cass., 11 oktober 1989,
R.G.A.R., 1992, nr. 12.007, met noot Glansdorff, F.). Voorwaar een voortreffelijk staaltje van een welwillende Hineininterpretatie. Nog steeds in
verband met de equivalentietheorie past het een arrest te bespreken van
8 december 1983, dat in het vorige overzicht niet werd besproken, omdat
het toen nog niet was gepubliceerd (Cass., 8 december 1983, Arr. Cass.,
1983-84, 419, Pas., 1984, I, 388, met conclusies van Adv.-Gen. Velu, J.,
R. W, 1984-85, 1487, R.G.A.R., 1985, nr. 10.862). Dit arrest betreft de
objectieve aansprakelijkheid voor schade, veroorzaakt door het winnen eh
pompen van grondwater, ingesteld door artikel 1 van de desbetreffende Wet
van 10 januari 1977. De aangevochten beslissing (Rb. Bergen, 2 februari
1982) had het volgende onderscheid gemaakt: a. indien de schade door
toedoen van een enkele persoon is veroorzaakt, is hij aansprakelijk; b.
wanneer iedere waterwinner door zijn toedoen de schade aileen heeft kunnen
veroorzaken, zijn zij allen aansprakelijk; c. wanneer de schade door toedoen
van een of van verschillende waterwinners apart beschouwd (eigen cursivering) kon ontstaan, heeft elke andere waterwinner die door zijn toedoen
alleen de schade niet kon veroorzaken, niet deelgenomen aan de schadeverwekkende handeling, en komt zijn aansprakelijkheid derhalve niet in het
gedrang; d. wanneer door toedoen van elke waterwinner afzonderlijk de
schade niet kon worden veroorzaakt, dient te worden beschouwd dat alle
waterwinners, die door hun toedoen de daling van de grondwaterlaag hebben
teweeg gebracht, door hun gezamenlijk toedoen die daling, en bijgevolg de
schade, hebben veroorzaakt. Op grond van deze beginselen werd de opdracht
van de deskundigen bepaald.
Men kan zich afvragen of deze instructies aan de deskundigen wel verenigbaar zijn met de equivalentietheorie; in zijn scherpzinnig opgestelde voorziening beweerde eiser in cassatie dat dit niet het geval was. De hierboven sub a.
en d. geformuleerde beginselen zijn in elk geval onberispelijk. Problematischer daarentegen zijn de beginselen, geformuleerd sub b. en c. Men zou
daartegen kunnen opwerpen - zoals eiser tot cassatie deed - dat de
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feitenrechter er, bij de formulering van deze beginselen, ten onrechte van
uitging dat een feit oorzaak is van de schade, indien het volstaat, i.e. een
voldoende voorwaarde was voor de schade - in tegenstelling tot een in
concreto, post factum noodzakelijke voorwaarde, een !NUS- condition (zie
hierover Van Quickenborne, M., De oorzakelijkheid in het recht van de
burgerlijke aansprakelijkheid, Brussel, 1972, 9-13; Storme, M.E., art. cit.,
De Verz., 1990, 445, nr. 3).
Voorwaarde b. stelt in werkelijkheid de equivalentietheorie zelf op de proef:
indien zowel het feit van A als dit van B, in casu de door elk van heiden
hoeveelheid opgepompt water - voldoende zijn om de schade -in casu de
daling van de grondwaterlaag en de daaruit voortvloeiende schade aan de
onroerende goederen - te veroorzaken, is noch het feit van A, noch dit van
B een conditio sine qua non voor de schade. Toch zou het paradoxaal zijn
om, in dit geval, zowel A als B vrijuit te laten gaan. Op basis van eenzelfde
redenering zou men alsdan b.v. huurmoordenaar X die zijn doelwit neerschiet, net op het ogenblik dat huurmoordenaar Y ditzelfde doelwit, vanop
afstand, met een bomlading treft die ruimschoots volstaat om het doelwit om
te brengen, vrijuit moeten laten gaan, omdat zijn fout geen noodzakelijke
voorwaarde was voor de dood van het doelwit. En, op basis van hetzelfde
verweer, zou ook Y kunnen beweren de dood van het doelwit niet te hebben
veroorzaakt.
Dezelfde overwegingen kunnen, mutatis mutandis, worden herhaald in verband met voorwaarde c. Dit zou dan echter inhouden dat de aangevochten
beslissing, in deze hypothese c., ten onrechte de aansprakelijkheid uitsloot
van diegenen van wie het feit niet volstond om de schade te weeg te brengen.
Het Hof van Cassatie antwoordt op de cassatiegrief deels dat hij feitelijke
grondslag mist- hetgeen m.i. neerkomt op een zeer welwillende lezing van
de aangevochten beslissing - en bevestigt anderzijds dat om een van de
exploitanten ofbouwheren die door hun gezamenlijk toedoen, een daling van
de waterlaag hebben veroorzaakt, aansprakelijk te kunnen stellen, moet
worden aangetoond dat zonder zijn activiteit de schade niet zou zijn ontstaan.
Waaruit het- weerom erg mild- afleidt dat het becritiseerde vonnis de
zoeven geponeerde regel correct toepast. In zijn conclusies voor het cassatiearrest (Cass., 8 december 1983, Pas., 1984, I, (388), 399, nr. 11) analyseert
de advocaat-generaal het vierledig onderscheid, gemaakt door het bestreden
vonnis, en komt telkens, lakoniek, tot de bevinding dat zijn beslissing
wettelijk is. Dat men eigenlijk te maken heeft met een uitzondering op de
equivalentietheorie en op het conditio sine qua non-vereiste komt als dusdanig, noch in het arrest, noch in de conclusies van het openbaar ministerie, aan
bod.
Anderzijds moet men zich, zelfs enkel voortgaande op de door het Hoj
officieel en uitdrukkelijk gehuldigde beginselen, soms afvragen of het echt
onvoorwaardelijk achter de equivalentietheorie staat. Zo leest men in een
arrest van 6 september 1988 (Cass., 6 september 1988, Arr. Cass., 1988-89,
12, Pas., 1989, I, 8, Verkeersrecht, 1989, 74; vgl.: Cass., 26 juni 1990, Arr.
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Cass., 1989-90, 1382, nr. 628: ,De omstandigheid dat een verkeersongeval
niet gebeurd zou zijn zonder een door een menselijke fout ontstane onregelmatige toestand brengt niet noodzakelijk mee dat die fout in oorzakelijk
verband staat met de totstandkoming van het verkeersongeval" (zie ook,
verder, nr.8, in fine).
159.

OORZAKELIJK VERBANO TUSSEN POUT EN DE SCHADE, ZOALS DIE ZICH IN

De equivalentietheorie moet aldus worden gepreciseerd dat als oorzaak van de schade wordt beschouwd elke fout (of tot
objectieve aansprakelijkheid aanleiding gevend feit), bij ontstentenis waarvan de schade, zoals die zich in concreto heeft voorgedaan, niet zou zijn
ontstaan. Indien bet schadegebeuren zich derhalve ook zou hebben voorgedaan zonder de fout, blijft de pleger van deze fout aansprakelijk, wanneer de
schade zich, zonder de fout, op een andere manier zou hebben voorgedaan
(Cass., 9 december 1986, Arr. Cass., 1986-87, 469, Pas., 1987, I, 434; en de
eerder geciteerde rechtspraak, zie nr. 157).
Het vereiste dat bet conditio sine qua non - verband moet bestaan tussen de
fout (of het tot risico-aansprakelijkheid gevend feit) en de schade in concreto,
heeft vooral praktische betekenis, wanneer de fout bestaat in bet besturen van
een voertuig met overdreven snelheid. In vele gevallen immers zou het
ongeval zich ook hebben voorgedaan, wanneer een van de erbij betrokken
bestuurders de snelheidsbeperking had geeerbiedigd, maar zouden de schadelijke gevolgeil alsdan niinaer erg zijn geweest (zie o.m.: Rb. J::;euven~
29 januari 1985, Verkeersrecht, 1985, nr. 85/49; Rb. Leuven, 4 juni 1985,
Verkeersrecht, 1985, nr. 851156; Rb. Turnhout, 29 november 1985, Verkeersrecht, nr. 86/11; Antwerpen, 16 januari 1986, Verkeersrecht, 1986, 173,
met noot Brewaeys, E., ,De oorzakelijkheid van overdreven snelheid";
Antwerpen, 24 februari 1986, Verkeersrecht, 1986, 205; Bergen, 24 mei
1988, Verkeersrecht, 1991, 108; Corr. Brugge, 11 oktober 1989, Verkeersrecht, 1990, 310; Cass., 15 december 1993, Bull. Cass., 1993, nr. 526).
De feitenrechter kan, in gevallen als deze, de overdreven snelheid van de
bestuurder niet als niet-oorzakelijk beschouwen, tenzij hij vaststelt dat het
ongeval, zoals het zich in concreto voordeed, zich ook zou hebben voorgedaan, zoals bet in feite plaats greep (Cass., 12 maart 1985, Arr. Cass., 198485, 945, Pas., 1985, I, 856; Cass., 11 juni 1986, Arr. Cass., 1985-86, 1392,
Pas., 1986, I, 1252, Verkeersrecht, 1986, 285; Cass., 8 maart 1988, Arr.
Cass., 1987-88, 886, Pas., 1988, I, 815, R. W., 1988-89, 372, Verkeersrecht,
1988, 285).
Theoretisch kan men zich ook voorstellen dat bet ongeval zich, zonder de
overdreven snelheid, helemaal niet zou hebben voorgedaan. Men denke aan
een voetganger, die, zonder kijken, de rijbaan oversteekt, en er, op 2 m.
afstand van de kant die hij wil bereiken, wordt aangereden. Het is toch niet
uitgesloten dat de onvoorzichtige voetganger de rijbaan helemaal had kunnen oversteken, zonder te worden aangereden door een 60 km./h. rijdende
bestuurder, terwijl hij nochtans wel werd gegrepen door een 120 km./h.
CONCRETO VOORDEED -
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rijdende bestuurder. De eerste bestuurder komt gewoon niet ,op tijd", om de
voetganger te kunnen aanrijden. Aangezien deze problematiek in de gerecenseerde rechtspraak niet ter sprake kwam, gaan we er niet verder op in
(over de oorzakelijkheid van het niet-dragen van de veiligheidsgordel, zie
verder, nr. 174).
160. HET OORZAKELIJK VERBANO BLUFf BESTAAN, INDIEN DE FOUTIEVE TOESTAND, MET DEZELFDE SCHADELIJKE GEVOLGEN, OOK OP EEN NIET FOUTIEVE MANIER KON ZIJN ONTSTAAN Het thans aan de orde zijnde probleem kan het
best worden gei1lustreerd door het volgende eenvoudig voorbeeld. Een
vrachtwagenbestuurder rijdt tegen een snelheid van 90 km./h. op een plaats
waar de reglementaire snelheid tot 60 km./h. beperkt is. De feitenrechter acht
deze fout causaal irrelevant, omdat de - ongeladen - vrachtwagen geen
grotere schade zou hebben aangericht, indien hij 60 km./h. had gereden, en
geladen was geweest: een lege tegen 90 km./h. rijdende vrachtwagen richt
geen grotere schade aan dan een geladen tegen 60 km./h. rijdende vrachtwagen. Het Hofvan Cassatie (Cass., 15 mei 1990,Arr. Cass., 1989-90, 1181,
Pas., 1990, I, 1054, Verkeersrecht, 1990, 276) censureerde terecht deze
beslissing: de leer van het rechtmatig alternatief is slechts hanteerbaar,
met inachtnerning van dezelfde concrete verkeersomstandigheden als deze
waarin het ongeval plaatshad.

De vooral in Duitsland bekende theorie van het rechtmatig alternatief houdt
in dat men, voor de beoordeling van het oorzakelijk verband tussen een
bepaalde handeling en een schadegebeuren, het foutief aspect van deze
handeling moet vervangen door haar rechtmatige versie; men moet zich de
ge!ncrirnineerde handeling derhalve als correct uitgevoerd voorstellen (voor
meer details, Van Quickenborne, M. o.c., 85, nr. 139). ,Men stelt de hypothese op, die het dichtst bij de werkelijke toedracht staat, echter zonder het
foutief aspect daarvan" (Storme, M.E., art. cit., Verkeersrecht (Nederland),
229, nr. 15).
Indien iemand te snel rijdt, vraagt men zich dus niet af of het ongeval ook
gebeurd zou zijn (met dezelfde schadelijke gevolgen), indien hij helemaal
niet had gereden, maar enkel of het tot een ongeval (met die schadelijke
gevolgen) zou zijn gekomen, indien hij zich aan de toegelaten snelheid had
gehouden. De leer van het rechtmatig alternatief laat daarentegen niet toe een
bepaalde fout als causaal irrelevant te beschouwen, omdat de door deze fout
teweeggebrachte situatie - bv. de door de te snel rijdende ongeladen
vrachtwagen ontwikkelde kracht - zich ook had kunnen voordoen, zonder
dat de bestuurder een fout bedreef. Dan zou men immers niet aileen het
onrechtmatig aspect van de handeling van de bestuurder - zijn overdreven
snelheid - uitschakelen; men zou bovendien de ongevalssituatie wijzigen,
door te veronderstellen dat de vrachtwagen de ene keer wel, en de andere
keer niet geladen is. Op deze manier zou men, handig redenerend, bijna
steeds het oorzakelijk verb and kunnen ontkennen. Zoals Bocken het treffend
uitdrukte: ,Ik loop iemand omver die zijn been breekt. Ben ik nu niet
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aansprakelijk, omdat mijn slachtoffer ook zou gekwetst zijn, indien hij over
een bananeschil was uitgegleden?" (Bocken, H., art. cit., 287, nr. 27). In
werkelijkheid komt de hier becritiseerde opvatting hierop neer dat men enkel
de absoluut noodzakelijke voorwaarde als oorzaak van de schade beschouwt:
een fout is enkel oorzakelijk, wanneer de schade zich op geen enkele andere
manier kon hebben voorgedaan.
Het ontbreken van oorzakelijk verband kan derhalve niet worden afgeleid uit
het feit dat het ongeval zich ook had kunnen voordoen in andere, louter
denkbeeldige omstandigheden, die verschillen van de feitelijke omstandigheden waarin het zich voordeed, en waarin de bestuurder geen fout kan
worden verweten (Cass., 22 februari 1990, Arr. Cass., 1989-90, 814, Pas.,
1990, I, 729). Evenmin kan de overheid die een openbare aanbesteding
uitschreef en die het werk niet gunde aan de laagst biedende, zich tegen de
vordering tot schadeloosstelling van deze laatste verweren, door erop te
wijzen dat ze het recht had om niet alle aanbestede werken te doen uitvoeren,
nu vaststaat dat ze alle aanbestede werken wel degelijk liet uitvoeren (Luik,
12 oktober 1989, R.G.A.R. ,1991, nr. 11.871 (4- verso); vgl.: Gent, 7 januari
1986, R. W., 1986-87, 2660 (zeer duidelijk); Corr. Charleroi, 18 juni 1987,
R.G.A.R., 1990, nr. 11.606; Antwerpen, 29 maart 1990, Turnh. Rechtsl.,
1991, 88 (90)).
In enkele vroegere arresten liet het Hof van Cassatie zich nochtans wei eens
verleiden door h~ thans bedoelde sofisme. Volgens een arrest van 26 juni
1984 (Cass., 26 juni 1984, Arr. Cass., 1983-84, 1401, Pas. 1984, I, 1299; vgl.
Cass., 8 september 1983, Arr. Cass., 1983-84, 16, Pas. 1984, I, 15, bekritiseerd door Dalcq, R.O. en Glansdorff, F., art. cit., 417-418, nr. 95, a) schendt
de feitenrechter de artikelen 1382 en 1383 B.W. niet, indien hij oordeelt dat
het zonder belang is te weten of een bestuurder zijn auto op foutieve wijze op
de rijweg tot stilstand bracht, daar, ook indien hij dit op regelmatige en nietfoutieve wijze had gedaan, de schade zich in concreto nog zou hebben
voorgedaan, zoals ze zich heeft voorgedaan. Nochtans ontbreekt het conditio
sine qua non - verband slechts, niet indien het ongeval ook zou hebben
plaats gehad, wanneer de bestuurder op niet-foutieve wijze op de rijweg
stilstond, maar wel indien het ongeval zich ook had voorgedaan (zoals het
zich voordeed), wanneer de bestuurder niet tot stilstand was gekomen op de
rijweg, - welk tot stilstand komen in casu een fout uitmaakte.
In een arrest van 19 november 1987 (Cass., 19 november 1987, Arr. Cass.,
1987-88, 350, Pas., 1988, I, 328, R. W., 1987-88, 1125) ging het om een
bestuurder, die de dood vond, nadat hij een louter voor het plaatselijk verkeer
opengestelde weg was opgereden, ofschoon zijn bestemrning zich niet tot het
louter plaatselijk verkeer beperkte. De feitenrechter weet het tragisch gevolg
enkel aan de fouten van de aannemer van de wegeniswerken en van de
opdrachtgever van deze werken. De fout van de omgekomen bestuurder ,had
niets uitstaans met (het ongeval dat) aan elke bestuurder die gebruik maakte
van de mogelijkheid om een voor het plaatselijk verkeer bestemde weg op te
rijden, had kunnen overkomen". Het Hof van Cassatie billijkt zijn redene-
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ring, waaruit blijkt ,dat het ongeval op dezelfde wijze zou zijn gebeurd, als
de getroffene op wettige wijze de weg van het ongeval zou hebben bereden,
met name als hij een van de weggebruikers was geweest voor wie de weg was
bestemd". Dit moge zo zijn. Maar in het kader van de equivalentietheorie
komt het er enkel op aan te weten niet of het ongeval ook zou zijn gebeurd,
indien de getroffene zich op wettige wijze op de voor het plaatselijk verkeer
bestemde weg had bevonden, maar wei of dit ongeval ook zou zijn gebeurd,
wanneer de getroffene zich rechtmatig had gedragen, hetgeen in casu betekent: indien hij de enkel voor het plaatselijk verkeer bestemde weg niet had
gebruikt.
Subtiel is de redenering van het Hofin een arrest van 13 oktober 1987 (Cass.,
13 oktober 1987, Verkeersrecht, 1988, 260). A reed met een ,opgefokte
bromfiets" op het fietspad, terwijl hij, wegens het opgevoerde vermogen van
zijn bromfiets, eigenlijk de rijbaan had moeten volgen. De aanrijding gebeurde op het fietspad, en zou zich niet hebben voorgedaan, indien A de
rijbaan had gevolgd. Volgens de feitenrechter is zijn fout causaal irrelevant:
op het ogenblik dat hij het fietspad benutte, reed hij aan een zeer matige
snelheid, met naleving van de verplichtingen die het Wegverkeersreglement
oplegt aan de regelmatige gebruikers van het fietspad (bromfiets categorie
B). Het Hof van Cassatie is van oordeel dat de feitenrechter aldus te kennen
geeft dat het slachtoffer zijn voertuig bestuurde in overeenstemming met de
oorspronkelijke bestemming ervan, nl. bromfiets categorie B, waarvoor het
rijwielpad de verplicht te volgen plaats op de openbare weg is ( 1), derwijze
dat de omstandigheid dat het door A bestuurde voertuig een boger snelheidsvermogen had dan een bromfiets, oorspronkelijk karakter van het voertuig,
geen schade-invloed heeft in het ongeval (2). Nog steeds volgens het Hof van
Cassatie, wordt de afwijzing van elk oorzakelijk verband tussen de fout van
de bromfietser en het ongeval aldus naar recht verantwoord.
Overweging (1) schijnt te suggereren dat de bromfietser geen fout heeft
bedreven, hetgeen echter moeilijk aannemelijk is. Overweging (2) lijkt
anderzijds in strijd met de equivalentietheorie. Men moet zich immers niet
afvragen of de aanrijding zich ook zou hebben voorgedaan, wanneer het
voertuig aan de wettelijke kenmerken van een bromfiets categorie B zou
hebben beantwoord, - in welke hypothese de bestuurder inderdaad op het
rijwielpad mocht rijden. Men moet zich daarentegen wei afvragen of het
ongeval ook zou hebben plaats gehad, wanneer de bestuurder, die geen
bromfiets categorie B, maar een ,opgefokte" bromfiets bereed, zoals het
hoort, de rijbaan had gebruikt in plaats van het fietspad.
Voor de goede orde zij hierbij aangestipt dat de bovenstaande overwegingen
Iouter de vaststelling inhouden dat het Hof van Cassatie de conditio sine qua
non - test blijkbaar niet steeds correct toepast. Uit deze vaststelling mag
echter niet worden afgeleid dat hier een onvoorwaardelijke trouw aan de
equivalentietheorie wordt gepredikt. De klaarblijkelijke billijkheid van de
uitspraak in het geval van de bestuurder die ten onrechte de enkel voor het
lokaal verkeer bestemde weg gebruikte bv., toont daarentegen aan dat de
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equivalentietheorie niet tot in haar uiterste consequenties moet worden gevolgd.
161. REALISATIE VAN HET SPECIFIEK RISICO- Elk:e fout- d.i. elke handeling
die een normaal voorzichtig mens, geplaatst in dezelfde situatie als de in
schadeloosstelling aangesprokene, niet zou hebben gesteld - creeert onaanvaardbaar geachte risico' s voor andermans fysische integriteit, zijn goederen
en zijn vermogen. Met het oog op het vermijden en het beperken van deze
risico's, roepen een aantal wettelijke (lato sensu) bepalingen overigens
zekere verplichtingen in het leven, die er juist op gericht zijn welbepaalde
risico's tegen te gaan. Zo mag een bestuurder, jonger dan 18 jaar, niet
(alleen) een auto besturen, omdat hij wellicht niet over de nodige eigenschappen beschikt om met dit levensgevaarlijk tuig om te gaan.
Het spreekt nogal vanzelf dat de overtreder van een soortgelijke verplichting
aansprakelijk zal zijn voor de schade, die uit een ongeval voortvloeit,
wanneer deze schade de realisatie vormt van het risico dat de verbodsbepaling beoogde te vermijden.
Wie bv. meerijdt met een bestuurder die nog over geen rijbewijs beschikt,
aanvaardt een onnodig risico, en begaat aldus een fout, in oorzakelijk verband met de schade, wanneer de bestuurder niet over de rij-ervaring blijkt te
beschikken waarover houders van een rijbewijs in de regel wel beschikken
(Bergen, 29 juni 1989, R.G.A.R., 1991,11824; Brussel, 30 juni 1989, Verkeersrecht, 1990, 307). Hetzelfde geldt voor wie, a1s duozitter, meerijuCmet
een bromfietsbestuurder die nog geen 18 jaar oud is, en niet over de vereiste
rij-ervaring beschikt, terwijl het feit dat de bromfiets twee passagiers in
plaats van een enkele moet vervoeren, de bestuurbaarheid van het voertuig
bemoeilijkt (Brussel, 10 oktober 1984, R.G.A.R., 1985, 10961; Antwerpen,
27 maart 1985, Verkeersrecht, 1985, 209; Cass., 23 december 1986, Arr.
Cass., 1986-87, 555, Pas., 1987, I, 511, Verkeersrecht, 1987, 184; Antwerpen, 25 mei 1989, De Verz., 1990, 387; Brussel, 30 juni 1989, Verkeersrecht,
1990, 307).
Een voorbeeld buiten de sfeer van het verkeersslagveld. Ondanks het verbod
van het Bestuur der Luchtvaart, richt een parachutistenclub een oefening in
voor aspirant-parachutisten. De oefening loopt faliekant af, want een van de
valschermspringers komt in het ijskoud water terecht van een kanaal, gelegen naast het oefenterrein, en bezwijkt. Het verweer van de club, volgens
hetwelk het negeren van het verbod van het Bestuur der Luchtvaart, causaal
irrelevant was, faalt, want dit verbod was o.m. ingegeven door de onveilige
omgeving waarin de sprongen zouden plaats vinden, en met name door de
aanwezigheid van een kanaal, juist naast het plein waarop de sprongen
zouden worden uitgevoerd (Bergen, 16 februari 1988, R.G.A.R., 1990,
11743 (1-verso)).
Hoe moet de oplossing echter luiden, wanneer de in schadeloosstelling
aangesprokene weliswaar een fout beging - en derl;mlve een risico voor
een bepaald soort ongevallen in het leven riep - , terwijl de schade waarvoor
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vergoeding wordt gevraagd, helemaal niet behoort tot het soort schadegevallen dat de overtreden wetsbepaling beoogde te vermijden?
Terugkomend op het geval van de bromfietsbestuurder die, ofschoon nog
geen 18 jaar oud, een duozitter meeneemt, lijkt zijn leeftijd irrelevant,
wanneer het ongeval aan geen enkele rijfout te wijten is, - derhalve evengoed had kunnen overkomen aan een bestuurder van 18 jaar of onder-, en
de aanwezigheid van de duozitter de bestuurbaarheid van de bromfiets niet
verminderde (Antwerpen, 27 juni 1990, Turnh. Rechtsl., 1990, 144; vgl.:
Cass., 11 september 1984, Arr. Cass., 1984-85, 59, Pas., 1985, I, 45, R. W,
1984-85, 2697; Antwerpen, 18 november 1981, Rechtspr. Antw., 1985, 121:
een schip besturen, met onvoldoende bemanning aan boord; Gent, 17 december 1991, Intern. Vervoerr., 1993, 161).
Hoe kan men deze oplossing rechtvaardigen in het raam van de equivalentietheorie? Uit de aard van de zaak zelf, kunnen slechts bepaalde handelingen,
gebeurtenissen, eigenschappen of toestanden een schadegebeuren veroorzaken. Dat een bestuurder een bepaalde leeftijd al dan niet heeft bereikt, komt,
op zichzelf beschouwd, eigenlijk niet in aanmerking voor de oorzakelijke
toetsing. Wei is het zo dat deze leeftijd veelal gepaard gaat met het aldan niet
beschikken over zekere vaardigheden (vgl.: Gent, 24 december 1982, R. W.,
1986-87, 1094). Vanwie jonger is dan 18 jaar, wordt vermoed dat hij nog
niet geschikt is om een bromfiets met duozitter te besturen; daarom trouwens
verbiedt de ,wetgever" aan wie jonger dan 18 is, een passagier op de duozit
mee te nemen. Dit sluit echter niet uit dat sommige ,vroegrijpe" bromfietsers die nog (net) geen 18 zijn, wei over de vereiste rijvaardigheid beschikken. Deze conclusie ligt zelfs voor de hand, wanneer de enige fout die men
aan de te jonge bestuurder kan verwijten erin bestaat dat hij nog niet de
wettelijk vereiste minimum leeftijd heeft bereikt.
In het kader van de equivalentietheorie kan men dan beweren dat het
ongeval, zoals het zich heeft voorgedaan, pok zou hebben plaats gehad,
indien de bestuurder wei de vereiste minimum - leeftijd had bereikt. Het
conditio sine qua non- verband tussen hetfoutief aspect van zijn gedraging
(een voertuig besturen, zonder de daartoe vereiste leeftijd te hebben bereikt)
en het ongeval ontbreekt: dit zou zich evenzeer en op dezelfde wijze hebben
voorgedaan, wanneer de bestuurder de bedoelde leeftijd had bereikt (Cass.,
11 september 1984, gecit.).
Het vraagstuk wordt complexer, wanneer het minder goed of helemaal niet
mogelijk is om een ·bepaald, bijkomstig aspect in de gedraging van de
foutieve schadeverwekker te isoleren (Bocken, H., art. cit., 282, nr. 23, maakt
in dit verband een onderscheid tussen een handeling en een bepaalde manier
om die handeling uit te voeren). In de gerecenseerde periode werd de rechtspraak enige keren geconfronteerd met de volgende situatie. Een dronken
bestuurder veroorzaakt een ongeval, waarbij o.m. zijn passagier gekwetst
wordt. Deze passagier kende de staat van dronkenschap (of van intoxicatie)
van de bestuurder; hij bedreef dus een fout door met deze niet tot behoorlijk
rijden in staat zijnde bestuurder mee te rijden. Voor zover deze font in

1463

oorzakelijk verband staat met zijn eigen schade, zal de gekwetste passagier
derhalve slechts gedeeltelijk worden vergoed (zie verder, nr. 174). Wanneer
echter de alcoholintoxicatie van de bestuurder het ongeval niet heeft veroorzaakt - hetgeen o.m. kan blijken uit het feit dat de strafrechter ze
afzonderlijk bestrafte (zie verder, nr. 179) -, blijkt het specifiek risico
waaraan de passagier zich blootstelde door met een gei"ntoxiceerde bestuurder mee te rijden, geen werkelijkheid te zijn geworden. Het ongeval had zich
evengoed voorgedaan, wanneer de bestuurder niet onder invloed was.
Voor de equivalentietheorie is dit echter irrelevant. Relevant is of de gekwetste passagier ook schade zou hebben geleden, wanneer hij geen fout had
bedreven, d.i. wanneer hij niet met de gei"ntoxiceerde bestuurder was meegereden. En het antwoord op deze vraag blijkt onmiskenbaar ontkennend te
moeten zijn. De equivalentietheorie consequent toepassend, zou de medereiziger van de dronken bestuurder zelfs mede-aansprakelijk moeten zijn,
wanneer het ongeval te wijten is aan de fout van een derde! (Dalcq, R.O.,
,Encore a propos de la faute de la victime", R.G.A.R., 1987, 11181 (1 verso)).
Niettemin oordeelt het Hof van Cassatie: ,Wanneer het ongeval niet werd
veroorzaakt door de alcoholintoxicatie van de bestuurder, is de fout van de
passagier, die erin bestaat plaats te hebben genomen in een voertuig waarvan
hij weet dat de bestuurder ervan gei"ntoxiceerd is, zonder causale relatie met
de schade die hij lijdt door het ongeval dat dopr een andere fout dan de
alcoholintoxicatie werd veroorzaakt (Cass., 16 september 1986, Arr. Cass.,
1986-87, 56, Pas., 1987, I, 53, Verkeersrecht, 1987, 44; 27 oktober 1992,
Arr. Cass., 1991-92, 1253, Pas., 1992, I, 1212; in dezelfde zin: Cass., 9 mei
1986, Verkeersrecht, 1987, 40; Gent, 26 september 1985, T.G.R. ,1986, 15;
Gent, 11 oktober 1985, Verkeersrecht, 1986, 34; anders: Antwerpen, 16 januari 1987, Limb. Rechtsl., 1987, 62).
Zo ook stemde het Hof in met de volgende redenering van een feitenrechter
(Cass., 5 februari 1987, Verkeersrecht, 1988, 6). De alcoholintoxicatie van
de bestuurder heeft de verwondingen van zijn passagier niet veroorzaakt,
vermits ze afzonderlijk werd bestraft (1). De strafrechter overwoog echter
dat de passagier zelf een fout beging door plaats te nemen in het voertuig van
een kennelijk dronken bestuurder; dus moet de onvoorzichtige passagier een
deel van zijn eigen schade dragen (2). Tussen beide consideransen (1) en (2)
bestaat tegenspraak, derwijze dat de burgerlijke rechter bij wie de regresvordering van de verzekeraar tegen de dronken bestuurder aanhangig is, niet
gebonden is door de beslissing van de strafrechter, die de alcoholintoxicatie
(impliciet) als causaal irrelevant beschouwde voor de verwondingen van de
passagier.
Deze tegenspraak bestaat nochtans enkel, zo men aanneemt dat considerans
(2) inhoudt dat de mede-aansprakelijkheid van de passagier de oorzakelijkheid onderstelt van de intoxicatie van de bestuurder!
Maar in een arrest van 23 december 1986 (Cass., 23 december 1986, Arr.
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Cass., 1986-87,554, Pas., 1987, I, 511, Verkeersrecht, 1987, 184) overweegt
het Hof van Cassatie dat de omstandigheid dat geen oorzakelijk verband
bestaat tussen het feit datA, ofschoon geen 18 jaar oud, een duozitter op zijn
bromfiets meevoerde en de schade van de burgerlijke partij - de passagier
- , niet uitsluit dat wel een oorzakelijk verband bestaat tussen de door deze
passagier opgelopen schade en diens fout, bestaande in het meerijden met de
te jeugdige bestuurder.De beslissing dat de passagier van een ge"intoxiceerde
bestuurder niet mede-aansprakelijk is voor zijn schade ten gevolge van het
door deze bestuurder veroorzaakt ongeval, wanneer dit laatste niet aan de
intoxicatie te wijten is, strookt ongetwijfeld met het gezond verstand en met
het billijkheidsgevoel. Nochtans lijkt ze strijdig met de equivalentietheorie.
Logischerwijze moet daaruit worden besloten dat deze equivalentietheorie
dan maar moet wijken.
Opdat een fout of een tot objectieve aansprakelijkheid aanleiding gevend feit
effectief de aansprakelijkheid van de pleger van deze fout (of feit) zou
meebrengen, is in de regel, en behoudens de uitzonderlijke hypothese waarin
gelijktijdig twee oorzaken aanwezig zijn die, elk afzonderlijk beschouwd,
volstaan om de schade te veroorzaken (zie hoger, nr. 158), vereist dat de fout
(of het feit) in concreto noodzakelijk is voor de schade. Maar, in tegenstelling tot hetgeen de equivalentietheorie voorhoudt, is dit allicht niet voldoende; het schadegebeuren moet bovendien nog behoren tot het type van
schadeverwekkende gebeurtenissen die de overtreden norm (wettelijke norm
of algemene voorzichtigheidsplicht) beoogde te vermijden.
Indien men deze vorm van relatieve onrechtmatigheid aanneemt ( vgl. Van
Quickenborne, M., op. cit., 89 e.v.; Bocken, H., art. cit., 285, nr. 26; anders:
Storme, M.E., art. cit., De Verz., 1990, 457, nr. 15), kunnen de zoeven
bedoelde gevallen- meerijden met een dronken bestuurder, wiens toestand
het ongeval niet heeft veroorzaakt - correct worden opgelost. Anderzijds
kan men op deze manier de rijbewijsgevallen en dgl. meer, - waarin de
bestuurder geen andere fout bedreef dan deze dat hij een voertuig bestuurde,
ofschoon hij niet over een geldig rijbewijs beschikte (of tijdelijk uit het recht
ontzet was om een voertuig te besturen, of nog te jong was om te sturen) veel natuurlijker benaderen dan via de equivalentietheorie, die ons, in
gevallen als deze, tot de soms delicate vraag noopt hoe we de ongevalssituatie moeten wijzigen met het oog op de toepassing van de conditio sine
qua non-test: zou het ongeval ook gebeurd zijn, wanneer de bestuurder het
voertuig helemaal niet had bestuurd, dan wel: zou dit ongeval ook gebeurd
zijn, wanneer de bestuurder wel de vereiste leeftijd had gehad, of over een
geldig rijbewijs had beschikt?
Bovendien zou de hier geschetste benadering wellicht ook kunnen bijdragen
tot een oplossing van de problemen, die gesteld worden, wanneer het slachtoffer van een verkeersongeval zich foutief op de plaats bevindt waar het
ongeval zich voordoet (zie verder, nr. 162), en zou ze eventueel de steeds
subtiele overwegingen in verb and met de correcte of niet-correcte toepassing
van de leer van het rechtmatig alternatief overbodig kunnen maken (men
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denke aan het in nr. 160 geschetste geval van de berijder van een ,opgefokte" bromfietser die op het fietspad reed).
162. ZICH FOUTIEF BEVINDEN OP DE PLAATS W AAR HET ONGEVAL ZICH VOORDOET
- In afwachting dat hij zijn schip zal oprijden, parkeert een schipper zijn
auto op een terrein dat niet voor het verkeer open staat. Deze fout werd
beschouwd als een van de oorzaken van de Schade die hij opliep, toen zijn
auto beschadigd werd door een werknemer die met een vorklift stalen platen
verplaatste. Indien zijn voertuig immers op een toegelaten plaats - dus
elders - geparkeerd was geweest, kon het niet op het verboden terrein door
de vorklift worden aangereden (Antwerpen, 20 februari 1984, Verkeersrecht,
1986, 93; vgl.: Corr. Antwerpen, 27 februari 1987, R. W., 1987-88, 580).

Bestuurder A slaat rechts af naar de x-straat; hij is voorrang verschuldigd aan
iedereen die op de x-straat rijdt. Hij is dus ook voorrang verschuldigd aan
bromfietser B, die het fietspad in de x-straat gebruikt. De x-straat heeft echter
twee fietspaden, een linker en een rechter; en fietser B berijdt het voor hem
linker gedeelte, hetgeen foutief is. De conclusie lijkt onvermijdelijk: indien
B het in zijn rijrichting gelegen rechter fietspad was blijven volgen, zou het
verkeersongeval zich niet hebben voorgedaan (Corr. Antwerpen, 21 november 1986, De Verz., 1988, 182; Antwerpen, 30 september 1986, Verkeersrecht, 1987, 104; Corr. Charleroi,18 juni 1987, R.G.A.R., 1990, 11606; vgl.:
Antwerpen, 19 december 1990; Limb. Rechtsl., 1991, 125).
In een zeer analoog geval besliste de rechtbank van Mechelen nochtans het
tegendeel (22 maart 1991, De Verz., 1991, 943). Een bestuurder kwam vanuit
een oprit de openbare weg oprijden; hij voerde zijn maneuver uit, en stak het
fietspad over, terwijl hij enkel naar links keek. Aldus merkte hij fietster B,
die ten zijnen opzichte van rechts kwam, niet op, vermits hij niet links en
rechts keek. Fietster B reed echter op het linker fietspad in plaats van op het
rechter. Deze fout werd door de rechter als louter theoretisch beschouwd,
niet in oorzakelijk verband met de aanrijding zelf, ,vermits de fietster
absolute voorrang genoot ten opzichte van de maneuvrerende voorrangsplichtige autobestuurder". Nochtans zou de aanrijding zich blijkbaar niet
hebben voorgedaan, indien de fietster het rechter rijwielpad had gebruikt.
Wie bij de equivalentietheorie zweert, zal deze laatste beslissing afkeuren.
Hij zal eveneens bedenkingen hebben bij een paar cassatie-arresten, waarin
analoge beslissingen van de feitenrechter, in nagenoeg identieke omstandigheden, niet werden gecensureerd (Cass., 30 april 1985, Arr. Cass., 1984-85,
1162, Pas., 1985, I, 1063; Cass., 19 november 1987, Arr. Cass., 1987-88,
350, Pas., 1988, I, 328, R. W. 1987-88, 1125 (eerder besproken in nr. 160: de
bestuurder gebruikt ten onrechte een enkel voor het lokaal verkeer bestemde
weg); Cass., 1 maart 1988, Arr. Cass., 1987-88, 849, Pas., 1988, I, 783).
Een en ander betekent niet dat de fout van iemand die zich ten onrechte op
een plaats bevindt waar een ongeval plaats grijpt, noodzakelijk als een
conditio sine qua non voor de schade moet worden beschouwd.
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Wanneer een voorrangsplichtige bestuurder de rijbaan oversteekt, in plaats
van ze in te draaien, en daarbij een fietser aanrijdt, die op het verkeerde
fietspad rijdt, is het goed denkbaar dat deze bestuurder de fietser evengoed
zou hebben aangereden, indien deze het ten zijnen opzichte rechter fietspad
had gevolgd. Hetzelfde geldt - zij het in mindere mate - wanneer de
bestuurder de rijbaan naar links indraait. En kan men tenslotte volstrekt
uitsluiten dat hij de fietser niet zou hebben aangereden, indien hij naar rechts
indraaide? Het is toch niet helemaal uitgesloten dat de omstandigheden van
het ongeval van die aard zijn dat de bestuurder, bij het nemen van de bocht
naar rechts, aan de overkant van de rijbaan terecht zou zijn gekomen., en er
derhalve de fietser had kunnen aanrijden, ook indien die op het juiste fietspad
had gereden.
De feitenrechter kan derhalve, in deze en analoge omstandigheden (b.v. die
van Cass., 1 maart 1988, Arr. Cass., 1987-88, 849, Pas., 1988, I, 783: fietser
rijdt op de rijbaan in plaats van op het fietspad) - niet echter in het geval,
beslecht door Cass., 19 november 1987 (gecit.)- van mening zijn dat het
ongeval en de schade zich op dezelfde wijze zouden hebben voorgedaan,
,indien de aanwezigheid van de getroffene op de rijbaan niet foutief was
geweest" (Cass., 1 maart 1988, gecit.). Betwist de aansprakelijke dit, dan
moet hij maar voldoende precies aantonen dat de aanrijding zich helemaal
niet zou hebben voorgedaan (of althans niet met dezelfde schadelijke gevolgen), indien de betrokkene geen fout had bedreven.
Er moet echter worden aan herinnerd dat de eventuele niet-oorzakelijkheid
van het zich foutief bevinden op de plaats waar het ongeval zich voordeed,
niet wordt gerechtvaardigd door het feit dat het slachtoffer zich ook op een
niet-foutieve wijze op de plaats van het ongeval had kunnen bevinden, maar
wei door de vaststelling in feite dat het ongeval ook gebeurd zou zijn, indien
het slachtoffer een andere plaats had ingenomen, waar het zich wei mocht
bevinden (vgl. boger, nr. 158).
163. DE OORZAAK MOET DE SCHADE CHRONOLOGISCH VOORAFGAAN - Opdat
een fout als oorzaak van de aangevoerde schade zou kunnen worden beschouwd, moet ze de schade vanzelfsprekend chronologisch voorafgaan:
indien ze wordt bedreven nadat de schade een voldongen feit is, kan ze
onmogelijk als de oorzaak van de schade worden beschouwd.

Dit evident vereiste kwam, in de gerecenseerde periode, nog al eens ter
sprake naar aanleiding van het beweerd foutief handhaven, door een bankier,
van een leveranciersdiscontokrediet. Indien de schade reeds ingetreden is op
het ogenblik dat de bank had moeten weigeren de aangeboden wissels te
disconteren, kan er van enig oorzakelijk verband geen sprake zijn. Het
daarbij in aanmerking te nemen tijdstip is trouwens niet het ogenblik van
het disconteren van de wisselbrief, maar wei dit van de uitgifte van de wissel
of van de levering van de koopwaar door de leverancier: na de levering kan
de gedupeerde leverancier immers niets meer ondememen om de schade
ongedaan te maken ofte beperken (Gent, 2 december 1987, T.B.H., 1989, 87;

1467

vgl.: Brussel, 22 november 1985, T. Bank & Fin., 1986, 6, 35 (41), met noot
Regout-Masson, M.; Gent, 17 februari 1986, T.B.H., 1987, 792; Gent,
19 maart 1988, T.B.H., 1990, 79; Bergen, 24 april 1990, T.B.H., 1992, 77;
vgl. Brussel, 19 juni 1990, R.G.A.R., 1993, nr. 12.083 (2, initio)).
Evenmin kan een notaris aansprakelijk worden gesteld voor het feit dat de
kopers niet van het verminderde registratierecht kunnen genieten, wanneer
de verschuldigdheid van het tarief van 12,5% voortvloeit uit de onderhandse
verkoopovereenkomst, bij de opstelling waarvan de notaris geen enkele rol
speelde (Rb. Nijvel, 20 januari 1987, Rev. Not. B., 1988, 254).
Een jager nam zijn toevlucht tot oneerlijke jachtpraktijken (het oprichten van
jachtkansels op minder dan 200 meter van de jachtgrenzen). Hij werd door de
feitenrechter veroordeeld tot het betalen van schadeloosstelling aan de Royal
Saint-Hubert Club de Belgique die, om zijn taak van algemeen nut te kunnen
vervullen, boswachters moet beedigen en bezoldigen. Deze verplichting gaat
echter vooraf aan de fout van de jager; de beslissing dat tussen de fout van de
jager en de schade een oorzakelijk verband bestaat, is derhalve niet naar recht
verantwoord (Cass., 11 december 1985,Arr. Cass., 1985-86,525, Pas., 1986,
I, 455, R.G.A.R., 1986, 11147). Deze casus stelt nochtans niet zozeer een
probleem op het gebied van het oorzakelijk verband dan wel op dit van de
vergoedbare schade: mogen de algemene onkosten, gemaakt om een bepaald
type van fouten te voorkomen en op te sporen, gedeeltelijk worden afgewenteld op een foutieve dader?
164. OORZAKELIJKHEID VAN EEN VERZUIM- Wanneer de aangevoerde schade
in een verzuim bestaat, bestaat er enkel een oorzakelijk verband tussen de
fout en de schade, wanneer deze niet zou ingetreden zijn, indien de verzuimde handeling wel was verricht.

Een aanvraag tot het bekomen van het bestaansminimum werd gericht tot een
ratione loci onbevoegd O.C.M.W. Dit verzuimde echter de aanvraag over te
maken aan het bevoegde O.C.M.W., dat verplicht zou zijn geweest het
bestaansminimum uit te keren. Het nalatige O.C.M.W. werd terecht veroordeeld tot betaling van een bedrag dat het daardoor gederfde bestaansminimum vertegenwoordigde (Arbh. Bergen, 22 februari 1985, Soc. Kron., 1985,
246; vgl.: Rb. Nijvel, 14 september 1987, T. Aann., 1989, 322).
Daarentegen is de gerechtsdeurwaarder van wie beweerd wordt dat hij niet
tijdig tot uitvoering overging, niet aansprakelijk, indien, op het ogenblik dat
hij tot uitvoerend beslag had moeten overgaan, de schuldenaar reeds bedolven was onder een lawine van beslagen (Bergen, 22 januari 1991,
J.L.M.B., 1991, 830). Evenmin is de Belgische Staat aansprakelijk jegens
een ambtenaar tegen wie een sanctie werd toegepast, zonder het vereiste
advies te hebben ingewonnen van de departementele raad van beroep,
wanneer de sanctie toch dezelfde zou zijn geweest, indien het advies van
bedoelde raad was ingewonnen (Cass., 21 juni 1990, Arr. Cass., 1989-90,
1353).
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De Belgische Staat ontsnapte evenzeer aan aansprakelijkheid, wanneer een
vennootschap failliet werd verklaard door een achteraf vernietigd vonnis. De
nietigverklaring van het vonnis was immers gebaseerd op de miskenning van
een aantal op straffe van nietigheid voorgeschreven regels (openbaarheid der
debatten, onpartijdigheid van de rechter, tegensprekelijk karakter van het
voorafgaand onderzoek). Het stond evenwel vast dat, bij eerbiediging van al
deze regels, de rechter evenzeer (of althans met grote waarschijnlijkheid) het
faillissement zou hebben uitgesproken. Derhalve ontbrak het oorzakelijk
verband tussen de fout van het orgaan van de Belgische Staat en de aangevoerde schade (Luik, 28 januari 1993, J.T., 1993,477, met noot Dalcq, R.O.,
J.L.M.B., 1993, 362, waar dit arrest gedateerd wordt op 20 januari 1993).
In een obiter dictum schijnt bet Hof van Beroep van Brussel (Brussel,
26 februari 1988, J.L.M.B., 1988, 852) daarentegen bet verweer van een
met grondwerken belaste aannemer, die verzuimd had de plannen van de
ondergrondse bekabeling van de R.T.T. te vragen, en die opwierp dat deze
plannen toch onjuist en in elk geval onprecies waren, van de hand te wijzen.
Door bet verzuim om inzage van de plannen te vragen, is de aannemer, hoe
dan ook, aansprakelijk- betgeen becritiseerbaar is.
Een en ander vormt een toepassing van de eerder (zie nr. 160) vermelde leer
van bet rechtmatig alternatief.
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TOEZICHT VAN HET HOF VAN CASSATIE
OP DE V ASTSTELLING VAN HET OORZAKELIJK VERB AND
DOOR DE FEITENRECHTER
165.

TOEZICHT OP DE BEVESTIGING, RESP. ONTKENNING VAN HET OORZAKELIJK

De zeer talrijke, in bet vorige boofdstuk geciteerde arresten van
het Hof van Cassatie, tonen op zicbzelf reeds aan dat het hoogste rechtscollege zich terzake een niet onbelangrijke bevoegdheid toekent. Sinds lang
is het niet meer waar dat de feitenrecbter op onaantastbare wijze de aan- of
afwezigbeid van oorzakelijk verband tussen een fout en de schade beoordeelt. Deze tendens werd in de besproken periode nog geaccentueerd.
Weliswaar stelt de feitenrechter op onaantastbare wijze de feiten vast waaruit
bij een oorzakelijk verband tussen een fout en de scbade afleidt; maar bet Hof
van Cassatie dient na te gaan of de rechter uit zijn vaststellingen bet bestaan
van zodanig oorzakelijk verband wettig heeft kunnen afleiden (persoonlijk
zou ik bet- zeer omzicbtige-, kunnen" liever acbterwege laten) (Cass.,
12 januari 1988, Arr. Cass., 1987-88, 599, Pas., 1988, I, 563; in dezelfde zin:
Cass., 21 februari 1984, Arr. Cass. 1983-84, 781; Cass., 29 mei 1984, Arr.
Cass., 1983-84, 1270, Pas., 1984, I, 1185).
In een arrest van 1 maart 1988 (Cass., 1 maart 1988, Arr. Cass., 1987-88,
849, Pas., 1988, I, 783) luidt het dat de feitenrecbter in feite, en dus op
VERBANO -
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onaantastbare wijze, beslist dat het ongeval en de schade zich op dezelfde
wijze zouden voorgedaan hebben zonder de fout van een bij dit ongeval
betrokken persoon. Daaruit blijkt te volgen dat de feitenrechter het conditio
sine qua non-verband- te onderscheiden van het oorzakelijk verband- op
onaantastbare wijze vaststelt.
In een aantal andere arresten stelde de feitenrechter echter uitdrukkelijk, en
op een gemotiveerde wijze, vast dat het ongeval zich ook zou hebben
voorgedaan, zonder de fout van een bij het ongeval betrokken verkeersdeelnemer; en toch wordt zijn appreciatie op dit punt door het Hof van Cassatie
gecensureerd.
Op een kruispunt sloeg een bestuurster links af, en kwam aldaar in botsing
met een andere bestuurder, die haar, in strijd met artikel 17, 2, 2° , a van de
Wegcode, inhaalde. Volgens de feitenrechter stond deze laatste inbreuk
echter ,buiten oorzakelijk verband met de aanrijding en de eruit voortvloeiende schade die zich op dezelfde wijze en in gelijke mate zou hebben
voorgedaan zonder bedoelde inbreuk. ... De bestuurder heeft de bestuurster
gezien met haar linker richtingswijzer in werking, en maakte een beoordelingsfout. Maar door het niet verder voorbereiden van het links afslaan
vormde de bestuurster een niet te voorziene hindernis door plots van rechts
naar links af te slaan zonder aandacht. De bestuurster kan de onvoorzienbaarheid van de bestuurder niet inroepen, omdat zij niet gekeken heeft. De
rijbaan is rechtlijnig, en hij was zichtbaar in aantocht". Het Hof van Cassatie
is van oordeel dat de feitenrechter uit deze vaststellingen - en dus ook uit de
vaststelling dat het ongeval zich, zonder de fout van de bestuurder, op
dezelfde wijze zou hebben voorgedaan - niet wettig afleidde dat deze fout
niet in oorzakelijk verband staat met de aanrijding en de eruit voortvloeiende
schade (Cass., 22 november 1988, Arr. Cass., 1988-89, 357, Pas., 1989, I,
327; in dezelfde zin: Cass., 12 januari 1989, Verkeersrecht, 1989, 209; Cass.,
21 juni 1989, De Verz., 1990, 608).
166.

WANNEER KAN DE FEITENRECHTER ZICH BEPERKEN TOT DE LOUTERE BESLIS-

Onder voorbehoud van
zijn verplichting op een conclusie te antwoorden, moet de feitenrechter niet
aile elementen opsommen waarop hij zijn beslissing omtrent het oorzakelijk
verband baseerde (Cass., 28 oktober 1988, Arr. Cass., 1988-89, 244,
Pas.,1989, I, 221, T.V.R., 1989, 42).
Sommige door het Hof gebruikte formuleringen geven echter de indruk van
het tegendeel. Zo kan een arrest worden vermeld van 26 maart 1992 (Cass.,
26 maart 1992, Arr. Cass., 1991-92, 720, Pas., 1992, I, 674, Verkeersrecht,
1992, 219), waarin het Hof van Cassatie niet naar recht verantwoord achtte
de beslissing van een feitenrechter, waarbij deze een oorzakelijk verb and had
aangenomen tussen het gebrek van een zaak (een defect verkeerslicht) en een
ongeval, anderzijds een door het slachtoffer van het ongeval begane fout had
aangewezen, maar de bewaarder van de gebrekkige zaak veroordeelde om de
schade volledig te vergoeden. De feitenrechter had immers niet vastgesteld
SING OAT ER (G)EEN CAUSAAL VERBANO BESTAAT?-
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dat de schade, ook zonder de fout van het slachtoffer, zou ontstaan zijn, zoals
ze zich in concreto voordeed. En in een arrest van 8 september 1983luidt het
(Cass., 8 september 1983, Arr. Cass., 1983-84, 16, Pas., 1984, I, 15; vgl.:
Cass., 17 april1984, Arr. Cass., 1983-84, 1102, Pas., 1984, I, 1041, R.W,
1984-85, 1948; voor meer details, zie de vorige overzichten: T.P.R., 1980,
1385-1386, nr. 191; 1987, 1518, nr. 159): ,Wanneer de rechter, inzake
aansprakelijkheid buiten overeenkomst, heeft vastgesteld dat meer dan een
persoon fouten heeft begaan, moet hij onderzoeken of tussen elk van die
fouten en de schade een noodzakelijk (?) oorzakelijk verband bestaat; hij
moet derhalve onderzoeken of elk van de vastgestelde fouten, niettegenstaande het feit dat een andere fout tussenkomt, noodzakelijk de schade heeft
veroorzaakt, d.w.z. hij moet voor elke fout nagaan of, zonder die fout, de
schade zoals ze zich in concreto voordeed, zou hebben plaatsgehad".
In haar algemeenheid is deze formule zeker te ongenuanceerd: wanneer twee
personen, A en B, bij een schadegebeuren betrokken zijn, kan de feitenrechter er zich toe beperken te beslissen dat de fout van A de schade heeft
veroorzaakt, terwijl de fout van B de schade niet heeft veroorzaakt. Of hij
kan beslissen dat enkel de fout van A, resp. B voor de schade oorzakelijk is.
Wanneer enkel B van A schadeloosstelling vordert, terwijl A er zich toe
beperkt zich tegen deze vordering te verweren, maar zelf van B geen schadevergoeding vordert, moet de feitenrechter a fortiori niets beslissen omtrent de
oorzakelijkheid van B' s eventuele fout.
Er valt niet in te zien in welk opzicht een feitenrechter die zich tot de
lakonieke beslissing beperkt dat de fout van A de schade heeft veroorzaakt,
maar niet die van B, het wettelijk oorzakelijkheidsbegrip zou miskennen. De
feitenrechter moet (mag) toch niet ambtshalve onderzoeken of een bepaalde
fout (of feit) schade heeft veroorzaakt waarvoor geen vergoeding wordt
gevorderd.
Anderzijds kan de feitenrechter, in afwezigheid van conclusies desbetreffend, een op een onrechtmatige daad gebaseerde vordering wettig toewijzen
of afwijzen, door, zonder meer, te beslissen dat de aangevoerde fout de
aangevoerde schade al dan niet heeft veroorzaakt.
Meestal echter zal de feitenrechter, daartoe doorgaans door de conclusies van
de partijen uitgenodigd, zijn beslissing omtrent het oorzakelijk verband
motiveren. Maar, zodra hi} zijn beslissing motiveert, stelt hi} zich bloot
aan de censuur van het Hofvan Cassatie. Wanneer b.v. uit zijn motivering
zou blijken dat hij de niet-oorzakelijkheid van de fout van A afleidt uit de
bevestiging van de oorzakelijkheid van de fout van B, zal het Hof van
Cassatie met een zodanige beslissing geen vrede nemen, voor zover uit zijn
motieven niet blijkt dat het schadegebeuren, zoals het zich heeft voorgedaan,
ook zou hebben plaats gehad zonder de fout van A.
Het is wellicht in deze zin dat men de geciteerde considerans uit het arrest
van 8 september 1983 moet opvatten.

1471

HooFDSTUK

3

BEWIJS VAN RET OORZAKELIJK VERBANO
167. HET OORZAKELDK VERBANO MOET ZEKER ZIJN- Ret oorzakelijk verband
moet niet alleen bestaan; ingeval van betwisting door de aansprakelijk
gestelde, moet het door de eiser worden bewezen. Ret volstaat niet dat de
fout de schade waarschijnlijk heeft veroorzaakt, ook niet indien de waarschijnlijkheid erg hoog is. Vereist is zekerheid (Bergen, 14 november 1990,
Verkeersrecht, 192, 77),- al volstaat de zgn. gerechtelijke zekerheid.

Dat de bewijslast op de eiser rust, werd duidelijk, maar misschien op
betwistbare manier, geillustreerd door een arrest van het Rof van Beroep
van Antwerpen (Antwerpen, 31 maart 1987, Verkeersrecht, 307, met noot
E.B.; vgl.: Rb. Rasselt, 20 juni 1987, T.B.B.R., 1989, 507). Een motorrijder
verloor de controle over het stuur, en kwam met geweld tegen de vangrails
van de autosnelweg terecht; hij en zijn passagier schoten er het leven bij in.
De vordering van de rechthebbenden van de passagier werd afgewezen,
omdat niet uit te maken viel wie, op het ogenblik van de feiten, de moto
bestuurde. Ret Rofvan Beroep hield derhalve geen rekening met de regel dat
in strafzaken het misdrijf vermoed wordt te zijn gepleegd door de houder van
de nummerplaat, tenzij deze gegevens aanbrengt waaruit blijkt dat hij niet de
dader van het misdrijf is (zie hierover: Declercq, R., Het bewijs in strafzaken,
Brussel, Swinnen, 18).
De bewijslast rust op diegene die inroept dat een bepaalde fout de schade
heeft veroorzaakt (Brussel, 20 mei 1985, R. W., 1985-86, 1493; Cass.,
16 september 1988, R.W., 1989-90,466 (i.v.m. de aansprakelijkheid van de
eigenaar van een dier, die beweerde aan het aansprakelijkheidsvermoeden te
kunnen ontsnappen, omdat de schade uitsluitend te wijten was aan de fout
van het slachtoffer); Antwerpen, 20 april1993, Rev. Not. B., 1993, 454: de
bank die plots de persoonlijke rekening van een notaris aanzuivert met het
creditsaldo van de rekening, geopend op naam van zijn studie, begaat weliswaar een fout, maar, bij gebrek aan oorzakelijk verband met de aangevoerde schade, is ze niet aansprakelijk).
168. VERLIES VAN EEN KANS - Dokters laten wel eens een steek vallen.
Geconfronteerd met een schadeclaim van hun patient (of van diens rechtsopvolgers), luidt hun verweer nogal vaak dat het niet zeker is dat de nagelaten therapeutische handeling de patient zou hebben gered; in de geneeskunde is immers (bijna) niets 100% zeker.

In het belangrijke amputatie-arrest (Cass., 19 januari 1984, R.G.A.R., 1986,
11084, met noot Vansweevelt, T.) aanvaardt het Rof van Cassatie echter,
ondubbelzinnig, dat er oorzakelijk verband bestaat tussen de fout van een
geneesheer en het verlies van de kans voor het slachtoffer van een ongeval
om niet of in mindere mate te worden geamputeerd. Ret probleem wordt
aldus verplaatst van het oorzakelijk terrein naar dit van de begroting van de
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schade (vgl.: Cass; fr., 17 november 1982, R.G.A.R., 1985, 10863; Rb.
Turnhout, 1 maart 1990, Turnh. Rechtsl., 1990, 21; zie ook: Cuypers, J.,
,Overzicht van rechtspraak. Medische verantwoordelijkheid en gerniste
kans", Turnh. Rechtsl., 1991, 85-96).
Ben andere toepassing van de theorie van de verlies van een kans vindt men
in een arrest van het Hof van Beroep van Brussel (Brussel, 27 juni 1991,
R.G.A.R., 1992, 12032). Er was een aanrijding gebeurd tussen twee auto's;
maar de bestuurder van het ene voertuig had de vlucht genomen. Achteraf
kon hij alsnog worden ge'identificeerd. De andere bestuurder voerde aan dat
het, wegens het vluchtrnisdrijf, niet meer mogelijk was om de juiste toedracht van zaken die tot het ongeval had geleid, te reconstrueren. Hij leidde
daaruit af dat hij de kans had verloren aan te tonen dat het ongeval geheel, of
hoofdzakelijk, te wijten was aan de fout van de vluchtende bestuurder.
Volgens het Hofvan Beroep is het echter even waarschijnlijk dat het ongeval
te wijten was aan de fout van de ene of van de andere bestuurder dan wei aan
hun beider fout. De schade, voortvloeiende uit het verlies van de mogelijkheid om de juiste toedracht van zaken vast te stellen, werd door de rechter ex
aequo et bono geraamd op 100.000 fr.

169. VERMOEDEN JURIS ET DE JURE VAN NIET-OORZAKELIJKHEID TEN GEVOLGE
De lezer kent onderhands de
VAN HET GEZAG VAN HET STRAFGEWIJSDE rechtspraak van het Hofvan Cassatie, ingeluid door het arrest van 19 september 1968 (Cass., 19 september 1968, Arr. Cass., 1969, 72, R.W, 1968-69,
641; voor meer details, zie het vorig overzicht, T.P.R., 1987, 1537-1539,
nr. 176), krachtens welke de afzonderlijke bestraffing van alcoholintoxicatie
achter het stuur, naast de bestraffing op grond van de artikelen 418-420 S.W.
van een onvoorzichtigheidsdelict, het regres van de verzekeraar tegen de
verzekerde uitsluit, omdat deze dubbele bestraffing het bestaan van een
oorzakelijk verband tussen de alcoholintoxicatie en de toegebrachte letsels
uitsluit.
In de besproken periode werd deze rechtspraak bevestigd, maar ook verder
genuanceerd en verfijnd.
In een arrest van 23 november 1990 (Cass., 23 november 1990, Bull. Cass.,
1991, 309, nr. 161, R. W, 1990-91, 1098, Verkeersrecht, 1991, 74) diende het
Hof van Cassatie zijn basisdoctrine nog eens te herhalen: ,Wanneer het
gebrek aan vooruitzicht of voorzorg, bestanddeel van een rnisdrijf uit onvoorzichtigheid, bovendien het voorwerp is geweest van een afzonderlijke
telastlegging, is de strafrechter ertoe gehouden, wegens de onsplitsbaarheid
van het feit en met toepassing van artikel 65 van het Strafwetboek, aileen de
zwaarste straf uit te spreken. W anneer de strafrechter bij een in kracht van
gewijsde gegane beslissing, de bestuurder van een voertuig heeft veroordeeld
tot onderscheiden straffen, eensdeels wegens onopzettelijke slagen en verwondingen, anderdeels wegens het besturen van een voertuig terwijl hij in
staat van dronkenschap verkeerde, heeft hij daardoor derhalve zeker en
noodzakelijk erga omnes geoordeeld dat de staat van dronkenschap van de
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veroordeelde noch de oorzaak, noch een van de oorzaken van het ongeval is
geweest. Daaruit volgt dat de burgerlijke rechter bij wie de verzekeraar van
die bestuurder daarna een rechtsvordering tegen zijn verzekerde instelt tot
terugbetaling van de door hem wegens het ongeval vergoede schade, in
beginsel verplicht is te oordelen dat de dronkenschap aan het stuur niet in
oorzakelijk verband staat met het ongeval" (vgl. in dezelfde zin: Gent,
26 september 1985, T.G.R., 1986, 15; Rb. Brugge, 22 mei 1986, De Verz.,
1987, 342; Bergen, 17 november 1987, Verkeersrecht, 1989, 71 (waar de
gause problematiek, in al zijn facetten, nog eens keurig wordt uiteengezet);
Brussel, 12 oktober 1988, Pas., 1989, II, 71; Rb. Brussel, 2 januari 1990,
T.B.B.R., 1991,394).
Ineenarrestvan lljuni 1992(Cass., lljuni 1992,Arr. Cass., 1991-92,963,
R. W, 1992-93, 373) werden deze beginselen herhaald en toe~epast op een
geval, waarin de bestuurder van een motorfiets was veroordeeld enerzijds
wegens het onopzettelijk toebrengen van verwondingen aan zijn passagierster en anderzijds wegens het feit dat hij de motorfiets bestuurde, ofschoon
diens banden volkomen kaal waren en hijzelf, we gens zijn jeugdige leeftijd,
nog geen passagierster mocht meenemen. De afzonderlijke bestraffing van
deze laatste feiten houdt in dat ze niet in oorzakelijk verband staan met de
verwondingen van de passagierster (anders, maar blijkbaar ten onrechte,
Luik, 19 november 1985, J.L., 1986, 513, met een duidelijke noot van F.
Piedboeuf).
170. VERMOEDEN !URIS ET DE lURE VAN NIET-OORZAKELIJKHEID TEN GEVOLGE
VAN HET STRAFGEWIJSDE. VERVOLG. WANNEER VERVALT HET VERMOEDEN, BIJ
SAMENLOOP VAN EEN ONVOORZICHTIGHEIDSDELICT EN EEN INTOXICATIE?A. Onderbreking van bet besturen onder invloed
Wanneer de bestuurder het rijden onder invloed (of met kale banden, of...)
gedurende een bepaalde tijd - weze het slechts voor een paar seconden heeft onderbroken, kan de rechter, ondanks de afzonderlijke bestraffing van
de alcoholintoxicatie, de regresvordering van de verzekeraar inwilligen. De
afzonderlijke bestraffing van de intoxicatie kan immers het rijden onder
invloed bedoelen voor de onderbreking, terwijl de bestraffing op basis van de
artikelen 418-420 S.W. de voor de toegebrachte letsels oorzakelijke intoxicatie na de onderbreking kan viseren. Aldus terecht het Hof van Beroep van
Bergen (Bergen, 1 oktober 1991, Verkeersrecht, 1992, 117; vgl. Bergen,
21 december 1990, J.L.M.B., 1991, 284).
B. Tegenstrijdigbeid in bet strafgewijsde
De burgerlijke rechter berneemt eveneens zijn vrijheid om het oorzakelijk
verband tussen de intoxicatie en de toegebracbte verwondingen (of de dood)
te beoordelen, wanneer de strafrechter de intoxicatie weliswaar niet beeft
beschouwd als een constitutief element van het onvoorzichtigbeidsdelict
(artt. 418-420 S.W.), terwijl nocbtans uit zijn motivering blijkt dat hij de
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intoxicatie als een van de oorzaken van de toegebrachte letsels heeft beschouwd (zie o.m. Bergen, 3 mei 1988, J.L.M.B., 1988, 1077).
In het reeds eerder (zie hoger, nr. 161) geciteerde cassatie-arrest van
5 februari 1987 (Cass., 5 februari 1987, Verkeersrecht, 1988, 6) stond,
wegens de dubbele bestraffing, erga omnes vast dat het onopzettelijk toebrengen van letsel aan de inzittende van een voertuig niet door de dronkenschap van de bestuurder was veroorzaakt. Rechtdoende op burgerlijk gebied,
besliste de strafrechter evenwel dat de inzittende een fout had begaan door
plaats te nemen in een voertuig, bestuurd door een zichtbaar dronken bestuurder, en dat hij, de inzittende, derhalve een deel van zijn eigen schade
diende te dragen. Volgens het Hof van Cassatie volgt daaruit dat de staat van
dronkenschap werd beschouwd als een van de constitutieve elementen van
de door de bestuurder begane onvoorzichtigheid, die het ongeval heeft
veroorzaakt. Derhalve sprak de strafrechter zichzelf tegen: de dubbele bestraffing van de gei'ntoxiceerde bestuurder houdt in dat de intoxicatie een
ander feit uitmaakt dan het onopzettelijk toebrengen van slagen en verwondingen aan de inzittende, terwijl de motieven over de risico-aanvaarding
door deze inzittende de feitelijke eenheid van de intoxicatie en het onvoorzichtigheidsdelict impliceren. De burgerlijke rechter kon dus, zonder miskenning van het gezag van het strafgewijsde, het oorzakelijk verband bevestigen tussen de intoxicatie van de bestuurder en de lichamelijke letsels
van de inzittende.
Zoals eerder opgemerkt, kan deze redenering worden becritiseerd: wie de
equivalentietheorie strikt toepast, kan voorhouden dat de fout van inzittende
bestond in het plaats nemen in het voertuig; in die optiek moet de inzittende,
hoe dan ook, een deel van zijn eigen schade dragen, zelfs indien het ongeval
niet werd veroorzaakt door de intoxicatie van de bestuurder.
In een ander geval was een dronken bestuurder tot twee afzonderlijke straffen veroordeeld, enerzijds wegens onopzettelijke doodslag, en anderzijds
wegens het besturen van een voertuig in staat van dronkenschap. De strafrechter motiveerde de dubbele bestraffing door erop te wijzen dat de bestuurder ongeveer 200 m. in de verkeerde richting reed, en dat een nuchtere
bestuurder dit vlug zou hebben opgemerkt. ,Het is derhalve zeer waarschijnlijk wegens zijn staat van dronkenschap dat de bestuurder zich van niets
bewust was; niettemin blijft terzake een zekere twijfel bestaan". De burgerlijke rechter had daaruit afgeleid dat de afwezigheid van oorzakelijk verband
tussen de dronkenschap en de dood van het slachtoffer erga omnes kon
betwijfeld worden, en willigde de regresvordering van de verzekeraar in. Het
Hof van Cassatie gaf hem geen ongelijk (Cass., 22 juni 1989, R. W, 1989-90,
1219, De Verz., 1990, 126, met noot J.R., Pas., 1989, I, 1169, nr. 625, met
concl. Adv.-Gen. Piret). Hieruit blijkt dat het Hof van Cassatie het door de
strafrechter met zekerheid besliste, op een wellicht betwistbare marrier,
restrictief opvat, en aldus de praktische draagwijdte inperkt van de door
het beginselarrest van 19 september 1968 ingeluide doctrine (vgl. Rigaux, F.,
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,Sursis pour un condamne: l'autorite au civil de la chose jugee au penal",
R.C.J.B., 1994, 180).
In een ander geval werd een bestuurder voor de strafrechter vervolgd we gens
het door artikel 418 S.W. beteugelde onvoorzichtigheidsdelict en wegens
verschillende verkeersovertredingen, die de onvoorzichtigheid uitmaakten.
Hij werd echter niet vervolgd wegens dronkenschap noch wegens alcoholintoxicatie achter het stuur; en hij verscheen evenrnin vrijwillig om zich te
verantwoorden voor dit feit dat niet in de dagvaarding was vermeld. Volgens
de burgerlijke rechter bij wie de regresvordering van de verzekeraar aanhangig was, kon de strafrechter zich aldus niet uitspreken over de intoxicatie
·van de bestuurder, noch over het oorzakelijk verband tussen deze intoxicatie
en de toegebrachte verwondingen. Derhalve kon hij, de burgerlijke rechter,
dit verband vrij beoordelen. Het Hof van Cassatie verwerpt het ingestelde
cassatieberoep (Cass., 15 januari 1987, Verkeersrecht, 1987, 271). Nochtans
moet de strafrechter het bij hem aanhangig gemaakte feit in al zijn verhoudingen tot de strafwet beoordelen; hij had derhalve de eventuele alcoholintoxicatie van de bestuurder moeten vaststellen, en, voor zover hij ze oorzakelijk achtte voor de verwondingen van het slachtoffer, had hij ze moeten
beschouwen als een element van de door de bestuurder begane onvoorzichtigheid, die de letsels had veroorzaakt (vgl. Luik, 29 oktober 1991, De Verz.,
1992, 88: uit de gepubliceerde tekst kan evenwel niet worden afgeleid ofhet
ongeval tot lichamelijke letsels leidde dan wel enkeltot stoffelijkeschade).
Vermeldenswaard is eveneens een arrest van 18 oktober 1990 (Cass., 18 oktober 1990, Verkeersrecht, 1991, 73). Een bestuurder werd vervolgd wegens
het onopzettelijk toebrengen van slagen en verwondingen, en wegens o.m.
dronkenschap achter het stuur. De eerste telastlegging werd bewezen verklaard; en de strafrechter voegde eraan toe dat de aansprakelijkheid van de
bestuurder des te zwaarder was, daar zijn bloed 1,22 gr./1. alcohol bevatte, en
het duidelijk was dat deze staat van intoxicatie het gedrag van de bestuurder
had bei'nvloed en zijn reactievermogen had verrninderd. Met betrekking tot
de op de alcoholintoxicatie gebaseerde publieke vordering werd echter
beslist dat ze vervallen was, want verjaard. Volgens het Hof van Cassatie
werden de vaststellingen in verband met de alcoholintoxicatie van de bestuurder en haar invloed op diens rijgedrag door de strafrechter niet opgevat
als elementen van het onvoorzichtigheidsdelict, en werden ze enkel geformuleerd met het oog op de strafmaat. Zij binden derhalve de burgerlijke rechter
niet.
Interessant is ook een arrest van het Hof van Beroep van Luik (Luik,
14 december 1990, De Verz., 1991, 631). Het betrof een ongeval, waarbij
gekwetsten vielen en materiele schade werd veroorzaakt. De bestuurder werd
tot twee verschillende straffen veroordeeld, een wegens het onopzettelijk
toebrengen van verwondingen, en een andere wegens alcoholintoxicatie
achter het stuur. Deze afzonderlijke bestraffing belet echter niet dat de
intoxicatie als een van de oorzaken van de stoffelijke schade werd be-
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schouwd, ofschoon vaststond dat het ongeval zowel de lichamelijke als de
stoffelijke schade had veroorzaakt.
Men vergelijke daarmee een cassatie-arrest van 19 maart 1987 (Cass.,
19 maart 1987, R. W., 1987-88, 444 (verkort)), dat evenwel geen betrekking
heeft op de regresvordering van de verzekeraar. Ten gevolge van het neerstorten van een rolwagentje van een portaalkraan kwam de kraanmachinist
om het leven. De strafrechter besliste dat het ongeval te wijten was aan de
fouten van de aangestelde van A en van de aangestelde van B. B had bij het
ongeval ook zaakschade geleden; en stelde A daarvoor deels aansprakelijk.
Het Hof van Cassatie oordeelt: ,Om de aangestelden van A en B te
veroordelen wegens overtreding van de artikelen 418-420 S.W., zegt de
strafrechter dat het gebrek aan voorzichtigheid dat hij ten laste van die
aangestelden in aanmerking neemt, ,tot het ongeval en de dodelijke gevolgen ervan" heeft bijgedragen. Deze overweging impliceert dat het neerstorten van het wagentje van de portaalkraan zonder dat gebrek aan voorzichtigheid niet zou zijn gebeurd en de kraanmachinist niet zou zijn gedood. Nu
vaststaat dat de schade aan de goederen waarvoor vergoeding wordt gevraagd, aan dat neerstorten te wijten is, kan niet zonder miskenning van het
gezag van gewijsde dat aan de beslissing van de strafrechter toekomt, worden
beslist dat A niet op zijn minst gedeeltelijk aansprakelijk was voor de schade
(van B)".
In een arrest van 6 mei 1993 (Cass., 6 mei 1993, Arr. Cass., 1992-93, 444,
R.C.J.B., 1994, 163, met noot Rigaux, F., ,Sursis pour un condamne:
l'autorite au civil de la chose jugee au penal") ging het om een automobilist
die was veroordeeld wegens overtreding van de artikelen 418 e.v. S.W. en
we gens het feit een voertuig te hebben bestuurd zonder daartoe in staat te zijn
geweest enerzijds, en anderzijds alcoholintoxicatie achter het stuur. Voor het
overige was het strafvonnis niet gemotiveerd; met name gaf de strafrechter
niet aan waarom de bestuurder niet in staat was een motorrijtuig te besturen.
De burgerlijke rechter, bij wie de regresvordering van de verzekeraar aanhangig was, stelde, op basis van de hem voorgelegde copie van het strafrechtelijk opsporingsonderzoek, vast dat de ongeschiktheid tot sturen voortvloeide uit de alcoholintoxicatie, en leidde daaruit, volgens het Hof van
Cassatie, terecht, af dat de strafrechter zichzelf had tegen gesproken, door de
alcoholintoxicatie niettemin afzonderlijk te bestraffen.
De tegenstrijdigheid van het strafgewijsde bleek derhalve niet uit het strafvonnis zelf; er was geen tegenspraak tussen het strafrechtelijk dispositief en
de motieven van de strafrechter. Er was enkel tegenspraak tussen het strafvonnis en het strafdossier, zoals de burgelijke rechter dit interpreteerde.
Door deze zeer liberale opvatting over de tegenstrijdigheid van het strafgewijsde wordt het gezag van dit strafgewijsde ten opzichte van een later
burgerlijk geding uiteraard enigszins ondermijnd. In een arrest van 4 november 1971 (Cass., 4 november 1971, Pas., 1972, I, 221) was het Hofnog van
oordeel dat een tegenspraak tussen het strafrechtelijk dispositief en de
motieven met betrekking tot de burgelijke vordering het gezag erga omnes
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van het strafgewijsde niet aantastte; maar in een later arrest (Cass., 15 januari
1976, J.T., 1976, 264) is het reeds van mening veranderd; voor meer details,
zie Overzicht 1964 1978, T.P.R., 1980, 1393).
Men vergelijke het cassatie-arrest van 6 mei eveneens met een vonnis van de
rechtbank van Charleroi (Rb. Charleroi, 15 januari 1990, T.B.B.R., 1991,
395), die daarentegen besliste dat geen twijfel bestond omtrent de uitsluiting
van oorzakelijk verband tussen de intoxicatie van een bestuurder en de door
deze bestuurder onopzettelijk toegebrachte verwondingen, wanneer de strafrechter de bestuurder had veroordeeld tot een straf wegens overtreding van
de artt. 418 S.W. en 10.1.3 en 8.3. § 1 van het Wegverkeersreglement, en tot
een verschillende straf wegens het sturen in staat van dronkenschap. De door
artikel 8.3 Wegcode bedoelde ongeschiktheid tot sturen doelt imrners niet
aileen op de fysische ongeschiktheid, maar ook op het gebrek aan kennis en
behendigheid.

C. Eerbiediging van de recbten van de verdediging
Het absoluut gezag van het strafgewijsde ten opzichte van een later burgerlijk geding, waarin bv. de verzekeraar een regresvordering zou instellen
tegen zijn verzekerde, kwam nog meer in de verdrukking door een belangrijk
cassatie-arrest van 15 februari 1991 (Cass., 15 februari 1991, R. W., 1991-92,
15,metconcl. Adv.-Gen. D'Hoore, Arr. Cass., 1990~91, 641, met dezelfde
concl., R.C.J.B., 1992, 5 met noot Rigaux, F.). Volgens dit arrest brengt het
door artikel 6, eerste lid E.V.R.M. gewaarborgde recht van eenieder op een
eerlijke behandeling van zijn zaak mee dat aan een derde die geen partij was
in het strafgeding, in een later geding betreffende zijn burgerlijke rechten en
verplichtingen, ten opzichte van zijn wederpartij niet het recht ontzegd kan
worden het tegenbewijs te leveren van een feitelijk gegeven, op grond dat
aan het door deze wederpartij aangevoerde feit het gezag van het rechterlijk
gewijsde erga omnes verbonden is (zie over dit probleem ook Rutsaert, J.,
,De l'autorite de la chose jugee au penal et le droit des tiers a un proces
equitable au civil", De Verz., 1991, 276).
Weliswaar handelt dit arrest niet over de regresvordering van de verzekeraar
tegen de verzekerde, die, bv., in staat van alcoholintoxicatie (of met kale
banden, of... ) een onvoorzichtigheidsdelict heeft begaan. Maar bet is duidelijk dat de redenering ook in deze hypothese opgaat. Het gezag van het
strafgewijsde ten opzichte van de later in te stellen burgelijke vordering is
dus niet meer absoluut; het moet wijken voor een boger beginsel, nl. de
eerbiediging van het recht op een eerlijk proces. Aan de verzekeraar kan niet
het recht worden ontzegd alsnog het bewijs te leveren van een oorzakelijk
verb and tussen de alcoholintoxicatie van zijn verzekerde en het ongeval, ook
al heeft de strafrechter, zonder de rninste tegenstrijdigheid, beslist dat deze
alcoholintoxicatie het ongeval en de daaruit voortvloeiende letsels van de
slachtoffers niet beeft veroorzaakt.
Het Hof van Beroep van Gent (Gent, 16 oktober 1992, R. W., 1992-93, 1309;
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Gent, 23 februari 1993, R. W., 1992-93, 1302) bevestigde dit uitdrukkelijk,ondanks het feit dat de verzekeraar in het strafproces was tussen gekomen.
De in het strafproces tussenkomende verzekeraar heeft immers slechts beperkte rechten: hij mag met name geen agressieve houding tegen zijn
verzekerde aannemen (artikel 9, vierde lid Wet 1 juli 1956, thans artikel
14, § 2, eerste lid Wet 21 november 1989). Het door het E.V.R.M. gehuldigde
beginsel van de eerbiediging van de rechten van de verdediging en van het
recht op een eerlijke behandeling van de zaak, heeft voorrang op het door het
interne recht erkende absoluut gezag van het strafgewijsde.
Rekening houdende met dit alles, besluit F. Rigaux dat de doctrine van het
cassatie-arrest van 19 september 1968 zo niet officieel, dan toch in feite op
sterven na dood is; vandaar de titel van zijn geciteerd artikel: ,Sursis pour un
condamne". Deze conclusie lijkt evenwel enigszins voorbarig en overdreven. Het beginsel van het absoluut gezag van het strafgewijsde ten opzichte
van een later burgerlijk geding blijft overeind. Aileen lijdt dit beginsel een
aantal, wel omschreven en overigens in alle redelijkheid goed verdedigbare
uitzonderingen,- al moet worden erkend dat de tegenstrijdigheid in het
strafgewijsde, waardoor het gezag van dit strafgewijsde vervalt, steeds
liberaler wordt gei"nterpreteerd.

171.

AFZONDERLIJKE BESTRAFFING VAN DE ALCOHOLINTOXICATIE EN VAN EEN

W anneer de strafrechter twee afzonderlijke straffen uitspreekt voor telastleggingen die strafbaar zijn, afgezien van
hun schadeverwekkende gevolgen - in tegenstelling tot de misdrijven,
beteugeld door de artikelen 418-420 S.W. derhalve - , kan uit de afzonderlijke bestraffing van de alcoholintoxicatie niets worden afgeleid betreffende
het oorzakelijk verband tussen de verschillende feiten waarop de telastleggingen gebaseerd zijn, en de schade.
ANDERE VERKEERSOVERTREDING -

Het Hof van Cassatie diende aan deze regel te herinneren in een arrest van
11 maart 1988 (Cass., 11 maart 1988, Arr. Cass., 1987-88, 915, Pas.,
1988,!,841, Verkeersrecht, 1989, 4, R. W., 1988-89, 372): ,De rechter die,
naar aanleiding van een verkeersongeval, onderscheiden straffen heeft opgelegd, enerzijds wegens het besturen van een voertuig op een openbare
plaats in staat van alcoholintoxicatie, anderzijds wegens een overtreding van
het W egverkeersreglement, zonder uitspraak te hebben moeten doen en
zonder zich te hebben uitgesproken over de oorzaak van de schade, beslist
niet dat de staat van alcoholintoxicatie noch de oorzaak, noch een van de
oorzaken van het ongeval is geweest" (in dezelfde zin: Brussel, 15 januari
1985, De Verz. 1986, 95; Rb. Doornik, 20 februari 1986, Verkeersrecht,
1986, 159; Bergen, 24 maart 1986, De Verz. 1988, 72; Rb. Neufchateau,
1 oktober 1986, Rev. Reg. Dr., 1986, 445; Bergen, 7 oktober 1986, De Verz.,
1987, 294; Antwerpen, 2 februari 1987, Verkeersrecht, 1988, 36; Bergen,
4 januari 1990, Verkeersrecht, 1990, 304; vgl.: Cass., 7 april 1989, Verkeersrecht, 1989, 206; Rb. Nijvel, 11 februari 1991, J.L.M.B., 1992, 171, met
noot Dembour, F., dat de beginselen terzake correct uiteenzet, maar ze
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manifest verkeerd toepast, vermits de bestuurder ook vervolgd en veroordeeld werd wegens het onopzettelijk toebrengen van slagen en verwondingen; Luik, 4 december 1991, Rev. Reg. Dr., 1992, 265; Luik, 8 november
1992, Verkeersrecht, 1993, 46; anders (ten onrechte): Gent, 6 januari 1988,
R.W., 1988-89, 613).
Dit blijft gelden, wanneer de strafrechter zich tevens uitsprak over de civielrechtelijke vordering, en aldus noodzakelijk besliste dat een van de feiten de
schade al dan niet heeft veroorzaakt. Dit betekent echter niet dat de alcoholintoxicatie, die, vermits afzonderlijk bestraft, los staat van en niet hetzelfde
feit uitmaakt als de andere verkeersovertredingen, de schade niet kan hebben
veroorzaakt, zeker indien de strafrechter niet preciseerde welke van de
verschillende fouten de schade heeft veroorzaakt (Cass., 12 maart 1984,
Arr. Cass., 1983-84, 893; 18 juni 1987,Arr. Cass., 1986-87, 1448, Pas.,1987,
I, 1300, De Verz., 1988,667, R.W., 1987-88, 575; in dezelfde zin: Brussel,
10 december 1986, Verkeersrecht, 1987, 211; Rb. Charleroi, 6 november
1989, Verkeersrecht, 1990, 123; anders (ten onrechte): Rb. Bergen, 5 oktober
1984, R.G.A.R., 1985, 10988; Rb. Doornik, 20 februari 1986, Verkeersrecht,
1986, 159).
M.i. moet deze oplossing zelfs gelden, indien de strafrechter expliciet of
impliciet zou preciseren welk van beide misdrijven - de verkeersovertreding dan wel de alcoholintoxicatie - de schade heeft veroorzaakt. Beide
misdrijven zijn immers strafbaar,ongeacht hun-gevolgen. De-overwegingen
van de strafrechter omtrent het oorzakelijk verband vormen in de thans
bedoelde hypothese derhalve geen noodzakelijke steun ter rechtvaardiging
van zijn uitspraak op strafgebied. Dus binden ze de burgerlijke rechter in
beginsel niet (voor meer details, zie Van Quickenborne, M., ,De afzonderlijke bestraffing van de alcoholintoxicatie in het verkeer en de regresvordering van de verzekeraar. Ben terugblik", R.W., 1975-76,472-474, nr. 11).
172.

YERMO EDEN IURIS ET DE IURE VAN OORZAKELIJKHEID TEN GEVOLGE VAN

Thans de keerzijde van de medaille. W anneer een
bestuurder vervolgd wordt wegens het onopzettelijk toebrengen van slagen
en verwondingen aan een derde, wegens het rijden onder invloed, en wegens
nog andere verkeersovertredingen - waaronder: niet in staat zijn een voertuig te besturen - , en de strafrechter, wegens alle telastleggingen, slechts
een enkele straf uitspreekt, heeft hij noodzakelijk en zeker beslist dat de Staat
van alcoholintoxicatie een van de oorzaken van de toegebrachte verwondingen is geweest. De omstandigheid dat de strafrechter preciseerde dat het
feit ,niet in staat zijn tot sturen" het bestanddeel van de telastlegging
,onopzettelijk toebrengen van verwondingen" uitmaakte, staat deze conclusie niet in de we g. Want daardoor heeft de strafrechter niet willen zeggen
dat bedoeld feit de enige oorzaak van het ongeval was (Cass., 21 februari
1985, Arr. Cass., 1984-85, 851; in dezelfde zin: Luik, 28 februari 1990, De
Verz., 1991,347; Luik, 12 oktober 1990, J.L.M.B., 1991, 276; Luik, 1 oktober
1991, J.L.M.B., 1992, 162).
HET STRAFGEWIJSDE -
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Ten onrechte breidde de rechtbank van Gent (Rb. Gent, 9 mei 1985, Int.
Vervoerr., 1986, afl. 2, 47) deze oplossing uit tot de hypothese, waarin een
bestuurder enkel werd vervolgd wegens alcoholintoxicatie achter het stuur
en een gewone verkeersovertreding.

HOOFDSTUK

4

DE SCHADE WORDT MEDE VEROORZAAKT DOOR DE POUT
VAN DE BENADEELDE
173.

DE FOUT VAN DE BENADEELDE LEIDT TOT BEN VERDELING VAN DE AANSPRA-

W anneer de schade wordt veroorzaakt door een fout van een
derde en door een fout van de benadeelde, leidt dit tot een verdeling van de
aansprakelijkheden, en kan de benadeelde derhalve geen volledige vergoeding bekomen van de door hem geleden schade.

KELIJKHEID -

Deze klassiek geworden regel geldt ook, indien de fout van de benadeelde
erg licht is, in vergelijking met die van de andere bij het schadegebeuren
betrokken dader (Cass., 28 september 1989, Arr. Cass., 1989-90, 130, Pas.,
1990, I, 117, J.T., 1990, 22, J.L.M.B., 1990, 1226, De Verz., 1990, 165). Hij
is ook van toepassing, wanneer de instorting van een gebouw te wijten is aan
de foutieve rijwijze van een bestuurder en aan de foutieve constructie van het
gebouw (Cass., 7 januari 1988, Arr. Cass., 1987-88, 574, Pas., 1988, I, 511,
J.T., 1989, 5, R. W., 1988-89, 1277, De Verz., 1988, 752; (mag de foutieve
bestuurder zich echter beroepen op het door artikel 1386 B.W. ingestelde
vermoeden? uit het arrest blijkt evenwel niet duidelijk dat de aansprakelijkheid van de eigenaar van het gebouw gebaseerd was op artikel 1386 B.W.,
eerder dan op artikel 1382 B.W.); vgl.: Vred. Hoei, 25 april 1985, Rev.
Not.B., 1.985, 560, inzake de objectieve aansprakelijkheid voor wildschade).
Evenzeer is er aanleiding tot een verdeling van de aansprakelijkheden,
wanneer de echtgenote van A om het leven komt bij een ongeval, te wijten
aan de samenlopende fouten van A en B; de door A ten gevolge van dit
overlijden geleden schade moet hij deels zelf dragen (Cass., 20 juni 1984,
Arr. Cass., 1983-84, 1375, Pas., 1984, I, 1276).
In de volgende casuspositie kan de verdeling van de aansprakelijkheid tot
kritiek of tot wenkbrauwengefrons aanleiding geven. De Regie der Posterijen
leed schade, omdat A postassignaties stal en vervalste; de schade was echter
slechts kunnen ontstaan, omdat B, aangestelde van de Regie, onoplettend
was geweest, en de richtlijnen van de Regie inzake postassignaties niet
volledig had geeerbiedigd. B moet de schade van de Regie vergoeden, en
vordert van A terugbetaling van het ganse bedrag dat hijzelf heeft moeten
terugbetalen aan de Regie. Wegens zijn eigen nalatigheid moet hij echter de
helft van de schade definitief voor zijn rekening nemen (Brussel, 7 december
1987, R.G.A.R., 1989, 11530, met noot Dalcq, R.O., die ervoor pleit het
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oorzakelijk verband als verbroken te beschouwen door de opzettelijke fout
van de oplichter).
Enigszins hiermee vergelijkbaar is het volgende geval. Een gepensioneerd
politie-agent bewaakt het huis van zijn broer, waarin reeds een aantal keren
was ingebroken. Hij betrapt een inbreker, en schiet die, zonder noodzaak en
op een onoordeelkundige manier, neer. De inbreker heeft ongetwijfeld een
fout begaan, die in oorzakelijk verband staat met de door hem opgelopen
letsels. Maar, vermits de reactie van de politie-agent buiten elke verhouding
stond met de van de dief uitgaande dreiging, kan deze laatste toch nog de
helft van zijn schade op de onhandige politie-agent verhalen (Bergen, 4 juni
1987, l.L.M.B., 1988, 175).
In gevallen als deze kan men de billijkheid met de equivalentietheorie
verzoenen door de benadeelde slechts een zeer klein, symbolisch deel van
zijn schade- 1% b.v.- te doen dragen, wanneer zijn fout zeer licht was
(Brussel, 21 juni 1991, R.G.A.R., 1991, nr. 11.856).
Wanneer de fout van de aansprakelijke echter aanleiding geeft tot een nietfoutieve reactie van het bedreigde slachtoffer, moet de dader integraal de
schadelijke gevolgen daarvan dragen. Aldus was een landbouwer getuige
van het verkeersongeval waarbij zijn zoon, voor zijn ogen, op slag gedood
werd. Hij was daarvan zo onder de indruk en gedeprimeerd dat hij, een
maand later, de hand aan zichzelf sloeg. De voor de dood van de zoon
aansprakelijke werd tevens aansprakelijk gestdd voor de zelfmoord van de
wanhopige vader (Luik, 25 juni 1986, R.G.A.R., 1988, 11370, J.L., 1986,
441).
174. RISICO-AANV AARDING DOOR DE BENADEELDE - Risico-aanvaarding door
de benadeelde is enkel relevant, indien ze foutief is, indien ze m.a.w. niet in
overeenstemming is met de voorzorgen die een normaal voorzichtig en
oplettend persoon, met het oog op zijn eigen veiligheid, zou hebben getroffen. In dit geval geeft ze aanleiding tot een verdeling van de aansprakelijkheid (zie b.v. Gent, 22 februari 1983, T.G.R., 1985, 49).
Het is vooral in het verkeer dat de theorie van de risico-aanvaarding zeer
,succesvol" blijkt te zijn. Talloze vonnissen en arresten leggen op de
benadeelde passagier die een onaanvaardbaar risico aanvaardde, een deel
van zijn schade.
Dit is met name het geval, wanneer men, als passagier, aanvaardt mee te
rijden met iemand waarvan men weet of moet weten dat hij, wegens overvloedig drankgebruik, niet meer in staat is om veilig een voertuig te besturen.
Als voorbeelden kunnen in dit verband worden geciteerd:
Corr. Gent, 10 februari 1984, De Verz., 1986, 441;
Gent, 16 april 1984, De Verz., 1986, 445 (50%);
Corr. Leuven, 18 april1984, De Verz., 1985, 559 (5/6!); de getroffene gaf de
bestuurder echter bovendien nog de gelegenheid zich te bedrinken);
Corr. Antwerpen, 30 januari 1986, R.G.A.R., 1987, 11183 (50%);
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Corr. Dinant, 11 februari 1986, R. G.A.R., 1987, 11184: het slachtoffer moet
zijn schade integraal dragen!?
Corr. Leuven, 26 mei 1986, R. W., 1987-88, 1102, R.G.A.R., 1987, 11182
(50%);
Antwerpen, 13 juni 1986, R.G.A.R., 1988, 11320;
Brussel, 11 december 1986, De Verz., 1987,452 (50%);
Corr. Brussel, 29 april1987, De Verz., 1987, 511 (50%);
Antwerpen, 26 mei 1987, Limb. Rechtsl., 1988,1 (113);
Bergen, 25 mei 1989, R.G.A.R., 1992, 11985 (1/3)
Brussel, 17 oktober 1990, De Verz., 1991, 173, R.G.A.R., 1993, 12196 (1/3);
Antwerpen, 26 oktober 1990, De Verz., 1991, 177 (1/3);
Brussel, 6 mei 1992, De Verz., 1993, 44 (112).
Ook het niet dragen van de veiligheidsgordel scoort hoog in deze sinistere
opsomming, al onderzoeken de rechters meestal, zij het soms summier, of
deze font de gevolgen van bet ongeval wei heeft verzwaard:
Corr. Hoei, 8 mei 1985, R.G.A.R., 1987, 11185 (2/5);
Brussel, 24 april1987, De Verz., 1988, 518 (1/2);
Corr. Charleroi, 30 april 1987, R.G.A.R., 1988, 11422 (114);
Corr. Neufchateau, 10 november 1987, De Verz., 1988, 549 (112):
Vred. Gent, 17 december 1987, Verkeersrecht, 1988, 298 (100%!?);
Corr. Neufchateau, 21 december 1989, R.G.A.R., 1992, 12053 (114);
Gent, 12 juni 1990, Verkeersrecht, 1991, 227 (1/3);
Bergen, 1 oktober 1991, Verkeersrecht, 1992, 117;
Luik, 12 november 1992, De Verz., 1993, 275 (met noot M. Lambert)
(1/3):
vgl. Cass., 27 mei 1993,Arr. Cass., 1992-93,527, Verkeersrecht, 1993,274.
Hetzelfde kan worden herhaald in verband met het niet-dragen van de
verplichte valhelm voor motorrijders:
Bergen, 29 juni 1989, R.G.A.R., 1991, 11824 (3/5);
Antwerpen, 12 april 1990, Verkeersrecht, 1990, 263.
Evenzeer kan het meerijden met een bestuurder die niet de vereiste leeftijd
heeft bereikt, de passagier, bij een ongeval, duur te staan komen (voor zover
de passagier daarvan op de hoogte is of redelijkerwijze moet zijn):
Gent, 24 december 1982, R.W., 1986-87, 1094 (1/3);
Antwerpen, 27 maart 1985, Verkeersrecht, 1985, 209 (50%);
Corr. Antwerpen, 21 november 1986, De Verz., 1988, 183;
Corr. Luik, 24 maart 1987, De Verz., 1987, 595 (50%; de bestuurder was
tevens dronken);
Antwerpen, 25 mei 1989, De Verz., 1990, 387 (1/4);
Brussel, 30 juni 1989, Verkeersrecht, 1990, 307 (25%);
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(vgl.: Antwerpen, 30 oktober 1986, Verkeersrecht, 1987, 112). Rb. Kortrijk,
27 mei 1991, Verkeersrecht, 1992, 114 (1/2);
Bergen, 25 oktober 1991, De Verz., 1992, 728 (3/4: de passagier wist echter
bovendien dat het voertuig gestolen was, en droeg geen veiligheidsgordel);
Bergen, 14 mei 1992, De Verz., 1992, 769 (112).
Vermelden we tenslotte nog een vonnis van de correctionele rechtbank van
Luik (14 februari 1992, Verkeersrecht, 1993, 14), dat een passagier voor 114
van zijn schade deed opdraaien, omdat hij plaats genomen had in een
motorrijtuig waarvan de voorruit half bevroren was en die de bestuurder
niet voldoende gereinigd had, zodat zijn gezichtsveld al te beperkt was.
Deze voor het slachtoffer zeer strenge rechtspraak kan niet worden goedgekeurd: de fout van de passagier heeft, in gevallen als deze, nooit het
schadegebeuren zelf veroorzaakt; ze verklaart enkel de verergering van zijn
schadelijke gevolgen. Dalcq (,,Encore a propos de la faute de la victime",
R.G.A.R., 1987, nr. 11.181; vgl. Cass., 27 mei 1993, Arr. Cass., 1992-93,
527, Verkeersrecht, 1993, 274) stelt dan ook voor om, bij niet-dragen van de
veiligheidsgordel, de verschuldigde schadeloosstelling slechts te verminderen met 10% van de door dit verzuim veroorzaakte verergering van de schade
(welke verergering behoorlijk moet worden bewezen). In het geval van
meerijden met een zichtbaar gei"ntoxiceerde bestuurder zou de verschuldigde
schadevergoeding slechts met 25%, en, in uitzonderlijke omstandigheden,
met 33%-kunneri wordetrvertfii:nderd.
175. RECHT OP SCHADELOOSSTELLING VAN DE SCHADELIJDERS BIJ TERUGSLAGRet is sinds lang gevestigde rechtspraak dat de zgn. schadelijders bij terugslag slechts een deel van hun eigen schade vergoed krijgen, wanneer het
schadegebeuren mee te wijten is aan de fout van hun rechtsvoorganger. In de
gerecenseerde periode kwam dit probleem slechts een paar maal ter sprake,
en werd het correct opgelost (Bergen, 26 juni 1984, R.G.A.R., 1986, 11005;
Corr. Charleroi, 30 april1987, R.G.A.R., 1988, 11422; Luik, 16 april1991,
R.G.A.R., 1992, 12033; Corr. Verviers, 24 oktober 1991, J.L.M.B., 1992,
1001).
176. CRITERIA VOOR DE VERDELING DER AANSPRAKELIJKHEID- In dit opzicht
lijkt de rechtspraak van het Rof van Cassatie niet zeer coherent.
In een arrest van 4 september 1985 (Cass., 4 september 1985, Arr. Cass.,
1985-86, 1, Pas., 1986, I, 1) moest het Rof zich uitspreken over de grief,
luidens welke de feitenrechter voor de verdeling van de aansprakelijkheid,
ten onrechte, niet alleen rekening had gehouden met de zwaarte van de
wederzijds begane fouten, maar ook met de mate waarin deze fouten het
schadegebeuren hadden veroorzaakt. Ret Rof van Cassatie ontwijkt het
probleem: bet rniddel komt neer op een kritiek van een feitelijke appreciatie
van de feitenrechter, en is derhalve niet ontvankelijk.
Vervolgens overweegt het Rof in een arrest van 29 oktober 1987 (Cass.,
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29 oktober 1987, Arr. Cass., 1987-88, 264, Pas., 1988, I, 251, R.G.A.R.,
1989, 11542, in een geval van samenloop van fouten van verschillende
schadeverwekkers): ,Het (bestreden) arrest beslist dat eiser moet instaan
voor de overige drie zesden van de aansprakelijkheid voor het ongeval, op
grond dat zijn fout en die van de architect in gelijke mate de schade hebben
veroorzaakt. Aldus beoordeelt het (bestreden) arrest, op onaantastbare wijze
in feite, de zwaarte van de fout die het ten laste legt van eiser en ook de mate
waarin hij deswegen aansprakelijk is". Deze motivering is op zijn minst
sibillijns, en misschien zelfs tegenstrijdig: door zich uit te spreken over de
mate waarin de respectieve fouten de schade hebben veroorzaakt, beoordeelt
het arrest de zwaarte van die fouten.
Het arrest van 7 november 1990 (Cass., 7 november 1990, Arr. Cass., 199091, 280, Pas., 1991, I, 249, R.G.A.R., 1991, 11855) brengt evenmin veellicht
in de duisternis. In het cassatiemiddel werd ervan uitgegaan dat de aansprakelijkheid wordt verdeeld volgens de zwaarte van de respectieve fouten. Er
werd echter betoogd dat de feitenrechter, na te hebben vastgesteld dat de
schade rechtstreeks was uitgelokt door de zware geweldpleging door de
getroffene op een natuurlijk persoon, niet wettig kan beslissen dat de rechtverkrijgenden van het slachtoffer slechts een symbolisch gedeelte (1%) van
de schade moesten dragen.
Verrassend genoeg, antwoordt het Hof van Cassatie nu dat de omvang van de
herstelplicht van de dader van een misdrijf verhoudingsgewijze wordt verminderd met de ernst van de door de getroffene zelf begane fout. Deze
verhouding wordt nochtans niet bepaald door de zwaarte van de fout zelf,
maar door de invloed ervan op de totstandkoming van de schade. De
beoordeling van die invloed staat aan de feitenrechter. Is de invloed van
de respectieve fouten op de totstandkoming van de schade dan toch het
determinerend criterium? (vgl.: Cass., 29 januari 1988, Arr. Cass., 1987-88,
669, Pas., 1988, I, 627: ,In geval van samenloop van fouten (van verschillende schadeveroorzakers) oordeelt de rechter op onaantastbare wijze in
welke mate iedere fout heeft bijgedragen tot het veroorzaken van de schade,
en bepaalt op grond daarvan ieders aandeel in de schadeloosstelling in hun
onderlinge verhouding" ).
In dit verband nog een arrest van 8 oktober 1992 (Cass., 8 oktober 1992, Arr.
Cass., 1991-92, 1177, Pas., 1992, I, 1124, met concl. adv.-gen. Piret, Verkeersrecht, 1993, 74) waarin vooreerst principieel bevestigd wordt dat de
feitenrechter op onaantastbare wijze de ernst van de resp. fouten van de bij
een ongeval betrokken personen beoordeelt, en, op grand daarvan, ieders
aansprakelijkheid voor de veroorzaakte schade bepaalt. Het Hof van Cassatie
moet evenwel nagaan of de door de feitenrechter gedane vaststellingen de
gevolgen wettigen die hij er uit heeft afgeleid. Met name mag de feitenrechter voor de beoordeling van de ernst van de respectieve fouten, rekening
houden met het feit dat een automobilist moet voorzien dat zijn fout grotere
schade kan veroorzaken dan die van een voetganger. De ernst van de fout
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mag dus worden bepaald door de omvang van de schade die ze, in het
algemeen, van aard is teweeg te brengen.
Men leze over deze problematiek de uitstekende studie van Camelis, L., ,Le
partage des responsabilites en matiere aquilienne", R.C.J.B., 1993, 320-341,
die de traditionele ideeen terzake consequent en op een erg logische manier
bekritiseert, en een verdeling per hoofd voorstelt, zolang men in Belgie de
equivalentieleer blijft toepassen.
177.

DE (ZWARE) POUT VAN DE BENADEELDE VERBREEKT SOMS HET OORZAKELIJK

Ondanks
de equivalentietheorie, zijn de feitemechters nogal eens geneigd de fout van
een van de bij een ongeval betrokken weggebruiker als de enige oorzaak van
de schade te beschouwen, zonder dat uit hun vaststellingen kan worden
afgeleid dat de schade, zoals ze zich heeft voorgedaan, ook zou zijn verwezenlijkt zonder de fout van de andere weggebruiker (wei correct in dit
opzicht is b.v. Rb. Leuven, 25 april 1984, De Verz., 1985, 563).
W anneer een bestuurder helemaal niet oplet, en geen enkele aandacht heeft
geschonken aan voorzienbare hindemissen, is de fout van een negenjarigmeisje dat zich heupwiegend op een voor haar te grote fiets voortbeweegt,
zonder oorzakelijk verband met bet ongeval (Brussel, 21 maart 1983,
R.G.A.R., 1985, 10942; Brussel, 29 juni 1983: de (onhandig opgestelde)
cassatievoorziening teg~n dit arr~st werd verworpen door Cass., 24 januari
1984, De Verz., 1984, 675; Brussel, 18 september 1984, De Verz.,-1986~ T45;
Rb. Brussel, 24 november 1986, Verkeersrecht, 1987, 154; Antwerpen,
21 oktober 1987, R.W., 1988-89, 1169; Luik, 25 februari 1991, R.G.A.R.,
1993, 12114; vgl.: Vred. Sint Gillis, 21 december 1989, T. Vred., 1991, 230).
Evenmin bestond, volgens het Hof van Beroep van Antwerpen (Antwerpen,
4 november 1991, R.G.A.R., 1992, 12052; vgl. Brussel, 28 januari 1992,
R.G.A.R., 1993, 12218) oorzakelijk verband tussen de fout van een automobilist die zijn wagen op de treinsporen van een magazijn achterliet, en de
schade, veroorzaakt door een aanrijding met een treinstel, dat door een
tractor werd voortgeduwd. De hindemis op de sporen bestond immers sinds
enige tijd, en kon gemakkelijk door de treinbestuurders waargenomen worden. Het causaal verband is verbroken door de tijd die verlopen is sinds het
ogenblik dat het voertuig op de sporen geplaatst werd.
VERBAND TUSSEN DE POUT VAN DE AANGESPROKENE EN DE SCHADE -

178.

POUT VAN HET SLACHTOPPER EN AANSPRAKELIJKHEID VAN DE BEWAARDER

,Ofschoon artikell385 B.W. een onweerlegbaar vermoeden
van scbuld aan de schade instelt die door het dier is veroorzaakt ten laste van
de eigenaar of, terwijl hij het in gebruik heeft, van diegene die zich van het
dier bedient, sluit bedoeld artikel niet uit dat de eigenaar of bewaarder niet
aansprakelijk is, bij gebreke aan oorzakelijk verband, o.m. wanneer bet dier
niet abnormaal noch onvoorzienbaar handelt, en de schade veroorzaakt
wordt door een fout van het slacbtoffer, waardoor elke mogelijke fout van
de eigenaar of bewaarder als oorzaak van de schade wordt uitgesloten"

VANEENDIER-
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(Cass., 12 oktober 1984, Arr. Cass., 1984-85, 254, R. W., 1984-85, 2278; zie
hierover het vorige Overzicht, T.P.R., 1987, 1556-1559, nr. 188). Deze
doctrine werd door het Hof van Cassatie uitdrukkelijk bevestigd in een arrest
van 26 februari 1987 (Cass., 26 februari 1987, Pas., 1987, I, 772, nr. 383,
Verkeersrecht, 1987, 241, R.G.A.R, 1988, 11424; vgl. Cass., 16 september
1988, R. W, 1989-90, 466; Vred. Sint Niklaas, 18 november 1991, T. Vred.,
1992, 54).
Nochtans schijnt ze in strijd te zijn met de beginselen van de equivalentietheorie: de afwezigheid van oorzakelijk verband tussen het feit van het dier
en de schade lijkt te worden afgeleid uit de omstandigheid dat de fout van het
slachtoffer, als de enige oorzaak van de schade wordt beschouwd. Wellicht
kan deze rechtspraak in een zekere mate worden verklaard door de halfbewuste achterliggende idee dat niet zozeer het loutere feit van het dier tot
aansprakelijkheid aanleiding geeft, doch enkel de actieve tussenkomst van
het dier, - net zoals men in Fn1nkrijk de bewaarder van een zaak slechts
aansprakelijk acht, wanneer deze zaak de schade op een actieve wijze heeft
veroorzaakt (Mazeaud, H., Mazeaud, L. en Tunc, A., Traite theorique et
pratique de la responsabilite civile, Parijs, 1958, Sde uitg., II, 193-283, nrs.
1211-1272). In het arrest a quo dat aanleiding gaf tot het cassatie-arrest van
26 februari 1987, werd trouwens uitdrukkelijk aangestipt dat het dier I outer
passief het evenwichtsverlies van de ruiter onderging, en dat het geen enkele
actieve rol speelde in de totstandkoming van de schade.
Volgens de norrnale beginselen zou de fout van het slachtoffer tot een
verdeling van de aansprakelijkheid moeten leiden, in plaats van tot de
uitsluiting van de aansprakelijkheid van de eigenaar of de bewaarder van
het dier. Het Hof van Beroep van Luik komt inderdaad tot een gedeelde
aansprakelijkheid, maar voegt eraan toe dat deze verdeling slechts gerechtvaardigd is omdat het paard zich in casu uitzonderlijk agressief gedroeg,
zonder dat het werd uitgedaagd (Luik, 20 juni 1985, J.L., 1985, 557; vgl.:
Bergen, 14 november 1989, R.G.A.R., 1991, 11869; Brussel, 6 mei 1992, De
Verz., 1993, 44 (inzake samenloop van de aansprakelijkheid van de bewaarder van een gebrekkige zaak, waarbij de benadeelde als bewaarder diende te
worden beschouwd, en de fout van diegene die de gebrekkige zaak gebruikt).
Het Hofvan Beroep van Brussel (30 september 1987, T.B.B.R., 1989,248,
met noot Vansweevelt, T.) komt tot een analoog resultaat, in een geval
waarin het licht benevelde slachtoffer een hem totaal onbekende hond op
de snuit gekust had, waarop de hond agressief en geprikkeld had gereageerd.
De eigenaar of de bewaarder van het dier is daarentegen, zonder enige
betwisting, uitsluitend aansprakelijk voor de door het dier veroorzaakte
schade, wanneer de benadeelde zich norrnaal gedroeg, doch schade 1eed
ten gevolge van een plotse reactie van het dier, of omdat hij het plots
opdagende dier wilde vermijden, en daarbij gekwetst geraakte (Luik, 9 maart
1987, T.B.B.R., 1988, 224; Brussel, 14 mei 1987, T.B.B.R., 1988, 226;
Bergen, 22 mei 1989, Verkeersrecht, 1990, 17; Rb. Turnhout, 15 juni
1989, Turnh. Rechtsl., 1990, 74).
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179. VOORBESCHIKTHEID TOT SCHADE VANWEGE HET SLACHTOFFER- Omtrent
deze locus classicus van de causaliteitsprob1ematiek is, in de besproken
periode, enige interessante rechtspraak verschenen. Herinneren we eraan
dat ,The wrongdoer must take the victim as he finds him". Op het v1ak
van de begroting van de vergoedbare schade kan daarentegen rekening
worden gehouden met de voorbeschiktheid tot schade van het s1achtoffer,
wanneer de font van de aansprake1ijke ingrijpt in een evo1utieve toestand, en
de evo1utie versnelt (Luik, 7 januari 1985, J.L., 1985, 121; Luik, 6 november
1990, R.G.A.R., 1993, 12184). Eveneens kan, in het kader van de schadeloosstelling, met de voorbeschiktheid rekening worden gehouden, wanneer
het slachtoffer, ten gevo1ge van een vroegere aandoening, reeds bepaalde
1etsels of ziektes vertoonde (vgl.: Cass., 21 juni 1984, Arr. Cass., 1983-84,
1383, Pas., 1984, I, 1283; voor een goed overzicht van de prob1ematiek, zie
Hannequart, Y., ,Etat anterieur et predispositions morbides" , R.G.A.R.,
1987, 11230).
Het Hof van Beroep van Bergen (Bergen, 7 januari 1983, R.G.A.R., 1986,
nr. 11.023; vgl.: Antwerpen, 22 november 1989, Turnh. Rechtsl., 1991, 91)
achtte de voor een ongeval aansprakelijke tevens aansprakelijk voor de
hysterische post-traumatische neurose waaraan het s1achtoffer, ten gevolge
van de opgelopen verwondingen, ging lijden, mede omdat het mentaa1 en
psycho1ogisch achterlijk was. Het Hof van Beroep van Brussel (Brusse1,
19 februari 1987, Pas., 1987, II, 104 (zie ook, hoger, nr. 156); vgl.: Rb.
Brusse1, 16 november 1988, De Verz., 1989, 147; Brussel, 24 febiuari 1989;
R.G.A.R., 1990, nr. 11.618- het cassatieberoep hiertegen werd verworpen:
Cass., 11 oktober 1989, R.G.A.R., 1992, 12007) weigerde daarentegen het
oorzakelijk verband aan te nemen tussen de zelfmoord van een vader en de
fout van de bestuurder, waardoor materiele schade werd toegebracht aan een
auto. Deze wagen had toebehoord aan de zoon van het slachtoffer, dat, drie
jaar voordien, bij een verkeersongeval, om het 1even was gekomen; de vader
hechtte er grote affectieve waarde aan. De zelfmoord was het gevolg van de
evolutieve depressieve toestand van de vader, maar het ongeval waarbij de
wagen werd beschadigd, was een zeer belangrijke, maar niet de enige
bei"nvloedende factor voor het plegen van de zelfmoord. De rechter was
van oordeel dat de pathologische decompensatie van de vader buiten alle
verhouding stond met een gewoon verkeersongeval. V olgens het Hof van
Beroep van Luik (4 november 1988, Rev. Reg. Dr., 1989, 15) bestond het
oorzakelijk verband wel: de zelfmoord was, in dit geval, echter het gevolg
van de depressieve toestand waarin het slachtoffer van een ongeval verkeerde, en waardoor het fysisch ernstig gehandicapt was, en permanent
beroep moest doen op de hulp van een derde.
In dit verband kan ook een arrest worden vermeld van het Hof van Cassatie
(Cass., 17mei 1990,Arr. Cass., 1989-90, 1101,Pas., 1990,1, 1066). Volgens
de feitenrechter vloeide de depressieve toestand van de benadeelde enkel
voort uit haar vroegere psychologische fragiliteit. Zij was te zeer aan haar
man gehecht, hetgeen haar negatieve reacties tijdens diens verblijf in het
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ziekenhuis verklaarde. Deze irrationele toestand weet de feitenrechter niet
aan het ongeval, maar aan het feit dat de benadeelde niet hestand was tegen
de zorgen en wisselvalligheden van het normaal bestaan. Het Hof van
Cassatie is, uitermate welwillend (zie hoger, nr. 158), van oordeel dat de
feitenrechter aldus oordeelde dat de depressieve stoornissen van de benadeelde zich eveneens op dezelfde wijze hadden voorgedaan, wanneer het
ongeval niet had plaats gehad.
Uit deze moeilijk met de equivalentietheorie verenigbare rechtspraak blijkt
een grote terughoudendheid van de rechters om de voor een ongeval aansprakelijke ook aansprakelijk te stellen voor de psychische weerslag daarvan: psychologisch labiele personen die, juist wegens hun labiliteit, de
gevolgen van een ongeval niet goed kunnen verwerken, kunnen hun schade
moeilijk verhalen op de voor het ongeval aansprakelijke. Psychische stoornissen of dysfuncties worden blijkbaar rninder ernstig genomen dan lichamelijke, duidelijk waarneembare letsels.
Indien men dit standpunt consequent doortrekt, zou men ook de vergoedbaarheid van morele schade in twijfel kunnen trekken. Het Hof van Beroep
van Gent (6 februari 1986) had dit gedaan, en wees de vordering tot morele
schadevergoeding af, die de ouders instelden tot vergoeding van het leed dat
zij persoonlijk ondervonden wegens de zware verwondingen waarvan hun
zoon het slachtoffer was geworden. ,Iedere ouder, als gevolg van de specifieke liefdes-en genegenheidsband tot zijn kind, kent vreugden, maar ondervindt ook leed, pijn en lijden, als gevolg van de blije of slechte gebeurtenissen die zijn kind overkomen; hij leeft diens vreugden en diens pijnen en
leed mee als de zijne. Dit medevoelen, dit medelijden behoort tot een
normaal beleefd ouderschap. Derhalve verkrijgt dit aan het ouderschap
eigen leed, bij tegenslag van het kind, door de enkele omstandigheid dat
het ontstaan is naar aanleiding van een fout van een derde, niet het karakter
van schade, die recht geeft op vergoeding tegen die derde". Het Hof van
Cassatie vernietigt echter dit arrest (Cass., 3 februari 1987, Arr. Cass., 198687,724, Pas., 1987, I, 644, R.W., 1987-88, 220).
Buiten het domein van de psychische schade, past de rechtspraak daarentegen in beginsel de regel toe dat de aansprakelijke de gevolgen moet dragen
van de bijzondere voorbeschiktheid tot schade van zijn slachtoffer.
Iemand met twee verblijfplaatsen werd het slachtoffer van een ongeval,
waardoor hij zwaar gehandicapt werd. Zijn hoofdverblijfplaats moest aan
zijn handicap worden aangepast, op kosten van de schadeveroorzaker. Maar
hetzelfde geldt voor de aanpassingskosten van zijn tweede verblijfplaats
(Cass., 6 december 1984, R.G.A.R., 1985, nr. 10.964).
Een lerares lichamelijke opvoeding was gedurende lange tijd arbeidsongeschikt ten gevolge van een foutief veroorzaakt verkeersongeval; na enige tijd
was haar graad van arbeidsongeschiktheid echter gedaald tot 5%. Wegens
het specifiek beroep van het slachtoffer, werd deze geringe arbeidsongeschiktheid echter als een volledige arbeidsongeschiktheid beschouwd (Rb.
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Charleroi, 3 juni 1986, R.G.A.R., 1989, 11489; vgl. Corr. Brussel, 6 juni
1989, R.G.A.R., 1992, 12055). Een foutief gekwetste werknemer van zijn
kant was tijdelijk arbeidsongeschikt ten belope van 50% vanaf 22 januari
1983 tot 22 juni 1987. Volgens de feitenrechter was hij evenwel gedurende
deze gehele periode voor 100% arbeidsongeschikt, omdat hij, wegens zijn
vooraf bestaande psychisch-mentale toestand, niet in staat was het werk te
hernemen bij een arbeidsongeschiktheid van 50%. Hij was niet bij machte
zijn tijdelijke, gedeeltelijke handicap te overwinnen. Het Hof van Cassatie
ziet hierin geen graten: wanneer een onrechtmatige daad de oorzaak is van
schade, moet de pleger van die onrechtmatige daad alle schadelijke gevolgen
vergoeden, met inbegrip van diegene die verband houden met de invaliderende werking van een voorheen bestaande toestand, - tenzij bedoelde
schadelijke gevolgen zich in elk geval zouden hebben voorgedaan, ook in
afwezigheid van de onrechtmatige daad (Cass., 6 januari 1993, Verkeersrecht, 1993, 166).
Een ander slachtoffer van een ongeva1 behoorde eveneens tot het onderwijzend personeel; krachtens zijn statuut kon hij, in functie van zijn ancienniteit,
aanspraak maken op een aantal ziektedagen. Vermits een deel van deze
ziektedagen, wegens de foutief veroorzaakte verwondingen, reeds opgebruikt was, liep hij derhalve het risico van toekomstig inkomensverlies.
Daarom vroeg hij aan de feitenrechter voorbehoud voor dit toekomstig
inkomensverlies. De feitenrechter kende dit voorbehoud niet toe; maar het
Hof-~a~C-~~~~ti~ce~s~ueerde zljn-beslissing (Cass., -4 oktober-1988, Arr.
Cass., 1988-89,132, Pas., 1989, I, 118, R.W., 1988-89, 1262).
Daarentegen weigerde de vrederechter van Brussel (7de kanton) de voor een
ongeval aansprakelijke te veroordelen tot de financieringskosten, die de
benadeelde had moeten II~,aken om zijn door het ongeval vernield voertuig
te vervangen. De omstandigheid dat de benadeelde niet over de nodige
financiele middelen beschikte om zelf de aankoop te financieren, beschouwde de Vrederechter als zonder oorzakelijk verband met de fout van
de aansprakelijke derde (Vred. Brussel, 13 november 1986, Verkeersrecht,
1987, 300; anders, en terecht: Brussel, 21 februari 1991, R.G.A.R., 1993,
12127).
Ook wanneer een zaak voorbeschikt is tot schade, verdwijnt de aansprakelijkheid niet van diegene die haar foutief heeft beschadigd. Wel zal zijn
aansprakelijkheid in de regel worden verminderd, vermits de eigenaar van
een bouwvallige of gebrekkige zaak meestal moet instaan voor een deel van
de daardoor veroorzaakte schade (Cass., 7 januari 1988, Arr. Cass., 1987-88,
574, Pas., 1988, I, 511, R.W., 1988-89, 1277, J.T., 1989, 11, De Verz., 1988,
752).
180. SCHADEBEPERKINGSPLICHT VAN DE BENADEELDE - Eenmaal de Schade is
ontstaan, mag de benadeelde de schade door zijn gedrag niet verergeren. Op
hem rust daarentegen een schadebeperkingsplicht. De schadelijke gevolgen
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die voortvloeien uit de niet-nakoming van deze schadebeperkingsplicht,
moeten integraal en definitief door hem worden gedragen.
W eliswaar moet men de vrijheid van de benadeelde eerbiedigen, en· zich
derhalve neerleggen bij diens weigering om een chirurgische ingreep te
ondergaan, waaraan nauwelijks risico's ofpijn verbonden zijn, en waardoor
de schadelijke gevolgen van het ongeval kunnen worden verminderd. Maar
de benadeelde kan in dit geval geen vergoeding vorderen voor die gevolgen
van de fout van de aansprakelijke, waaraan de chirurgische ingreep juist een
einde had kunnen stellen (Corr. Verviers, 10 juni 1986, R.G.A.R., 1987,
11273).
Terecht heeft de feitenrechter anderzijds het oorzakelijk verband ontkend
tussen de fout van een gemeente en een ten onrechte afgewezen bieder,
wanneer deze laatste de gelegenheid kreeg, bij een nieuwe aanbesteding,
zonder gevaar voor concurrentie, zijn oorspronkelijk bod te handhaven
(Cass., 25 oktober 1991, Bull. Ca.ss., 1991, 158, nr. 113; vgl.: Rb. Marcheen-Famennes, 25 mei 1987, R.G.A.R., 1990, 11716; Rb. Brussel, 29 januari
1991, T.B.B.R., 1992, 446 (448)).

180A. VERGOEDBAARHEID VAN ADVOCATENERELONEN - Om schadeloosstelling te kunnen bekomen, moet de benadeelde meestal in feite beroep doen op
de bijstand van een advocaat. Traditioneel wordt nochtans geleerd dat het
ereloon van de advocaat geen schadepost vormt in oorzakelijk verband met
de fout van de aansprakelijke. Het betreft een modaliteit van de uitoefening
van het recht op schadeloosstelling, maar geen bijkomende, door de fout van
de aansprakelijke, veroorzaakte schadepost. De rechtbank van Brussel (Rb.
Brussel, 13 maart 1992, T.B.B.R., 1993, 79) herinnerde aan deze traditionele,
maar enigszins hypocriete regel.
Het Hof van Beroep van Antwerpen (Antwerpen, 26 maart 1993, R.G.A.R.,
1993, 12206) oordeelde er echter anders over, ofschoon zijn oplossing
allicht niet mag worden veralgemeend. Het betrof een slachtoffer van een
verkrachting. En het hof stipt aan dat dit slachtoffer in de psychische en
morele onmogelijkheid verkeerde om lijfelijk te worden geconfronteerd
met de verkrachter, zodat zij niet in persoon ter zitting kon verschijnen.
De rol van de advocaat bestond terzake niet alleen in de bijstand van
zijn cliente, maar ook en vooral in haar vertegenwoordiging. En deze rol
van vertegenwoordiging is voorbehouden aan de advocatuur. Houdt deze
rechtspraak in dat iedereen die, om welke reden ook (ziekte bv.), niet in
persoon kan verschijnen terugbetaling kan vorderen van de advocatenerelonen? (voor een grondiger bespreKing van de problematiek, zie Linsmeau,
J., in R.G.A.R., 1992, 12043). Het probleem hoort overigens eerder thuis
onder de rubriek ,vergoedbare schade" dan onder de rubriek ,oorzakelijk
verband".
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DE SCHADE WORDT MEE VEROORZAAKT
DOOR DE FOUT VAN EEN DERDE

181. VERBREEKT HET INGRIJPEN VAN DE FOUT VAN BEN DERDE HET OORZAKELIJK
VERBAND TUSSEN DE OORSPRONKELIJKE FOUT EN DE SCHADE? W anneer
iemands fout, samen met die van een derde, aanleiding geeft tot een schadegebeuren, of wanneer de fout van deze laatste de schade verzwaart, verbreekt
de tussenkomst van de tweede fout het oorzakelijk verband tussen de eerste
fout en de schade in beginsel niet (zie o.m.: Brugge, 9 maart 1988, R. W.,
1988-89, 444).
Een zeer duidelijk voorbeeld daarvan vinde men in het Aids-arrest van het
Parijse Hof van Beroep (C.A. Parijs, 7 juli 1989, De Verz., 1990, 138, met
noot De Ly, F.), waarin aan het slachtoffer van een verkeersongeval verschillende bloedtransfusies moesten worden toegediend; een daarvan bleek
besmet te zijn met het HIV-virus. De voor het ongeval aansprakelijke
persoon werd ook aansprakelijk geacht voor de schade, voortvloeiende uit
de HIV-besmetting. Wel dient te worden gepreciseerd dat het Parijse Hof van
Beroep niet vaststelt dat het feit dat besmet bloed werd toegediend, zelf aan
enige fout waste wijten. Volgens de politierechter van Namen daarentegen
doorbreekt een medische behandelingsfout wel het oorzakelijk verband
tussen de fout van een ·voor een ongeval aansprakelijke en de door de
medische fout verergerde schade (Pol. Namen, 14 maart 1986, Pas., 1986,
III, 59, J.L., 1986, 254, R.G.A.R., 1987, 11246; anders, en terecht: Brussel,
19 juni 1990, R.G.A.R., 1993, 12083: een initiele medische fout blijft
oorzakelijk voor de dood van het slachtoffer, ook indien een andere arts,
nadien, eveneens een fout zou hebben bedreven).
Anderzijds vervalt de aansprakelijkheid van de bewaarder van een gebrekkige zaak niet, wanneer het gebrek in de zaak werd veroorzaakt door de fout
van een derde; de oorsprong van het gebrek is immers irrelevant (Rb.
Mechelen, 9 mei 1988, Pas., 1988, III, 121).
V erk~ersongevallen geven nogal eens aanleiding tot reddingsacties van
onprofessionele vrijwilligers, die daarbij, juist wegens hun ondeskundigheid,
wel eens op hun beurt het slachtoffer worden van een nieuw ongeval. De
voor het oorspronkelijk ongeval aansprakelijke is in beginsel wel aansprakelijk voor deze schade van de vrijwilligers; maar zijn aansprakelijkheid kan
verminderd worden, wanneer de vrijwilligers een duidelijke fout begingen
(Brussel, 18 oktober 1988, Verkeersrecht, 1989, 148). Bij een echt onnodige
hulpactie, moet de vrijwilliger zelfs volledig zijn eigen schade dragen
(Brussel, 6 maart 1986, R.G.A.R., 1987, 11259), hetgeen een nogal hardvochtig standpunt is.

182. AAN DERDEN DE GELEGENHEID GEVEN SCHADE TE VEROORZAKEN- Nogal
vaak stelt een initiele fout van iemand een derde in de mogelijkheid om
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schade te veroorzaken; de eerste fout geeft aan een tweede foutieve dader de
gelegenheid een schadeverwekkende handeling te verrichten. W anneer de
tweede fout zich niet had kunnen voordoen zonder de eerste, wordt het
oorzakelijk verband, krachtens de equivalentietheorie, tussen de eerste fout
en de uiteindelijke schade niet verbroken door het ingrijpen van de tweede
fout.
Drie mannen zetten een verboden handel in amfetarnines op: hoofddealer A
verkoopt het spul aan B, die het op zijn beurt aan C verkoopt, die het
uiteindelijk aan D bezorgt. Deze gebruikt er een veel te grote hoeveelheid
van, en schiet er het leven bij in. A en B werden door de strafrechter
veroordeeld wegens onopzettelijke doodslag op de persoon van D. ,Zonder
A, had B geen handel in amfetarnines opgezet, en zonder B had C onmogelijk
binnen een paar uren 10 gram zuivere pervitine hebben kunnen aankopen.
Zonder C had D evenrnin 10 gram pervitine aangekocht, dus evenrnin 10
gram pervitine hebben gebruikt, en derhalve had hij alsdan de dood niet
gevonden". Het Hof van Cassatie keurde de feitenrechter goed, die de fout
van A als een van de oorzaken van de dood van D had beschouwd (Cass.,
8 augustus 1990, Arr. Cass., 1989-90, 1421; vgl. in verband met het aan
elkaar doorgeven van gevaarlijk vuurwerk: Gent, 7 januari 1986, R. W., 198687, 2660).
Insgelijks werd een wapenhandelaar aansprakelijk geacht voor de schade,
rechtstreeks veroorzaakt door een rninderjarige, aan wie hij een geweer had
verkocht (Rb. Charleroi, 8 mei 1985, De Verz., 1985, 515). En de bestuurder
die een dronken collega toelaat dat hij het stuur overneemt, is aansprakelijk
voor het door diens dronkenschap veroorzaakt ongeval (Bergen, 20 januari
1987, Verkeersrecht, 1987, 143; vgl. Antwerpen, 13 februari 1991, R.G.A.R.,
1993, 12198).
Wie aan een onbetrouwbaar en incompetente ex-gefailleerde de functie van
zaakvoerder van een p.v.b.a. toevertrouwt, moet de schade vergoeden die uit
het faillissement van de p.v.b.a. is voortgevloeid; hij was immers op de
hoogte van de dubieuze kwaliteiten van de zaakvoerder (Brussel, 12 februari
1985, J.T., 1986, 350; vgl.: Gent, 17 april1986, R.W., 1986-87,2233).
Evenrnin kan de houder van een chequeboekje die zijn cheques op bijzonder
nonchalante manier laat rondslingeren, opwerpen dat het oorzakelijk verband tussen zijn fout en de schade, voortvloeiend uit het abusief gebruik van
de cheques, door de diefstal ervan werd verbroken (Luik, 2 november 1989,
Rev. Reg. Dr., 1990, 76; vgl.: Rb. Brussel, 20 september 1985, J.T., 1986,
10).

En de monitrices van een jeugdgroep die onvoldoende toezicht uitoefenen,
zijn aansprakelijk voor de schade die de aan hen toevertrouwde kinderen
hebben aangericht. Het oorzakelijk verband tussen hun gebrekkig toezicht en
de schade wordt niet verbroken door de fout van de onder hun toezicht
staande kinderen (Gent, 22 februari 1983, T.G.R., 1985, 49; vgl.: Rb. Doornik, 28 mei 1986, J.L.M.B., 1987, 460; Brussel, 15 januari 1988, R.G.A.R.,
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1989, 11541; anders (in min of meer vergelijkbare omstandigheden): Antwerpen, 31 januari 1984, R.W., 1986-87, 546).
Evenzeer moet als veroorzaker van een ongeval worden beschouwd de
uitbater van een transportbedrijf, die zijn vrachtwagens zelf onderhoudt,
maar aan een van zijn aangestelden een vrachtwagen ter beschikking stelt
met een volstrekt onvoldoende remcapaciteit (Antwerpen, 15 april 1987,
R. W, 1987-88, 288).
Anderzijds werd een cafehoudster die twee klanten zo veel drank inschonk
dat zij duidelijk dronken werden, en daama, in dronken toestand, een verkeersongeval met gekwetsten veroorzaakten, mede aansprakelijk gesteld
voor de toegebrachte slagen en verwondingen. Zij had de bestuurders
immers, omechtmatig en met overtreding van de Wet ter beteugeling van
de dronkenschap, in een toestand gebracht, waarin zij, in het verkeer, zowel
voor zichzelf als voor andere weggebruikers, een gevaar betekenden. Is
eveneens schuldig aan het door artikel 418 S.W. beteugelde onvoorzichtigheidsmisdrijf een van de twee dronken klanten (A) die zijn mede-drinkebroer
(B) toeliet zijn (d.i. A's) voertuig te besturen (Corr. Luik, 18 september 1990
en Luik, 16 januari 1992, De Verz., 1992, 322).
En wanneer een door een gebrek aangetaste boom in een weide neerploft, en
runderen zich te goed doen aan het - giftig - gewas van de omgevallen
boom en ervan sterven, moet ook deze schade door de bewaarder van de
gebrekkige-boom worden vergoed~Rb;- Doornik; -1-1- oktober-1990,-F. -Agr,-R-:,1992, 168).
183. AAN IEMAND DE GELEGENHEID GEVEN OM SCHADE TE BEROKKENEN: HET
ACHTERLATEN VAN BEN NIET AFGESLOTEN WAGEN- De in het vorige rand-

nummer aangehaalde problematiek wordt eveneens gesteld in de nogal
frekwente situatie, waarin een nonchalante autobestuurder zijn voertuig
ongesloten, en met de sleutels in het contact, achterlaat; een dief die meestal
onbekend blijft, maakt zich van het voertuig meester, en botst tegen andere
voertuigen aan. Waarop de benadeelde eigenaars zich tegen de nalatige
automobilist keren, stellende dat hun schade zich niet had kunnen voordoen
zonder diens fout.
De rechtspraak is terzake erg verdeeld. Een aantal rechters achtten het
oorzakelijk verband tussen de initiele fout van de automobilist en de schade
verbroken door de dubbele fout van de dief: deze beging niet aileen een
verkeersovertreding, maar stal bovendien opzettelijk de niet slotvaste auto.
Wegens deze zware en opzettelijke fout van de dief is de initiele fout van de
nalatige automobilist causaal irrelevant (Bergen, 20 juni 1985, R.G.A.R.,
1987, 11202; Rb. Luik, 5 januari 1987, J.L.M.B., 1987, 427; Bergen, 26 juni
1987, J.L.M.B., 1987, 1288; Vred. Hoei, 26 januari 1990, Pas., 1990, III, 81,
De Verz., 1991, 469; Bergen, 18 juni 1990, J.L.M.B., 1991, 70 (in verkorte
vorm); Vred. Etalle, 1 oktober 1990, Verkeersrecht, 1991, 36).
Het oorzakelijk verband werd eveneens ontkend, indien de schade niet wordt
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veroorzaakt door de dief zelf, maar door een medeplichtige aan wie de dief
de wagen had toevertrouwd of die als heler optrad (Brussel, 7 februari 1985,
R.G.A.R., 1986, 11077; Luik, 11 februari 1991, Verkeersrecht, 1991, 201, De
Verz., 1991, 361).
De Rechtbank van Kortrijk (Rb. Kortrijk, 23 april1987, T. Vred., 1989, 145)
ontkende het oorzakelijk verband, omdat niet aangetoond was dat de diefstal
een van de redenen was waarom de dief een rijfout bedreef die tot het
ongevalleidde. Aldus huldigt de rechtbank blijkbaar, impliciet, de theorie
dat slechts die fout in oorzakelijk verband staat met het ongeval, die een van
de specifiek met deze fout verbonden risico's verwezenlijkt (zie hoger,
nr. 161). De rechtbank hervormde met zijn beslissing het vonnis van de
vrederechter van Menen (Vred. Menen, 26 maart 1986, T. Vred., 1989, 144),
die het oorzakelijk verband had bevestigd, omdat de automobilist die zijn
wagen niet slotvast had achtergelaten, met de contactsleutel bovendien in het
contact, de dief ,de pap in de mond had gegeven".
Om analoge redenen bevestigde ook het Hof van Beroep van Luik het
oorzakelijk verband (Luik, 22 juni 1987, J.L.M.B., 1987, 1286): beroepsdieven rijden voorzichtig, en geraken niet in een ongeval betrokken. Gelegenheidsdieven daarentegen hebben weinig rij-ervaring, die bovendien nog
negatief wordt be!nvloed door hun door de diefstal teweeggebrachte koortsachtigheid.
Bevestigen eveneens het oorzakelijk verband, zonder veel motivering evenwei, het hof van Luik (Luik, 25 maart 1985, Rev. Reg. Dr., 1985, 179: een
aannemer had, op vrijdagavond, een bull-dozer, startklaar, op de werken
achter gelaten; Luik, 8 december 1989, R.G.A.R., 1993, 12104), het hofvan
Brussel (Brussel, 18 september 1991, R.G.A.R., 1993, 12231) en de vrederechter van La Louviere (Vred. La Louviere, 6 januari 1988, Verkeersrecht,
1989, 16).
Vermelden we tenslotte nog een vonnis van de vrederechter van Brugge
(Vred. Brugge, 18 november 1983, R.W., 1986-87, 1512). De heer A had
geen geldige verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid voor zijn wagen
maar hij liet zijn echtgenote toch toe deze wagen te gebruiken. De echtgenote
veroorzaakt een ongeval, waarvoor zij geheel aansprakelijk is. Aangezien zij
insolvent is, keert de benadeelde zich tegen de heer A, die aan zijn aansprakelijkheid niet kan ontsnappen, ofschoon hij zijn vrouw zou gezegd
hebben ,dat alle gevolgen voor haar waren, wanneer zich een ongeval zou
voordoen".
184. DE VERSCHILLENDE AANSPRAKELIJKEN ZIJN IN SOLIDUM GEHOUDEN JEGENS
HET SLACHTOFFER- ,Wanneer door de respectieve fouten van verscheidene
personen schade is veroorzaakt, is ieder van hen ten aanzien van de benadeelde die zelf geen fout heeft begaan, tot volledige schadevergoeding
gehouden" (Cass., 3 november 1987, Arr. Cass., 1987-88, 185, Pas., 1988,
I, 270, Verkeersrecht, 1988, 250; vgl.: Bergen, 24 mei 1988, Verkeersrecht,
1991, 108). Het Hofvan Cassatie moest aan deze elementaire en traditionele
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regel herinneren in een geval, waarin de feitenrechter tevens de aansprakelijkheid tussen de verschillende aansprakelijken had verdeeld, en wellicht uit
verstrooidheid, deze verdeling had doorgetrokken naar de verhouding van de
aansprakelijken jegens het slachtoffer.
Uit deze traditionele regel volgt verder dat, wanneer de schade werd veroorzaakt door de fout van twee personen, de ene er geen belang bij heeft om
er, bij het Hof van Cassatie, over te klagen dat de feitenrechter in hoofde van
de andere geen fout heeft weerhouden, of niet heeft geantwoord op een
conclusie betreffende deze beweerde fout (Cass., 21 mei 1985, Arr. Cass.,
1984-85, 1298, Pas., 1985,1, 1179; Cass., 5 mei 1993, Arr. Cass., 1992-93,
nr.218, Pas., 1993, I, 431; 19 mei 1993, Verkeersrecht, 1993, 263,Arr. Cass.,
1992-93, 511).
Twee automobilisten zijn ook in solidum gehouden, wanneer de fout van de
tweede enkel de door de fout van de eerste veroorzaakte schade heeft
verergerd (Bergen, 14 november 1990, Verkeersrecht, 1992, 77). Op die
manier kan men trouwens aan de bewijsnood van het slachtoffer tegemoet
komen: wanneer de ene automobilist het voertuig waarin het slachtoffer
plaats heeft genomen aanrijdt, terwijl de tweede, onrniddellijk daarna, dit
voertuig nog eens aanrijdt en aldus de schade verergert, zijn heiden in
solidum aansprakelijk voor de gehele schade. Dat het slachtoffer niet kan
aantonen welke schade juist de eerste automobilist heeft veroorzaakt en
welke de tweede; vormt-geen bezwaar.
De gehoudenheid in solidum is gebaseerd op het feit dat verschillende
aansprakelijken dezelfde schade hebben veroorzaakt; ze vormt tevens een
garantie voor de benadeelde. W anneer een heler slechts een deel van de door
een derde gepleegde diefstal heeft geheeld, mag de rechter derhalve eerstgenoemde niet veroordelen tot vergoeding van de gehele schade die uit de
diefstal voortvloeit, maar enkel tot vergoeding van de schade die door de
heling werd teweeg gebracht (Cass., 20 november 1991,Arr. Cass., 1991-92,
245, Pas., 1992, I, 208).
De gehoudenheid in solidum is eveneens van toepassing bij samenloop van
een contractuele en een aquilische fout (Luik, 12 oktober 1983, Pas.,
1984,II,14; Rb. Brussel, 12 oktober 1990, T.B.B.R, 1991, 408). Hij geldt
ook, wanneer de aansprakelijkheid van de ene berust op artikel 1382 B.W.,
terwijl die van de andere haar grondslag vindt in artikel 544 B.W. (Cass.,
13 maart 1987, Arr. Cass., 1986-87, 920, Pas., 1987, I, 834, R.G.A.R., 1989,
11451, R. W., 1987-88, 22; Antwerpen, 4 januari 1989, Limb. Rechtsl., 1989,
88), wanneer een gebrekkige schadeveroorzakende zaak verschillende bewaarders heeft (Cass., 29 oktober 1987,Arr. Cass., 1987-88,264, Pas., 1988,
I, 251, R.G.A.R., 1989, 11542; Luik, 17 april1989, Rev. Reg. Dr., 1990, 61),
en bij samenloop van de objectieve, op artikel 1384, eerste lid B.W. gebaseerde aansprakelijkheid en een handeling die een fout uitmaakt, in de zin
van de artikelen 1382-83 B.W. (Rb. Mechelen, 9 mei 1988, Pas., 1988, III,
121).
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Er is geen reden om af te wijken van de in solidum-aansprakelijkheid,
wanneer de schade wordt veroorzaakt door de samenlopende fouten van A
en B, waarbij B civielrechtelijk aansprakelijk is voor A (Cass., 17 juni 1986,
Arr. Cass., 1985-86, 1420, Pas., 1986, I, 1279).
Evenmin wordt afgeweken van de in solidum-aansprakelijkheid, wanneer de
schade aan een voertuig wordt veroorzaakt door de samenlopende fout van
de echtgenote van de eigenaar van dit voertuig en een derde (Cass., 15 oktober 1986,Arr. Cass., 1986-87, 196,Pas., 1987,1, 181,R.W., 1986-87, 2117;
Cass., 9 oktober 1990, Arr. Cass., 1990-91, 150, Pas., 1991,1,135, Verkeersrecht, 1991, 42), of, meer in het algemeen, door de samenlopende fout van de
bestuurder - niet eigenaar en een derde (Cass., 2 september 1986, Arr.
Cass., 1986-87, 7, Pas., 1987, I, 6, Verkeersrecht, 1987, 113; vgl.: Antwerpen, 8 november 1989, Pas., 1990, II, 100).
De in solidum-aansprakelijkheid blijft evenzeer bestaan, wanneer het schadegeval ten opzichte van de getroffene de kenmerken draagt van een arbeidsongeval, en een van de aansprakelijken de werkgever van het slacht. offer is of zijn aangestelde (Cass., 27 november 1986, Arr. Cass., 1986-87,
421, Pas., 1987, I, 390; Bergen, 14 november 1990, De Verz., 1991, 887). In
dit geval zal de in solidum veroordeelde derde nochtans geen subrogatoir
verhaal kunnen uitoefenen tegen de mede-aansprakelijke.
Een sociaal interessante toepassing van het behoud van de in solidum
veroordeling in omstandigheden waarin tussen een van de daders en het
slachtoffer nochtans nauwe banden bestaan, vindt men in twee arresten van
het Hof van Beroep van Brussel (Brussel, 29 mei 1985, R.G.A.R., 1987,
nr. 11.203; Brussel, 5 maart 1986, R.G.A.R., 1987, nr. 11.247). Een kind dat
nog niet over voldoende onderscheidingsvermogen beschikte, werd in beide
gevallen het slachtoffer van een ongeval. Dit ongeval was telkens te wijten
aan de fout van een onoplettende automobilist, maar ook aan die van de
moeder van het kind, die er onvoldoende toezicht op uitoefende. De aansprakelijkheid voor het ongeval werd, in beide arresten, verdeeld tussen de
moeder en de automobilist; maar deze verdeling werd niet tegenwerpelijk
geacht aan het jonge slachtoffer dat zijn schade integraal vergoed kreeg.
De benadeelde bekomt daarentegen slechts een gedeeltelijke vergoeding, als
zijn schade voortvloeit uit de samenlopende fouten van A en B, voor wie de
benadeelde civielrechtelijk aansprakelijk is (Cass., 21 september 1988, Arr.
Cass., 1988-89, 80, Pas., 1989, I, 70, R.W, 1989-90, 509, J.T., 1989, 111,
Verkeersrecht, 1988, 320; Cass., 30 mei 1989, Arr. Cass., 1989-90, 1143,
Pas., 1989, I, 1031). Een in solidum veroordeling van A zou, in deze
hypothese, immers leiden tot een regresvordering van A tegen de benadeelde, en tot een ,circuit inutile d' actions".
Evenzeer is er aanleiding tot een gedeelde aansprakelijkheid, wanneer wildschade wordt veroorzaakt door verscheidene titularissen van het jachtrecht
(Wet 14 juli 1961) (Rb.Verviers, 13 juni 1984, J.L., 1985, 144).
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185. SOLIDAIRE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VERSCHEIDENE AANSPRAKELIJKEN
- Krachtens artikel 50 S.W. zijn alle personen die wegens eenzelfde
misdrijf zijn veroordeeld, hoofdelijk - en dus niet enkel in solidum - tot
schadevergoeding gehouden. In een belangrijk arrest (Cass., 25 november
1988, Arr. Cass., 1988-89, 368, nr. 181, met concl. Advoc.-Gen. Declercq,
R., R. W., 1989-90, 467) besliste het Hof van Cassatie dat deze regel toepassing vindt,wanneer twee personen worden veroordeeld wegens het onopzettelijk toebrengen van slagen en verwondingen aan dezelfde derden, ook al
zijn de bestanddelen van hun fouten, die het gebrek aan voorzichtigheid
uitmaken, verschillend, en al was er tussen hen noch voorafgaande afspraak,
noch eenheid van optreden (vgl.: Cass., 18 november 1987,Arr. Cass., 198788, nr. 165, R. W., 1988-89, 333, dat de veroordeling van een heler tot
vergoeding van de algehele schade vernietigt, OIJ:.l.dat niet vastgesteld werd
dat de afzonderlijke misdrijven van de dieven en de helers ten opzichte van
de burgerlijke partijen voortkwamen uit een gemeenschappelijke fout).
Er is eveneens aanleiding tot hoofdelijke aansprakelijkheid tussen diegenen
die door hun gezamenlijk toedoen de daling van een grondwaterlaag veroorzaakten (artikel 1 Wet 10 januari 1977 tot regeling van de schadeloosstelling voor schade, veroorzaakt door het winnen en het pompen van
grondwater; Cass., 8 december 1983, Arr. Cass., 1983-84, 419, Pas., 1984,
I, 388, met concl. Adv.-Gen. Velu, R. W, 1984-85,1487, R.G.A.R., 1985,
10862).
186. AANSPRAKELIJKHEIDIN SOLIDUMENREGRES VANDESOLVENS- Wanneer
twee personen, A en B, ten opzichte van het slachtoffer, tot volledige
schadevergoeding gehouden zijn, kan de feitenrechter niet wettig beslissen
dat een van hen, A b.v., integraal regres kan uitoefenen tegen de andere B.
Een dergelijke beslissing zou inuners neerkomen op de negatie van het
oorzakelijk verband tussen de fout van A en de schade, terwijl de gehoudenheid van A tot vergoeding van de gehele schade juist gebaseerd is op het
feit dat diens fout de schade heeft veroorzaakt (Cass., 14 juni 1985, Arr.
Cass., 1984-85, 1425,Pas., 1985,I, 1317,R.W., 1987-88, 153).
Evenmin kan een rechtspersoon, die burgerlijk aansprakelijk is voor de door
zijn orgaan A veroorzaakte schade, de betaalde vergoeding integraal van A
terugvorderen, wanneer de schade mee te wijten is aan de fout van B, die
eveneens een orgaan van dezelfde rechtspersoon is (Cass., 1 december 1988,
Arr. Cass., 1988-89, 391, nr. 192).
Interessant is tevens een beslissing van de rechtbank van Leuven (4 april
1990, Pas., 1990, III, 121). De bestuurders A, B, C enD zijn in een autoongeval betrokken; alleen D bedreef geen fout. A, B en C werden derhalve in
solidum veroordeeld om D's Schade te vergoeden. Bestuurder C van zijn kant
werd veroordeeld om 1/3 van A's schade te vergoeden. Waaruit A meende te
kunnen afleiden dat ook B hem 113 van zijn schade diende te vergoeden. De
veroordeling van C jegens A houdt echter in dat A daardoor volledige
vergoeding bekwam van zijn schade, onder aftrok van het deel dat hijzelf
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diende te dragen ten gevolge van zijn eigen fout. Derhalve heeft A niets meer
te vorderen van B.
In een arrest van 9 maart 1992 (Cass., 9 maart 1992, Arr. Cass., 1991-92,
643, Pas., 1992, I, 607) besliste het Hof van Cassatie dat de solvens (of de in
zijn rechten gesubrogeerde verzekeraar) zijn regresrecht kan baseren op
artikel 1251, 3 B.W .. Behoudens de hypothese waarin de in solidum aansprakelijken onderling een van artikel 1251, 3 B.W. afwijkende overeenkomst zouden hebben gesloten, kan de feitenrechter niet wettig beslissen dat
een van hen geen deel van Schade moet dragen.
Nog duidelijker in dit verband is een arrest van 25 september 1992 (Cass., 25
september 1992, Arr. Cass., 1991-92, 1141, Pas., 1992, I, 1061). De feitenrechter heeft vastgesteld dat A, B en C de gehele schade hebben veroorzaakt; ieder van hen is derhalve jegens de benadeelde tot vergoeding
van de gehele schade gehouden. Nu tussen A, B en C geen contractueel
bedongen vrijwaringsplicht bestaat, is onwettig de beslissing van de feitenrechter die A veroordeelt om B en C voor het geheel van de uitgesproken
veroordeling te vrijwaren: een zodanige beslissing zou immers het oorzakelijk verband tussen de fouten van B en C met de gehele schade ontkennen.
Vermelden we tenslotte een vonnis van de Rechtbank van Brussel (Rb.
Brussel, 29 januari 1991, Res et iura imm., 1992, 31). De opdrachtgevers
van een bouwwerk hadden afstand gedaan van hun vordering tegen een van
de in solidum aansprakelijken (ofschoon uit de bewoordingen van het vonnis
niet duidelijk kan worden opgemaakt of het om een eigenlijke afstand van
vordering ging dan wei om een tijdelijk opschorten van de vervolging: ,les
demandeurs renoncent actuellement a diligenter la procedure contre le
defendeur V.B." - hetgeen eerder in de zin van de tweede interpretatie
wijst). In die omstandigheden vond de rechtbank het onbillijk de overige
aansprakelijken in solidum te veroordelen: zij moesten enkel instaan voor
de gehele schade, onder aftrek van het aandeel van de verweerder ten
opzichte van wie de eisers de vordering niet verder zetten. Dit vonnis kan
worden vergeleken met een vroeger arrest van het Hof van Beroep van
Antwerpen van 14 februari 1978 (Antwerpen, 14 februari 1978, R. W.,
1977-78, 2655, met noot Van Quickenbome, M., ,De verbintenis ,in solidum" in een impasse?"; zie ook Overzicht 1964-1978, T.P.R., 1980, 1420),
en kadert in de theorie die de verbintenis in solidum niet baseert op de
oorzakelijkheid van elke fout voor de gehele schade, maar ze opvat als een
tegemoetkorning aan de benadeelde. W anneer de benadeelde, door zijn
procedurele hooding, de situatie van de solvens onnodig verzwaart ofschoon het, zoals gezegd, niet duidelijk is of zulks het geval was in het
geschii, beslecht door de rechtbank van Brussel- zou hij deze tegemoetkorning niet meer verdienen.
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6

DE SCHADE WORDT MEE VEROORZAAKT DOOR TOEVAL
OF OVERMACHT
187.

SOMS ONTSTAAT DE SCHADE, OF WORDT ZE VERERGERD DOOR EEN TOEVAL-

Er zij bier herinnerd aan de
voorbeschiktheid van het slachtoffer, waardoor de schade onvoorziene proparties aanneemt (zie hoger, nr. 179), of aan een abnormale, niet-foutieve
reactie van iemand op de situatie, gecreeerd door een foutief veroorzaakt
ongeval. Wanneer een landbouwer getuige is van het verkeersongeval waarbij zijn zoon de dood vindt, en daardoor psychisch zo van streek geraakt, dat
hij zich, door verbanging, om het leven brengt, is de voor het verkeersongeval aansprakelijke tevens voor de zelfmoord van de vader aansprakelijk
(Luik, 25 juni 1986, R.G.A.R., 1988, 11370, J.L., 1986, 441).
De Rechtbank van koophandel van Brussel (Kh. Brussel, 2 april 1985,
R. G.A.R., 1986, 11136) bevestigde het oorzakelijk verband tussen de fout,
waardoor de wagen van de benadeelde volledig vernield werd, en diens
schade, hieruit voortvloeiend dat hij gedurende vrij lange tijd een vervangingsvoertuig moest huren. Dit laatste was te verklaren door een staking in
de fabriek van de producent, bij wie de benadeelde een nieuwe wagen had
besteld.
Wanneer een bestuuroer, bruusk en onvoorzienbaar, wordt gecolifronteerd
met een tamelijk grote hond die de rijbaan overloopt, kan men het hem niet
kwalijk nemen dat hij plots remt. Doordat hij plots remt, wordt hij echter
geramd door de bestuurder die hem volgt. De eigenaar van de hond is voor
beide schadegevallen aansprakelijk, vermits het plots opduiken van de hond
voor de eerste bestuurder als een geval van overmacht moet worden opgevat,
dat bet foutief karakter van zijn rijgedrag wegneemt (Brussel, 20 november
1991, Verkeersrecht, 1992, 147).
Wanneer een schadegeval anderzijds te wijten is aan een gebrek in de zaak
-in casu een rotte boom- en overmacht - een stormwind met abnormale
kracht - , is de bewaarder van de gebrekkige zaak voor de gehele schade
aansprakelijk. Hij zou slechts vrijuit gaan, indien de overmacht de enige
oorzaak van de schade was. De aansprakelijkheid kan niet worden verdeeld
tussen de bewaarder van een gebrekkige zaak en het geval van overmacht
(Rb. Charleroi, 24 februari 1992, Rev. Reg. Dr., 1993, 20).
LIGE SAMENLOOP VAN OMSTANDIGHEDEN -

HooFDSTUK 7

DE SCHADE WORDT MEE VEROORZAAKT
DOOR HET INGRIJPEN VAN EEN illRIDISCHE OORZAAK
188. DAT SCHADE WORDT GELEDEN OP GROND VAN BEN JURIDISCHE REDEN, VOLSTAAT NIET OM HET OORZAKELIJK VERBAND TUSSEN DE POUT EN DE SCHADE TE
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Ofschoon de heersende rechtspraak (zie verder, nr. 189) het
ingrijpen van een juridische oorzaak in het oorzakelijk verhaal beschouwt als
verband houdende met de causaliteitsproblematiek, wil het ons voorkomen
dat het oorzakelijk verband onproblematisch blijft voortbestaan, wanneer de
schade mede wordt verklaard door juridische factoren.
In een aantal rechterlijke uitspraken komt duidelijk naar voor hoe het probleem zich - gans natuurlijk en spontaan - situeert op het vlak van de
vergoedbare schade, en niet op dit van het oorzakelijk verband.
Wanneer het slachtoffer van een ongeval vroegtijdig op rust gesteld wordt,
derwijze dat zijn pensioen, krachtens de vigerende pensioenregeling, slechts
op een beperkt aantal jaren zal worden berekend, lijdt hij schade ten gevolge
van de fout van de voor het ongeval aansprakelijke (Cass., 16 januari 1991,
Bull. Cass, 1991, 450, nr: 251).
Om zijn rechten als legataris te kunnen uitoefenen, moet men bestaan op het
ogenblik dat de nalatenschap openvalt. Een als legataris aangeduide v.z.w.
bezat, bij het openvallen van de nalatenschap, nog geen rechtspersoonlijkheid, omdat de diensten van het Belgisch Staatsblad, ten gevolge van een
foutieve nalatigheid, haar statuten nog niet in het Staatsblad hadden gepubliceerd. De Belgische Staat werd veroordeeld om aan de v.z.w., ten titel van
schadeloosstelling, het bedrag van het legaat te betalen (Luik, 23 oktober
1989, Pas., 1990, II, 88; vgl.: Gent, 8 mei 1990, T.G.R., 1990, 84; Arbh. Gent
(afd. Brugge), 15 mei 1986, R.G.A.R., 1987, 11165: wegens niet tijdige
betaling door de overheid van de verschuldigde subsidies, kon een werkgever
niet tijdig de sociale bijdragen op de lonen betalen, en was hij, deswegen, van
rechtswege, interesten verschuldigd aan de R.S.Z.; het bedrag van die
interesten kon hij terugvorderen van de nalatige overheid; Brussel, 4 december 1992, J.T., 1993, 444).
En de verkrachter van een jong meisje moet zijn slachtoffer vergoeden, en
haar met name de kosten van levensonderhoud en opvoeding van het geboren
kind terug betalen (Brussel, 8 mei 1985, J.T., 1986,252, met noot Van Gysel,
A.-Ch.). De vraag of het oorzakelijk verband tussen het misdrijf van de
verkrachter en de schade van de moeder tegen wil en dank niet verbroken
werd door de op haar rustende verplichting tot onderhoud (artikel203 B.W.),
kwam voor het hof niet eens ter sprake, ofschoon ze wel in de geciteerde noot
van Van Gysel A.-Ch. aan bod komt (zie, voor het geheel van deze problematiek: R. Kruithof, ,Schadevergoeding wegens de geboorte van een ongewenst kind?", R. W., 1986-87,2737-2778 en in Heyvaert, A., Kruithof, R. en
Vansweevelt, T., eds., Juridische aspecten van de geneeskunde, Antwerpen,
Kluwer, 1989, 379-434. Uit deze studie blijkt overduidelijk dat het probleem
zich hoofdzakelijk, zo niet uitsluitend situeert op het terrein van de vergoedbare schade). Insgelijks hebben de grootouders, die zich wegens het overlijden van hun dochter, verplicht zien, o.m. op basis van hun wettelijke
onderhoudsplicht, de baby van hun foutief om het leven gebrachte dochter op
te voeden en in hun gezin op te nemen - waardoor hun normaal gezinsleven
erg verstoord werd - recht op schadeloosstelling ten laste van de voor het
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overlijden van de moeder aansprakelijke derde. Een andere oplossing plaatsing van de baby in een home of een instelling - zou voor de schadeveroorzaker trouwens nog veel duurder uitkomen (Luik, 2 maart 1993, De
Verz., 1993, 498).
189. VERPLICHT OPTREDEN VAN DE OVERHEID VERBREEKT RET OORZAKELIJK
VERBANO NIET, WANNEER HAAR VERPLICHTING SLECHTS SECUNDAIR IS TEN OPZICHTE VAN DIE VAN DE RECHTSTREEKSE SCHADEVEROORZAKER. VERWIJDEREN
VAN DE GEVOLGEN VAN EEN FOUT- In een belangrijk arrest van 28 juni 1984

(Cass., 28 juni 1984, Arr. Cass., 1983-84, 1415, Pas., 1984, I, 1313, R. W,
1984-85, 2247, J.T., 1984, 618, De Verz., 1984, 512, R.C.J.B., 1986, 651,
met noot Van Quickenborne, M.; voor een goed overzicht van de gehele
prablematiek, zie Faes, K., ,De theorie van het verbreken van het oorzakelijk
verband door de tussenkomst van een wettelijke of een contractuele verplichting", T.P.R., 1993, 429-463) keurde het Hof van Cassatie de volgende
redenering van de feitenrechter goed: ,De Belgische Staat is een hem door
de wet opgelegde verplichting nagekomen door het ruimen van de grand en
het puin die over de rijbaan zijn uitgestort door de vrachtwagen, bestuurd
door (A); het oorzakelijk verband is verbroken, wanneer tussen de fout en de
schade een eigen juridische oorzaak, zoals een contract of een wettelijke of
reglementaire verplichting ingrijpt, die op zichzelf volstaat om de uitvoering
te verantwoorden; daaruit volgt dat de Belgische Staat in beginsel, op grand
vanartifei 1382 :s-:-w:;ge(m teriighetitliiig kan voraereiivilf de :Ko-stendie-op
grand van een dergelijke verplichting zijn gemaakt".
Men stelt vast dat het arrest- in navolging van het bestreden vonnis (Vred.
Brussel, 23 juni 1982, R.G.A.R., 1985, 10908) en van de cassatiegrief- het
prableem, o.i. ten onrechte, situeert op het vlak van het oorzakelijk verband,
en niet op dit van de vergoedbare schade. Meteen wordt men geconfranteerd
met een nieuwe uitzondering op de reeds erg in het gedrang gebrachte (zie
hager, nrs. 158, 177-179) equivalentietheorie. In zijn conclusies voor het
arrest van 13 april 1988 (Cass., 13 apri11988, J.T., 1988, 649 (652), nr. 46)
erkent Advocaat-Generaal Janssens de Bisthoven trouwens uitdrukkelijkin een zo waar bijna metafysisch klinkend betoog - dat de doctrine van de
verbreking van het oorzakelijk verband door het ingrijpen van een juridische
oorzaak, indruist tegen de equivalentietheorie: ,La cause juridique propre
qui existe en dehors de toute faute, prealablement atoute faute, est par ellememe determinante; elle elimine les autres causes; elle est premiere".
Het bestreden vonnis (Vred. Brussel, 23 juni 1982, gecit.) had de mogelijkheid van oorzakelijk verband erkend, doch enkel wanneer de overheid een
uitzonderlijke schade leed, hetgeen ten dezen echter niet was aangetoond.
Volgens het Hof van Cassatie oordeelde het vonnis aldus dat de Belgische
Staat de kosten waarvan terugbetaling werd gevraagd, uitsluitend maakte om
te voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting (vgl. gecit. concl.
Advocaat-Generaal Janssens de Bisthoven, J.T., 1988, 653, nr. 48).
Het Hof van Beraep van Bergen (Bergen, 28 oktober 1985, J.T, 1987, 409)
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benadert het probleem daarentegen via de invalshoek van de vergoedbare
schade, en bevestigt het uitzonderlijk karakter van de schade waarvoor
vergoeding werd gevorderd, omdat de gemaakte kosten (om een vernielde
waterleiding te herstellen) een uitzonderlijk karakter hadden, die hun grandslag niet uitsluitend vonden in de wettelijke plicht van de watervoorzieningsmaatschappij om te zorgen voor de continui:'teit van de waterbedeling.
In een op 13 april 1988, in voltallige zitting gewezen arrest, nuanceert het
Hofvan Cassatie de doctrine van het arrest van 28 juni 1984 enigszins (Cass.,
13 april1988, Arr. Cass., 1987-88, 1020, Pas., 1988, I, 943, R. W., 1988-89,
1126, J.T., 1988, 649, met conclusies Advocaat-Generaal Janssens de Bisthoven, Rev.Dr.Pen., 1988, 831, Verkeersrecht, 1988, 181, T.B.B.R., 1988,
436, J.L.M.B., 1988, 764, R.G.A.R., 1990, 11651, R.C.J.B., 1989, 631, met
noot Glansdorff, F. en Dalcq, Chr.; vgl.: Cass., 15 november 1990, Arr.
Cass., 1990-91,313, Pas., 1991, I, 282, J.L.M.B., 1991, 866, De Verz., 1991,
659; Rb. Brussel, 21 april1989, R. W., 1990-91, 1441). Het betrof andermaal
schade, geleden door een gemeente, die de rijbaan had moeten vrijmaken,
nadat die, ten gevolge van een door een derde foutief veroorzaakt ongeval,
met schroot was bedekt. Het Hof van Cassatie situeert het probleem nog
steeds op het terrein van het oorzakelijk verband. Maar het preciseert thans
dat dit oorzakelijk verband niet verbroken is, ,wanneer de verplichting (van
de gemeente om de rijbaan te ruimen) secundair is ten opzichte van de op de
dader van een (on)eigenlijk misdrijf rustende verplichting om een door zijn
toedoen ontstane toestand die niet mag blijven voortduren, te doen ophouden". Het Hof van Cassatie stipt verder aan dat uit de consideransen van de
feitenrechter valt af te leiden dat de verplichting van de gemeente, ook al
vloeit ze voort uit de wet, ondergeschikt is aan de herstelplicht van de
ongevalsveroorzaker. Derhalve veroordeelde de feitenrechter deze terecht
tot vergoeding van de door de gemeente gemaakte kosten.
Volgens sommigen zal de verplichting van de overheid overigens meestal
secundair en suppletief zijn, zodat het beginsel van de doorbreking van het
oorzakelijk verband door het ingrijpen van een juridische oorzaak in feite erg
wordt uitgehold door het arrest van 13 april 1988 (Glansdorff, F. en Dalcq,
Chr., art. cit., 648-49, nrs. 12-13; David-Constant, S., J.T., 1988,648, nr. 12).
Deze appreciatie lijkt echter overdreven (zie verder, nr. 193), al moet worden
erkend dat het onderscheid tussen primaire en secundaire plichten erg
delicaat is (vgl. Dalcq, R.O., noot onder dit arrest in R.G.A.R., 1990,
11651, 2 verso), en uiteindelijk, althans wanneer de plicht van wettelijke
aard is, door het Hof van Cassatie moet worden gecontroleerd.
Advocaat-generaal Janssens de Bisthoven (gecit. conclusies, 653, hr. 58)
rechtvaardigt het arrest van 13 april 1988 op grond van een algemeen
rechtsbeginsel, verwant met de verrijking zonder oorzaak: wanneer de
overheid kosten doet om een foutief gecreeerde situatie te verwijderen,
terwijl deze plicht in de eerste plaats rust op de veroorzaker van bedoelde
situatie, mag de overheid de kosten terugvorderen van de aansprakelijke, die
had moeten optreden. ,La cause des frais exposes par 1' autorite publique
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n'est plus, suivant ce raisonnement, uniquement, exclusivement I' obligation
legale ou n!glementaire de l'autorite. Cette obligation n'intervient qu'en
second ordre, parce que l'auteur de la faute n'a pas rempli !'obligation
primaire qui lui incombe legalement de faire cesser un etat de choses qui
ne peut perdurer. L'obligation de l'autorite publique n'etant que subsidiaire,
suppletive, elle n'intervient plus dans la causalite et ladite autorite est en
droit de reclamer a1' auteur de la faute la reparation de son dommage" (gecit.
concl., 653, nr. 57). Glansdorff, F. en Dalcq, Chr., art. cit., pleiten eveneens
voor een - ruim en soepel ge1nterpreteerd - leerstuk van de vermogensverschuiving zonder oorzaak, die de aquilische aansprakelijkheid zou komen
vervangen.
Vermogensverschuiving zonder oorzaak wordt evenwel slechts aangenomen, indien geen andere rechtsgrond voor handen is; en ligt in casu deze
andere rechtsgrond niet voor de hand, met name de fout van de aansprakelijke, hierin bestaande dat hij de door hem veroorzaakte situatie niet opruimt?
Bovendien volgt uit het betoog van de advocaat-generaal in geen geval dat
het probleem zich hoofdzakelijk, zo niet uitsluitend zou stellen op het vlak
van de causaliteit. De verplichting van de overheid speelt immers, hoe dan
ook, een rol in het causaal verhaal, ongeacht of die plicht primair dan wel
secundair is; het secundair karakter van de plicht van de overheid laat
evenwel toe, op zeer natuurlijke wijze, uit te leggen waarom de overheid
de gemaakte kosten kan _verhalen op de aansprakelijke. Anderzijds is de
wettelijke of reglementaire verplichting nooit de enige oorzaak van het als
schade aangevoerd verlies (Dalcq, R.O. en Glansdorff, F., art. cit., 425-426,
nr. 101). Men mag verder niet uit het oog verliezen dat het probleem van de
vergoedbare schade in elk geval - dus ook voor wie een benadering via het
doorbreken van het oorzakelijk verband verkiest - gesteld moet worden:
niet elk verlies of uitgave vormt immers een vergoedbare schade, in de zin
van artikel 1382 B.W. (Dalcq, R.O. en Glansdorff, F., art. cit., 423, nr. 100;
David-Constant, S., art. cit., J.T., 1988, 648, nr. 12).
Tenslotte zij gepreciseerd dat onze voorkeur voor een benadering via de
,vergoedbare schade" niet ingegeven is door enige bekommernis om de
equivalentietheorie te redden. Ze is daarentegen ingegeven door het vrij
elementair feit dat een aantal gedragingen, uitgaven of prestaties mede
worden veroorzaakt door de wens om zich te schikken naar bestaande
plichten; dit geldt trouwens zeker niet enkel in het raam van de equivalentietheorie. Men merke overigens op dat het eerste cassatie-arrest waarin het
probleem uitdrukkelijk werd gesitueerd op het niveau van de vergoedbare
schade (Cass., 9 maart 1984, R. W., 1983-84, 2805, R.C.J.B., 1986, 651, met
noot Van Quickenborne, M.) heel sober stelt dat het ingrijpen van een
juridische oorzaak niet voldoende is om het oorzakelijk verband te ontkennen tussen de onrechtmatige daad van een derde en de door deze onrechtmatige daad op grond van een juridische oorzaak nodig geworden uitgaven,
- zonder deze stellingname derhalve specifiek te baseren op de equivalentietheorie.
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Het Hof van Beroep van Antwerpen (Antwerpen, 3 mei 1988, Rechtspr.
Antwerpen,1988-89, 238; 24 april 1991, Rechtspr. Antwerpen, 1992, 327,
meet noot Delwaide, L.), klaarblijkelijk de doctrine volgend van het zoeven
geciteerde cassatie-arrest van 9 maart 1984, situeert het debat op het vlak van
de vergoedbare schade, in een geval waarin de Belgische Staat kosten had
moeten doen om een op de Schelde ontstane olievervuiling te verwijderen.
Volgens het hof is de omstandigheid dat de deze door de Belgische Staat
gedane uitgave een wettelijke of reglementaire verplichting als rechtsgrond
heeft, niet voldoende om het oorzakelijk verband tussen de onrechtmatige
daad (van de vervuiler) en deze uitgave te ontkennen. Wel kan het bestaan
van zodanige verplichting verhinderen dat schade, in de zin van artikel 1382
B.W., ontstaat, wanneer blijkens de inhoud of de strekking van de wet of van
het reglement, de te verrichten uitgave of prestatie definitief voor rekening
moet blijven van diegene die ze ingevolge de wet of het reglement moet
verrichten. In casu verplichtte artikel85, eerste lid van de Wet van 24 december 1976 de Staat en de gemeente de kosten te verhalen ten laste van de
eigenaars van de gewraakte producten, hetgeen zeer duidelijk aantoont dat de
Staat de gedane kosten niet definitief moest dragen. De overheid kan de
opruimingskosten echter evenzeer verhalen op diegene door wiens fout de
vervuilende producten in het water beland zijn, wanneer hun eigenaar geen
fout kan worden verweten.
In een ander arrest besliste hetzelfde Hof van Beroep van Antwerpen
(Antwerpen, 8 november 1989, Rechtspr. Antwerpen, 1991, 35 (47)) nochtans, o.i. ten onrechte, dat de stad Antwerpen de bergingskosten van een
foutief tot zinken gebracht schip niet kon verhalen tegen die gene door wiens
fout het schip gezonken was: de oorzaak van de schade van de stad ligt niet in
het zinken van het schip, doch in het verzuim van de schipper van het
gezonken schip het wrak te lichten. Weliswaar was deze schipper er reglementair toe gehouden het wrak te lichten; maar, zonder de fout van de voor
het zinken aansprakelijke firma, zou het schip niet zijn gezonken, en bestond
derhalve geen noodzaak om het wrak te lichten.
Met dit arrest vergelijke men een vonnis van de rechtbank van koophandel
van Antwerpen (Kh. Antwerpen, 3 maart 1988, Eur. Vervoerr., 1988, 694
(699)). Krachtens het politiereglement van de Beneden Zeeschelde (K.B.
31 mei 1968, art. 19, § 6) moet de eigenaar van een gezonken schip het wrak
bergen, ongeacht of hij aansprakelijk is voor de aanvaring. De eigenaar bleef
in gebreke, en de Belgische Staat ging tot de berging over, waarna hij de
kosten van de nalatige eigenaar terugvorderde, op basis van artikel 1382
B.W. De vordering wordt toegewezen, maar niet op basis van artikel 1382
B.W., maar wel van hogergenoemd artikel 19, § 6. Het verzuim van de
scheepseigenaar kan, volgens de rechtbank, niet worden aangezien als een
fout, in de zin van artikel 1382 B.W. (?). Toch kan de Staat de nalatige
eigenaar aanspreken, omdat hij in zijn plaats optrad.
De rechtbank van Luik (Rb. Luik, 20 juni 1989, J.L.M.B.,1990, 99; vgl.: Pol.
St. Niklaas, 31 oktober 1990, Verkeersrecht, 1991, 51; anders: Corr. Leuven,
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29 september 1983, R. W., 1987-88, 372, zonder dat hierbij een onderscheid
wordt gemaakt tussen een primaire en een secundaire verplichting) blijkt het
probleem van de opruiming van de ten gevolge van een foutief veroorzaakt
ongeval op de rijweg terecht gekomen afval eveneens te benaderen vanuit het
oogpunt van de vergoedbare schade. Deze schade moet niet definitief ten
laste blijven van het Wegenfonds, dat nochtans wettelijk verplicht is voor het
onderhoud van de wegen te zorgen. Weliswaar heeft het Wegenfonds onderhoudspersoneel in dienst; maar de taak daarvan bestaat in het normaal
onderhoud van de wegen, en geenszins in het opruimen van afval die derden
foutief op de wegen hebben achtergelaten. Er anders over oordelen zou erop
neerkomen dat de totaliteit van de burgers financieel zou moeten opdraaien
voor de schadelijke gevolgen van een foutieve automobilist.
Daarentegen was het Hof van Beroep van Luik (Luik, 22 april 1991,
J.L.M.B., 1991, 1149 (verkort weergegeven)), van oordeel dat de verplich-

ting van de gemeente om te zorgen voor de veiligheid en de vlotheid van het
verkeer niet ondergeschikt is aan de verplichting tot schadevergoeding van
diegene die foutief een verkeersbelemmering heeft gecreeerd.
190.

VERPLICHTE UITGA YEN, TE WIJTEN AAN DE POUT VAN EEN DERDE. VERVOLG:

DOORBETALING LOON EN VERSTORING VAN DE BEDRIJFSORGANISATIE- Wanneer

haar werknemer door de fout van een derde wordt gekwetst, ziet de overheid
· zich -soms ·verpliGht het loon door te betalen van deze onbeschikbaar geworden werknemer, of andere maatregelen te treffen om de continui"teit van
de dienst te verzekeren.
In dit verband overwoog het Hof van Cassatie, geheel onberispelijk, in een
geval waarin de Belgische Staat, om de continui"teit van het onderwijs te
waarborgen, beroep had moeten doen op een interim-leerkracht, ter vervanging van een foutief gekwetste titularis: ,De vaststelling dat een uitgave of
prestatie een contractuele, wettelijke of reglementaire verplichting als rechtsgrond heeft (i.e. de verplichting om het onderwijs te blijven verzekeren) is
niet voldoende om het oorzakelijk verband tussen een onrechtmatige daad
van een derde en die uitgave (in casu de aan de interimaris betaalde wedde)
of prestatie te ontkennen. Wel kan het bestaan van een contractuele, wettelijke of reglementaire verplichting verhinderen dat schade, in de zin van
artikel 1382 B.W., ontstaat, inzonderheid wanneer, blijkens de inhoud of de
strekking van de overeenkomst, de wet of het reglement, de te verrichten
uitgave of prestatie definitief voor rekening moet blijven van diegene die
zich ertoe heeft verbonden of die ze ingevolge de wet of het reglement, moet
verrichten, zelfs als de omstandigheid op grond waarvan tot uitvoering van
de prestatie of uitgave moet worden overgegaan, een gevolg is van een
onrechtmatige daad" (Cass., 15 maart 1985, Arr. Cass., 1984-85, 972, Pas.,
1985, I, 878, R. W., 1984-85, met noot Van Quickenborne, M., J.T., 1986, 8;
vgl.: Cass., 14 oktober 1985, Arr. Cass., 1985-86, 180, Pas., 1986, I, 157;
Brussel, 10 september 1987, R.G.A.R., 1989, nr. 11.470; Bergen, 19 september 1989, R.G.A.R., 1990, nr. 11.728, waar het probleem evenwel wordt
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benaderd vanuit het oogpunt ,verbreking van het oorzakelijk verband').
Spijtig genoeg, werd aan deze benadering via de invalshoek van de vergoedbare schade, zoals in het vorige randnummer aangetoond, een einde gesteld
door het aldaar geciteerde, en in voltallige zitting gewezen arrest van 13 april
1988.
191.

DE SCHADE WORDT MEE VEROORZAAKT DOOR HET INGRIJPEN VAN EEN WET-

Om op de prestaties van de ziekte- en
invaliditeitsverzekering beroep te kunnen doen, moet men een wachttijd
volbrengen. W anneer het slachtoffer van een foutief veroorzaakt ongeval,
op het ogenblik van dit ongeval, de wachttijd nog niet heeft voltooid, kan het
derhalve geen terugbetaling bekomen van de medische en hospitalisatiekosten. Ofschoon de verklaring hiervoor te vinden is in de wet van 9 augustus
1963 tot instelling van een regeling van verplichte ziekte- en hospitalisatieverzekering, kan het slachtoffer de ziektekosten integraal van de schadeveroorzaker terugvorderen (Cass., 8 september 1988, Arr. Cass., 1988-89,
23, Pas., 1989, I, 19, R. W., 1988-89, 1344, J.T., 1988,649, R.G.A.R., 19990,
11652).
TELIJKE OF REGLEMENTAIRE BEPALING-

Evenzeer kan het slachtoffer van de onrechtmatige daad van een derde, dat
daardoor een aantal dagen we gens ziekte op zijn werk afwezig is geweest, en
aldus het risico loopt dat het door zijn statuut maximaal toegestane ziektedagen opgebruikt raakt, voorbehoud bekomen voor inkomstenverlies, dat
zou voortvloeien uit het feit dat, ten gevolge van latere ziektes, het toegelaten
aantal ziektedagen inderdaad opgebruikt zou blijken te zijn (Cass., 4 oktober
1988, Arr. Cass., 1988-89, 132, Pas., 1989, I, 118, R. W., 1988-89, 1262,
R.C.J.B., 1989, 635, met de in het vorige randnr. geciteerde noot van
Glansdorff, F. en Dalcq, Chr., ,Les derniers avatars de la theorie de la
rupture du lien de causalite par !'intervention d'une cause juridique propre").Opmerkelijk is dat in beide arresten de regel wordt bevestigd van de
doorbreking van het oorzakelijk verband tussen de fout en schade door een
juridische oorzaak, die op zichzelf volstaat om de uitvoering (van de juridische verplichting) te verantwoorden (vgl. Glansdorff, F. en Dalcq, Chr.,
art. cit., 649-650, nr. 14). Beide casusposities lenen zich evenwel minder
goed tot een benadering in termen van een schuldenaar die de uitgaven doet
of het verlies lijdt, omdat diegene - met name de aansprakelijke derde die de uitgave of het verlies primair zou moeten doen, resp. lijden, inactief
blijft. Het Hof van Cassatie maakt dan ook geen melding van de uitzondering
op de regel volgens welke het ingrijpen van een juridische oorzaak het
oorzakelijk verband verbreekt, wanneer de verplichting van diegene die de
uitgave doet ofhet verlies lijdt, slechts secundair is ten opzichte van de op de
aansprakelijke rustende verplichting aan de foutief veroorzaakte toestand een
einde te stellen. Het Hof poneert daarentegen zonder meer - na eerst het
beginsel van de doorbreking van het causaal verband te hebben bevestigd!,dat de schade waarvan, ten dezen, vergoeding wordt gevorderd, niet voortvloeit uit de uitvoering van een wettelijke of reglementaire verplichting,
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maar wel uit het verlies van een bij de wet toegekend voordeel" (arrest
8 september 1988; eigen cursivering). En in het arrest van 4 oktober 1988
neutraliseert het Hof de theorie van de doorbreking van het oorzakelijk
verband door het ingrijpen van een juridische oorzaak, door erop te wijzen
, dat de vaststelling dat een potentieel verlies aan inkomsten als rechtsgrond
heeft het statuut van die gene die dat verlies kan lijden, niet voldoende is om
het oorzakelijkheidsverband tussen een onrechtmatige daad van een derde en
dat potentieel verlies aan inkomsten te ontkennen".
De principii'He bevestiging van de doorbraak van het oorzakelijk verband
door het ingrijpen van een eigen juridische oorzaak, en de beslissing dat een
uit de wet voortvloeiend verlies toch in oorzakelijk verband kan staan met de
fout van de aansprakelijke derde, lijken moeilijk met elkaar verenigbaar.
Ook de uitvoering van de wettelijke of reglementaire verplichting maakt
immers een uit de wet voortvloeiend verlies uit!
In navolging van de cassatie-arresten van 25 oktober 1974 (Cass., 25 oktober
1974, Arr. Cass., 1975, 265) en 13 .februari 1980 (Cass., 13 februari 1980,
R.W., 1981-82,23, Pas., 1980, I, 690), wees het Hofvan Beroep van Gent
(Gent, 7 december 1982, R. W., 1985-86, 610) de vordering van de stad Gent
(gesubrogeerd in de rechten van haar gekwetste brandweerman) tegen de
brandstichter af. Brandbestrijding is voor de gemeenten een wettelijke plicht,
ongeacht de oorz:ilak vande branci.De ~ruitvoortvloeiynde_lc()S~!l wosd~ll
wettelijk gemaakt ter bescherrning van de maatschappij en in het algemeen
belang, en maken geen bijkomende uitgaven of abnormale kosten uit. De
lichamelijke schade van de brandweerman vindt anderzijds haar enige oorzaak in de uitoefening van een wettelijke verplichting en in het risico dat
noodzakelijk verbonden is aan de brandbestrijding, waaraan de brandweerman in bevolen dienst heeft deelgenomen. De correctionele rechtbank van
Antwerpen (Corr. Antwerpen, 24 april1987, R.W., 1987-88, 372) neemt in
beginsel hetzelfde standpunt in, maar meent dat ,buitengewone kosten"
verhaald kunnen worden op de aansprakelijke: in casu was de brand opzettelijk aangestoken. De vrederechter van Soignies liet de gemeente niet toe de
kosten van het uitrukken van de brandweer te verhalen op diegene door
wiens fout een gevaarlijke situatie was gecreeerd; de brandweer rukte echter
enkel preventief uit, en de gevorderde schade bestond in de loonkost van de
brandweerlieden (Vred. Soignies, 4 oktober 1989, T. Vred., 1993, 151).
En de politierechter van Hasselt (Pol. Hasselt, 18 maart 1988, R. W., 1988-89,
162, met kritische noot van V andeplas, A.; anders: Vred. Etterbeek, 6 december 1988, Verkeersrecht, 1989, 86) kende aan de garagehouder die door de
politie was opgevorderd om een foutparkeerder weg te slepen, het recht toe
om zijn kosten onder de vorm van een burgerlijke partij-stelling van de
foutparkeerder terug te vorderen. Nochtans werd deze garagehouder geenszins benadeeld door het rnisdrijf, en moet de takeldienst worden beschouwd
als een hulpdienst van de politie. De oplossing van de politierechter is echter
praktisch.
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192.

DE SCHADE WORDT MEE VEROORZAAKT DOOR HET INGRIJPEN VAN EEN CON-

In een aantal gevallen ontstaat de schade, omdat
een van de betrokken partijen, naar aanleiding van een door een derde
veroorzaakt schadegebeuren, contractueel tot bepaalde uitgaven of prestaties
verplicht is.
Aldus kan de fout van een derde voor gevolg hebben dat bet slachtoffer ervan
zich op een minder gunstige trap bevindt van de zgn. bonus-malus-schaal. De
omstandigheid dat de schade mee haar verklaring vindt in de door de
schadelijder gesloten overeenkomst, volstaat echter niet om het causaal
verband tussen de fout van de derde en de schade te ontkennen. W el kan
deze omstandigheid verhinderen dat een vergoedbare schade ontstaat, inzonderheid wanneer de uitgave, blijkens de strekking van de overeenkomst,
definitief voor rekening moet blijven van die gene die zich contractueel heeft
verbonden (Cass., 9 maart 1984, Arr. Cass., 1983-84, 875, Pas., 1984, I, 803,
R.W., 1983-84, 2805, R.C.J.B., 651, met noot Van Quickenborne, M.,
R.G.A.R., 1986, nr. 11.004; Vred. Berchem, 4 januari 1983, R.W., 198586, 547).
Eveneens ten gevolge van een foutief veroorzaakt ongeval, moest de gebruiker van de vernielde wagen, blijkbaar in bet raam van een leasingovereenkomst, aan de leasingmaatschappij een contractuele schadevergoeding betalen van 178.393 fr., wegens de vroegtijdige verbreking van de
overeenkomst. De feitenrechter wees zijn vordering tot schadeloosstelling
af (eigenlijk verklaarde hij ze onontvankelijk), omdat ze ,gesteund was op
contractuele verplichtingen, en niet op bet herstel van schade, voortspruitend
uit bet rnisdrijf ,(van de voor bet ongeval aansprakelijke). Het Hof van
Cassatie vernietigt zijn beslissing, ,omdat de enkele vaststelling dat een
betaling een contractuele verplichting tot grondslag heeft, niet volstaat om
bet oorzakelijk verband tussen een onrechtmatige daad van een derde en die
betaling te ontkennen" (Cass., 6 oktober 1987, Arr. Cass., 1987-88, 152,
Pas., 1988, I, 143, R. W., 1988-89, 58; vgl. evenwel: Cass., 20 september
1984, Arr. Cass., 1984-85, 117, nr. 57, J.T., 1985, 128).
En, wanneer een electriciteitsverdeler kosten doet om bet foutief beschadigd
verdelingsnet te herstellen, kan hij die kosten terugvorderen van de voor de
beschadiging aansprakelijke, niettegenstaande bet feit dat de electriciteitsverdeler ertoe gehouden is zijn abonnees permanent van stroom te voorzien
(Gent, 31 oktober 1985, B.F.E., Rechtspraak, 1988, 8, 1).

TRACTUELE VERPLICHTING-

193.

W ANNEER KAN DE WETTELIJKE OF CONTRACTUEEL VERPLICHTE UITGAVE OP

In een arrest van 5 oktober
1989 (Cass., 5 oktober 1989, Arr. Cass., 1989-90, 169, Pas., 1990, I, 48, De
Verz., 1990, 328) keurt bet Hof van Cassatie een beslissing van een feitenrechter (Rb. Tongeren, 27 januari 1987, Limb. Rechtsl., 1987, 74) goed, die
had beslist dat de in bet kader van een bonus-malus-beding verschuldigde
premieverhoging definitief ten laste van de verzekerde moest blijven, ook
indien de prernieverhoging in casu te wijten was aan de fout van een derde.
DE AANSPRAKELIJKE DERDE WORDEN VERHAALD? -
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De feitenrechter had zijn beslissing gemotiveerd door erop te wijzen dat de
personalisatie van de premie afhangt van het voertuig, en niet van de bestuurder of verzekeringnemer, dat de schadegevallen die in aanmerking
komen om de verhoging te bepalen, die zijn waarvoor de verzekeraar een
vergoeding heeft betaald of zal moeten betalen, en dat het stelsel ingegeven
blijkt te zijn door de zorg voor een gezondere tarifering van de verzekeringssector. Deze redenering is niet zeer overtuigend; want een van de
belangrijkste doeleinden van de gepersonaliseerde handelspremie met het
bonus-malus-systeem bestaat toch in de penalisatie van slechte bestuurders,
resp. in de beloning van goede bestuurders (vgl.: Bocken, H., art. cit.,
T.B.B.R., 1988, 196, nr. 41; Storme, M.E., art. cit., De Verz., 1990, 453).
Meer aanvaardbaar lijkt daarom een beslissing van de rechtbank van Brugge
(Rb. Brugge, 20 maart 1992, T. G.R., 1992, 40). Een autobestuurder had een
,omniumverzekering" gesloten, waarbij hij zich, jegens de verzekeraar,
verbond een premietoeslag te betalen, wanneer zijn wagen beschadigd werd
in een ongeval, ongeacht de oorzaak van dit ongeval. Nadien wordt deze
bestuurder inderdaad in een ongeval betrokken, dat echter te wijten is aan de
fout van een derde. Deze laatste is ertoe gehouden de premieverhoging, die
de verzekerde krachtens de bedingen van zijn omniumverzekering moet
betalen, te vergoeden.
De Regie der Posterijen kon de patronale bijdragen niet terugvorderen die ze
<loorbetaalde, terwijl vier van ham: werknemers onder statuut, ten gevolge
van een foutief veroorzaakt ongeval, arbeidsongeschikt waren. De patronale
bijdragen moeten immers worden betaald, zolang de werknemer in dienst is,
onafhankelijk van het feit of hij al dan niet arbeidsprestaties levert (Cass.,
10 mei 1988, Arr. Cass., 1987-88, 1176; vgl.: Antwerpen, 8 november 1989,
Pas., 1990, II, 100; Cass., 11 oktober 1989, R.G.A.R., 1991, nr. 11.867 i.v.m.
door de Belgische Staat uitbetaalde vakantiegelden en eindejaarspremies).
Een arrest van het Hof van Beroep van Luik veroordeelde de verzekeraar van
iemand die foutief een personeelslid van de N.M.B.S. had gedood, tot
terugbetaling van de door de N.M.B.S. statutair verschuldigde uitkeringen
en vergoedingen. Het werd door het Hof van Cassatie vernietigd (Cass.,
13 oktober 1993, Bull. Cass., 1993, nr. 408; vgl. Cass., 11 december 1990,
Bull. Cass., 1991, nr. 188). De omstandigheid dat deze uitkeringen voortvloeiden uit de statutaire verhoudingen die bestonden tussen de overledene
en zijn werkgever, de N.M.B.S., wettigt immers de conclusie niet dat deze
laatste schade had geleden, in de zin van artikel1382 B.W. (merk op dat ook
het bestreden arrest het probleem gesitueerd had op het terrein van de
vergoedbare schade). De uitbetaalde uitkeringen en vergoedingen vormen
de tegenprestatie voor de door het overleden personeelslid gepresteerde
arbeid, des te meer daar de statuten niet in enig verhaal tegen de aansprakelijke derde voorzien. In een ander geval ging het om een bij een Luxemburgse verzekeringskas aangeslotene die, in het Belgisch verkeer, op foutieve wijze, het leven had gelaten. De verzekeringskas betaalde aan zijn
weduwe en zijn kinderen het statutair voorziene pensioen uit, en vorderde
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van de aansprake1ijke terugbetaling van de kapita1en, die de waarde van de
uitgekeerde pensioenen vertegenwoordigden. De uitbetaa1de pensioenen
strekken echter niet tot herste1 van de schade, veroorzaakt door de onopzettelijke doods1ag op de persoon van het verkeerss1achtoffer. Derha1ve werd de
regresvordering van de verzekeringskas afgewezen: de onopzette1ijke doods1ag was we1iswaar de aan1eiding voor de pensioenuitkeringen, maar vormde
niet haar oorzaak (Cass., 1 december 1993, Bull. Cass., 1993, nr. 493: het
gemaakte onderscheid tussen aanleiding en oorzaak is vanze1fsprekend
verwarrend).
De aan een door een arbeidscontract verbonden werknemer uitbetaa1de
vakantiege1den en eindejaarspremies zijn daarentegen we1 terugvorderbaar
van de voor het ongeva1 aansprake1ijke (Rb. Gent, 3 maart 1988, T.G.R.,
1988, 59; Antwerpen, 21 mei 1992, Limb. Rechtsl., 1992, 308; anders: Rb.
Brussel, 16 juni 1986, R.W., 1987-88, 1133). Vo1gens de correctione1e
rechtbank van Leuven (Rb. Leuven, 26 mei 1986, R.G.A.R., 1987,
nr. 11.190) ge1dt dit echter niet voor het extra-1egaa1 gewaarborgd inkomen.
De schadelijder mag anderzijds voorlopige herstellingen 1aten uitvoeren; de
a1dus verschuldigde lonen mag hij van de aansprake1ijke terugvorderen,
niettegenstaande het feit dat deze beta1ing een contractue1e verplichting tot
gronds1ag heeft (Rb. Gent, 16 apri11987, T.G.R., 1987, 62). En wanneer de
fiscus, op foutieve wijze, een aans1ag vestigt (p1eegt?), mag de be1astingsplichtige de ere1onen die hij heeft moeten beta1en aan een aanta1 deskundigen, ten einde de aanspraken van de fiscus te betwisten, van de Belgische
Staat terugvorderen. Krachtens een traditionele, maar betwistbare opvatting,
moet hij de ere1onen van zijn advocaat echter definitief dragen (Brusse1,
15 juni 1987, R.G.A.R., 1989, nr. 11.557).
De bewaarder van een gebrekkige zaak - in casu een g~brekkige dijk
waardoor overstroming ontstond- moest instaan voor de door de gemeente
gedane kosten om de wateroverlast te doen verdwijnen. Uit geen enke1e
wettelijke bepa1ing b1ijkt dat de door de gemeente gedane uitgaven definitief
voor haar rekening moeten b1ijven, ongeacht de feite1ijke oorzaak ervan.
Zu1ks ge1dt des te meer, daar de gemeente rechtstreeks s1achtoffer van de
overstroming was, en niet uits1uitend optrad in het kader van haar verplichting, haar opge1egd door de decreten van 1789 en 1790. ,In elk geva1 werd de
taak van de gemeente door de schu1d (van de gedaagde) zwaarder en
moeilijker" (Antwerpen, 7 december 1987, R. W., 1989-90, 780).
Inzake brandstichting (zie hierover: Gent, 7 december 1982; Corr. Antwerpen, 24 apri11987, gecit. in nr. 191) lijkt een onderscheid te moeten worden
gemaakt tussen het verlies, ge1eden door de overheid die tot taak heeft de
brand te bestrijden, en de kosten daarvan niet kan afwente1en op de brandstichter, en de schade die een brandweerman op1oopt bij een brandbestrijding
en waarvan hij we1 vergoeding kan vorderen van de voor de brand aansprake1ijke (Dalcq, R.O. en G1ansdorff, F., art. cit., 426, nr. 102) (zie ook de in
nrs. 189 en 191 geciteerde uitspraken).
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194. HERSTEL IN EIGEN BEDRIJF. RESERVEMATERIAAL - W anneer de installatie
van een openbaar nutsbedrijf foutief wordt beschadigd, wordt deze schade
vaak hersteld door de eigen onderhoudsploeg van het bedrijf. De voor de
beschadiging aansprakelijke aan wie de factuur wordt gepresenteerd, voert
dan het verweer dat het bedrijf de uitbetaalde lonen moest betalen, op grond
van de overeenkomst die het met het onderhoudspersoneel sloot. In de
besproken periode vond dit verweer geen genade meer bij de rechters.
In een arrest van 4 september 1984 (Cass., 4 september 1984, Arr. Cass.,
1984-85, 6, nr. 3, R. W, 1984-85, 2414) overweegt het Hof van Cassatie:
,Blijkens de vaststellingen van de feitenrechter heeft de N.M.B.S. haar
onderhoudspersoneel niet aangeworven voor de herstelling van schade, die
door de fout van derden aan haar patrimonium zou worden veroorzaakt (doch
enkel om de natuurlijke slijtage te herstellen). Gedurende de tijd van de
herstelling van de foutief veroorzaakte schade, werd het onderhoudspersoneel derhalve aan zijn normale werkzaamheden onttrokken. Niettemin wilde
de feitenrechter de schadeeis van de N.M.B.S. slechts inwilligen, voor zover
zou worden bewezen dat hierdoor (d.i. door het inzetten van het onderhoudspersoneel voor de hers telling van de foutief veroorzaakte schade) bijkomende uitgaven nodig waren om de normale prestaties toch te zien uitvoeren,
zoals: overuren, aanwerven van bijkomend personeel, in onderaanneming
geven van zekere werken, ... De beslissing van de feitenrechter is niet naar
recht vera11twoord, aangezie11 deschade ook:k(ln bestaan in het derven vanjl~
werkprestaties van het eigen personeel dat, ingevolge de fout van de aansprakelijke derde, niet voor normale taken kan worden ingezet" (eigen
cursivering) (vgl.: Antwerpen, 4 januari 1983, R. W., 1984-85, 2683: ,Terwijl
(de stad A.) haar personeel de beschadigde paal deed herstellen, kon dit
personeel niet worden ingezet voor het uitvoeren van de normale taken
(aanleggen en onderhouden). Derhalve werd het personeel mogelijk op
dezelfde wijze betaald ... , maar deze betaling geschiedde niet met het oog
op de uitvoering van de wettelijke en/of reglementaire verplichtingen van de
stad A., en had derhalve een andere grondslag dan wanneer de betaling
geschiedt met het oog op de uitvoering van deze verplichtingen"; Luik,
13 maart 1985, Rev. Reg. Dr., 1985, 173; Bergen, 28 oktober 1985, J.T.,
1987, 409 (410); Corr. Mechelen, 19 december 1986, R. W:, 1988-89, 234).
In het licht hiervan zou men trouwens ook het eerder (zie nr. 163) besproken
cassatie-arrest van 11 december 1985 (Cass., 11 december 1985, Arr. Cass.,
1985-86, 525, Pas., 1986, I, 455, R.G.A.R., 1986, nr. 11.147) kunnen lezen,
waarin de vraag ter sprake kwam in hoeverre de oneerlijke jachtpraktijken
van een jager in oorzakelijk verband staan met de kosten, nodig om de
jachtopzieners en boswachters te betalen. Kosten van ordehandhaving en
misdaadbestrijding moeten evenwe1 in beginse1 ten laste van de overheid
blijven (zie conclusies Adv.-Gen. Janssens de Bisthoven, J.T., 1988, 650,
nr. 30).
In een arrest van 28 juni 1991 (Cass., 28 juni 1991, R. W, 1991-92, 776, Bull.
Cass., 1991, 938, nr. 562) gaat het Hof van Cassatie een stap verder dan het
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zoeven geciteerde arrest van 4 september 1984. De omstandigheid dat een
openbaar nutsbedrijf over onderhouds- en herstellingspersoneel beschikt, dat
ermee belast is de installaties te herstellen, ongeacht de oorzaak van hun
beschadiging, brengt niet mee dat de last van de herstelling moet worden
gedragen door bet bedrijf, wanneer de schade te wijten is aan de fout van een
derde. Zulks geldt met name ook, indien bedoeld personeel uitsluitend werd
aangeworven met bet oog op bet verrichten van herstellingen. Het Hof van
Cassatie huldigt bier m.a.w. een concreet schadebegrip (zie hierover in bet
algemeen: Bloembergen, A.R., Schadevergoeding uit onrechtmatige daad,
Deventer, 1965, 409-420; vgl.: Storme, M.E., art. cit., De Verz., 1990, 458459, nr. 17). Nog duidelijker is bet Hof in een arrest van 21 december 1993
(Cass., 21 december 1993, Bull. Cass., 1993, nr. 536). Het overweegt met
name dat er geen relevant verschil bestaat tussen de situatie waarin de
schadelijder - in casu bet Vlaams Gewest - personeel aanwerft om een
reeds veroorzaakte schade te herstellen en diegene waarin hij van te voren
personeel aanwerft om toekomstige schade te kunnen herstellen, zelfs indien
de gemaakte herstellingskosten inherent zijn aan de werking van een openbare dienst, en niettegenstaande bet feit dat bet Vlaams Gewest dit personeel
in elk geval had moeten betalen, en dat dit personeel deel uitmaakt van een
dienst die tot specifieke taak heeft defecte signalisatieborden te herstellen,
wat ook de oorzaak van bet defect moge zijn.
In analoge omstandigheden wees de burgerlijke rechtbank van Antwerpen
(Rb. Antwerpen, 4 januari 1983, R. W., 1985-86, 1432) de vordering toe,
hoofdzakelijk omdat de herstelplicht van de aansprakelijke ontstaat, zodra de
schade - de vernieling van de installatie van een electriciteitsverdeler zich heeft verwezenlijkt, en niet meer kan worden bei"nvloed door de wijze
waarop deze schade wordt hersteld. En de rechtbank van Veume (Rb.
Veume, 5 maart 1987, B.F.E. Rechtspraak, 1988, 8 H, 17) wijst erop dat
artikel 1382 B.W. slechts een oorzakelijk verband vereist tussen fout en
schade en niet tussen fout en herstel van de schade. Wie achteraf herstelt (bet
eigen personeel van bet nutsbedrijf of bet personeel van een ander bedrijf) en
of er al dan niet hersteld wordt, kan bet oorzakelijk verband niet meer
bei"nvloeden.
Volgens bet Hof van Beroep van Antwerpen (Antwerpen, 20 december 1991,
R.W., 1992-93, 159; vgl. Antwerpen, 24 oktober 1991, R.W., 1991-92, 780;
Vred. Brussel, 27 februari 1992, R. W., 1992-93, 163) is diegene die de
vangrails van een autoweg foutief heeft beschadigd, niet alleen verplicht
de kostprijs van de vangrails te vergoeden, maar bovendien de kostprijs van
de met bet oog op de vervanging nodig geworden prestaties van de ambtenarij van de beheerder van de weg: ter plaatse sturen van ambtenaren om de
schade te ramen en om richtlijnen te geven opdat de herstellingen op een
voor bet verkeer veilige manier zouden geschieden (10% van de kostprijs
van de eigenlijke vervanging van de vangrails).
Hiermee analoog is bet probleem of een openbaar nutsbedrijf de kosten van
bet inzetten van reservemateriaal op de derde aansprakelijke kan verhalen.

1513

Zo is de N.M.B.S. ertoe gehouden een reservepark aan te leggen, om voor de
gebruiker de gevolgen op te vangen van de buitendienststelling van tractiemateriaal, te wijten aan o.m. de fouten van derden. De politierechter van
Oudenaarde (Pol. Oudenaarde, 9 oktober 1989, Pas., 1990, III, 41, R.G.A.R.,
1992, nr. 11.981) was van oordeel dat de N.M.B.S., niettegenstaande haar
plicht om reservemateriaal in voorraad te hebben, schadevergoeding wegens
gebruiksderving kon vorderen. Zij heeft immers slechts een vervoerplicht, in
zoverre het vervoer niet wordt verhinderd of belemmerd door omstandigheden die ze niet kan verhelpen of vermijden, hetgeen het geval is, indien
derden exploitatie-ongevallen veroorzaken. De correctionele rechtbank van
Tongeren (Rb. Tongeren, 22 juni 1988, R. W., 1990-91, 754; vgl. Gent,
20 december 1989, R.G.A.R., 1992, nr. 11.980) neemt een analoog standpunt
in; hij voegt eraan toe dat de talrijke, door derden veroorzaakte ongevallen,
mee ten grondslag liggen aan de noodzaak om een reservepark te onderhouden. De rechtbank van Brussel (Brussel, 21 april 1989, R. W., 1990-91,
1441) motiveert zijn gelijkluidende beslissing door erop te wijzen dat de
verplichting van de N .M.B .S. om de continu'iteit van de dienst te verzekeren,
secundair is ten opzichte van de op de schadeverwekker rustende herstelverplichting (anders: Rb. Doornik, 31 oktober 1990, J.L.M.B., 1991, 600
(601)).
Vermits het probleem derhalve eerder thuis hoort onder de rubriek ,vergoedbare schade" dan onder die van het oorzakelijk verband, wordt er, in dit
kader, n:iet verdet op ingegaan. ·

DEELIV

SAMENLOOP EN COEXISTENTIE
CONTRACTUELE EN DELICTUELE
AANSPRAKELIJKHEID

HOOFDSTUK

1

DE SAMENLOOP

195. INLEIDING - Aansprakelijkheid kan voortvloeien uit overeenkomst en
uit onrechtmatige daad (Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M. en Hamelink, P., ,Overzicht (1964-1978)", T.P.R., 1980,, nr. 232, 1445; Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M., Geelen, K. en Decoster, S., ,Overzicht
(1979-1984)", T.P.R., 1987, nr. 204, 1595; Dirix, E., en Van Oevelen, A.,
,Kroniek van het verbintenissenrecht (1985-1992)", R. W., 1992-93, nr. 4260, 1226-1235; Kruithof, R., Bocken, H., De Ly, F. en De Temmerman, B.,
,Overzicht van rechtspraak (1981-1992). Verbintenissen", T.P.R., 1994,
171). In het eerste geval moet de schade vergoed worden wegens het niet
vervullen van een contractuele hoofd-of nevenverplichting (geregeld door de
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art. 1146 tot 1155 B.W. en de eventueel bijzondere bepalingen voor welbepaalde overeenkomsten, zoals art. 1602 tot 1657 B.W. (verplichtingen van
verkoper en koper)) (zie b.v. Dirix, E., en Van Oevelen, A., ,Kroniek van het
verbintenissenrecht (1985-1992)", R. W., 1992-93, nr. 46, 1226-1228 e.v.), in
het tweede wegens een niet-contracuele overtreding van een niet-contractuele gedragsnorm. Bijgevolg spreekt men van contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid.
De verhouding tussen de contractuele en de buitencontractuele aansprakelijkheid geeft aanleiding tot meerdere probleemgebieden. Deze betreffen
voornamelijk het formuleren van de onderscheidingscriteria tussen contractuele en delictuele aansprakelijkheid ratione temporis, ratione materiae en
ratione personae (Van Quickenborne, M., Geelen, K. en Decoster, S., ,Overzicht (1979-1984)", T.P.R., 1987, nr. 204, 1595; vgl. De Weerdt, I., ,Samenloop en coexistentie van contractuele en quasi-delictuele aansprakelijkheid
in het maritiem recht", Europees vervoerrecht, 1989, 526, nr. 3 betreffende
de contractuele aansprakelijkheid van de zeevervoerder).
Ander probleemgebied is de zogenaamde samenloop tussen de contractuele
aansprakelijkheid en de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad. Indien de
contractuele aansprakelijkheid tussen partijen vaststaat, is tussen de contractspartijen in die hoedanigheid nog delictuele aansprakelijkheid mogelijk?
(zie a.m. De Weerdt, I., ,Samenloop en coexistentie van contractuele en
quasi-delictuele aansprakelijkheid in het maritiem recht", Europees vervoerrecht, 1989, 523-561; Dirix, E., en Van Oevelen, A., ,Kroniek van het
verbintenissenrecht (1985-1992)", R.W, 1992-93, nr. 42-45, 1226-1228).
Deze problematiek is niet van enig belang ontbloot. Het onderzoek van een
vordering op grand van contractuele aansprakelijkheid leidt niet noodzakelijk tot dezelfde beslissing als bij toepassing van de regels inzake delictuele
of quasi-delictuele aansprakelijkheid (Cass., 13 november 1989, Arr. Cass.,
1989-90, 339). Zo rniskent de feitenrechter het algemeen beginsel inzake het
recht van verdediging door een vordering gegrond op de contractuele aansprakelijkheid met toepassing van art. 1382 B.W. toe te wijzen, zonder dat
partijen over die kwalificering tegenspraak hebben kunnen voeren (Cass.,
23 november 1989, gecit.).
Samenloop van contractuele en delictuele aansprakelijkheid veronderstelt
dus het bestaan van een overeenkomst.
Afgezien van enige andere juridische constructie waardoor een onderaannemer zich tegen de hoofdopdrachtgever kan richten, kan de onderaannemer
met betrekking tot de door hem met de hoofdaannemer gesloten overeenkomst, tegen de hoofdopdrachtgever geen contractuele aansprakelijkheidsvordering instellen, maar wei een buitencontractuele aansprakelijkheidsvordering tot vergoeding van de door hem geleden schade (Cass., 14 december
1990, Arr. Cass., 1990-91,425, R.W., 1991-92, 787).
Samenloop van contractuele en quasi-delictuele aansprakelijkheid kan omschreven worden als de toestand waarin een contractspartij zich bevindt
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wanneer zijn wederpartij niet alleen een inbreuk maakt op het tussen hen
aangegane contract, maar dat deze inbreuk tevens een schending is van de
algemene zorgvuldigheidsplicht en dus door de art. 1382-1383 B.W. gesanctioneerd wordt. W anneer de inbreuk van de wederpartij buiten het
contract spreekt, is er geen samenloop, evenmin wanneer de inbreuk zich
beperkt tot een louter contractuele wanprestatie (De Weerdt, 1., ,Samenloop
en coexistentie van contractuele en quasi-delictuele aansprakelijkheid in het
maritiem recht", Europees vervoerrecht, 1989, (523), 527, nr. 5).
Kan nu uit een onder opschortende voorwaarde aangegane overeenkomst
enig rechtsgevolg ontstaan, wanneer de voorwaarde uiteindelijk niet in
vervulling is gegaan? En zo ja, welke is dan de aard van de vordering tot
schadeloosstelling die steunt op een dergelijke overeenkomst onder opschortende voorwaarde? (zie Dirix, E., en Van Oevelen, A., ,Kroniek van het
verbintenissenrecht (1985-1992)", R.W., 1992-93, nr. 84-87, 1255-1257;
Kruithof, R., Bocken, H., De Ly, F. en De Temmerman, B., ,Overzicht
van rechtspraak (1981-1992). Verbintenissen", T.P.R., 1994, 171).
Wanneer bij overeenkomst een verbintenis onder opschortende voorwaarde
werd aangegaan, bestaat de overeenkomst hangende de voorwaarde, ook al is
de uitvoering geschorst (zie het beginselarrest, Cass., 5 juni 1981, Arr. Cass.,
1980-81, 1157, Pas., I, 1151, R. W., 1981-82, 245, met conclusie van advocaat-generaal Lenaerts, H., R. C.J.B., 1983, met noot Herbots, J.). Aansluitend bij het arrest van 5 juni 1981 heeft de rechtspraak in de bestudeerde
perlode ilet beglliser lievesffgcfctafniefheCoesTium~-maar alleen de uitvoering
van de verbintenis afhankelijk is van een toekomstige en onzekere gebeurtenis (Cass., 15 mei 1986, Arr. Cass., nr. 565, J.T., 1987, 4, R.C.J.B., 1990,
106, met noot Gerard, Ph.; Antwerpen, 28 april1986, R.G.E.N., 1988, 201;
Gent, 13 september 1988, T. Agr. R., 1989, 174; Brussel, 3 december 1988,
T.B.H., 1988, 25; Luik, 30 januari 1990, J.L.M.B., 1990, 1234 met noot
Jeunehomme, J.; Rb. Brugge, 2 oktober 1985, R.G.E.N., 1986, 380, met noot
A.C.; Arbrb. Brugge, 3 oktober 1988, J.T.T., 1989, 47).
De overeenkomst doet derhalve rechten en plichten voor partijen ontstaan en
de partij die haar verplichtingen niet nakomt, kan schadeplichtig zijn. Wanneer de voorwaarde ontbreekt, houdt de overeenkomst weliswaar op te
bestaan en krijgt de voorwaardelijk aangegane verbintenis geen uitvoering,
maar dit belet niet dat er aanleiding kan zijn tot contractuele aansprakelijkheid wegens het niet nakomen van de verplichtingen hangende de voorwaarde (zie het beginselarrest van 5 juni 1981, geciteerd; zie ook Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M. en Hamelink, P., ,Overzicht (19791984)", T.P.R., 1987, 1597, nr. 204).
De derde die desbewust deelneemt aan andermans contractbreuk, kan op
grond van art. 1382 B.W. aansprakelijk gesteld worden, wanneer de derde
die kennis had of diende te hebben van het bestaan van een overeenkomst,
bewust en rechtstreeks heeft deelgenomen of zijn medewerking heeft verleend aan een contractbreuk (Luik, 17 december 1986, J.L.M.B., 1987, 1515;
Cornelis, L., o.c., 128 e.v.; Dirix, E., en Van Oevelen, A., ,Kroniek van het
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verbintenissenrecht (1985-1992)", R.W., 1992-93, nr. 74, 1252; Herbots, J.
en Pauwels, C., ,Overzicht van rechtspraak (1982-1987). Bijzondere Overeenkomsten", T.P.R., 1989, 1106-1107; Kruithof, R., ,Medep1ichtigheid aan
andermans contractbreuk", in Liber Amicorum E. Krings, 1991, 189 e.v.;
Merchiers, Y., ,Contractbreuk en derde-medeplichtigheid", R. W., 1985-86,
2085-2100; Simont, L., ,Reflexions sur la jurisprudence de 1a Cour de
Cassation relative ala responsabi1ite du tiers complice de la violation d'une
obligation contractuelle", in Melanges offerts a Robert Pirson, Brussel,
1989, 356).
Het wetens en willens deelnemen aan andermans contractbreuk veroorzaakt
immers voorzienbare schade. Een koper van aandelen, die een clausu1e van
voorkooprecht ten gunste van de bestaande aandeelhouders kende of behoorde te kennen, begaat een onrechtmatige daad in de zin van art. 1382
B. W., door in die omstandigheden toch aandelen te kopen, met rniskenning
van het voorkooprecht van de andere aandeelhouders (Kh. Namen, 22 februari 1990, T.R. V., 1991, 234, noot Laga, H., ,Het 1eerstuk van de derdemedeplichtigheid aan andermans contractbreuk toegepast op de schending
van statutaire aanvaardings- en voorkooprechtclausules").
De vraag b1ijft welke schadevergoeding de contractspartij tegen de derde kan
vorderen. Kan de schadelijder zonder meer de vergoeding vragen van het
verloren contractuee1 voordeel als delictuele schade of dient de geschade
contractspartij een eigen delictuele schade aan te tonen (zie Vandenberghe,
H., Van Quickenbome, M. en Hamelink, P., ,Overzicht (1979-1984)",
T.P.R., 1987, 1597, nr. 204, 1597).
Maar zal de derde die kennis had of diende te hebben van een bestaande
contractuele toestand en die aangesproken wordt omdat hij zijn medewerking aan een contractbreuk verleende, zich kunnen beroepen op een schadebeperkend beding uit die overeenkomst?
Een negatief antwoord leidt ertoe dat enkel de schuldige medecontractant
zich op dit beding zou kunnen beroepen, terwijl de derde de volledige
vergoeding zou moeten betalen (Vandenberghe, H., Van Quickenbome, M.
en Hamelink, P., ,Overzicht (1979-1984)", T.P.R., 1987, 1597, nr. 204,
1597). De Franse rechtsleer stelt terecht dat ook bier met het beding- zelfs
al wordt het niet onrniddellijk toegepast - rekening dient gehouden te
worden bij de uiteindelijke schadebegroting (Viney, G., Traite de Droit
civil, IV, Parijs, 1980, nr. 208, p. 247-248.). Het slachtoffer van de contractuele tekortkoming heeft immers door bij contractsluiting het beding te
aanvaarden, ook het eventuele schadebedrag met beperking aanvaard.
De overeenkomst kan trouwens als feit worden tegengeworpen aan derden
(zie het beginselarrest van 27 mei 1909 (Cass., 27 mei 1909, Pas., 1909, I,
272)). De tegenwerpbaarheid aan derden van het bestaan van de overeenkomst betekent volgens het Hof van Cassatie dat derden de gevolgen die de
overeenkomst tussen de contracterende partijen teweegbrengt moeten erkennen en dat zij zich daarop kunnen beroepen, hetzij ter verantwoording van
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een vordering die zij tegen een van de partijen instellen, hetzij als verweerrniddel tegen de rechtsvordering die een van de partijen tegen hen instelt
(Dirix, E., en Van Oevelen, A., ,Kroniek van het verbintenissenrecht (19851992)", R. W, 1992-93, nr. 72, 1251). Zo kan de rechter bij de begroting die
voortvloeit uit de wanprestatie van de onderaannemer rekening houden met
de overeenkomst tussen de hoofdaannemer en de opdrachtgever om de
gevolgen van die wanprestatie te evalueren (Cass., 23 oktober 1987, Arr.
Cass., 1987-88, nr. 110, R.W., 1987-88, 949).
Zoals aangeduid in de vorige Overzichten (Vandenberghe, H., Van Quickenbome, M. en Hamelink, P., ,Overzicht (1964-1978)", T.P.R., 1980, ,
nr. 233, 1446; Vandenberghe, H., Van Quickenbome, M. en Hamelink, P.,
,Overzicht (1979-1984)", T.P.R., 1987, nr. 204, 1598) moeten samenloop en
coexistentie goed van elkaar onderscheiden worden, wat onderstelt dat men
de hoedanigheid van partijen juist analyseert.

196. HET HOF VAN CASSATIE- Het Hof van Cassatie houdt zich trouw aan
zijn rechtspraak van het ,stuwadoorsarrest" (Cass., 7 december 1973, Arr.
Cass., 1974, met concl. Adv.-Gen. Mahaux) door herhaaldelijk te beslissen
dat: , ... een contractspartij, wegens een bij de uitvoering van de overeenkomst begane fout, slechts dan extra-contractueel aansprakelijk kan worden
gesteld, indien de haar ten laste gelegde fout een tekortkoming uitmaakt, niet
aan de contractuele verbintenis, doch aan de algemene zorgvuldigheidsplicht
en indien die fout andere dari aan de slechfe uitvoeringVan de overeenkomst
te wijten schade heeft veroorzaakt" (Cass., 14 oktober 1985, Arr. Cass.,
1985,nr. 88,J.T., 1986,600,R.G.A.R., 1987,nr.11.217,R.C.J.B., 1988,341,
met noot Van Quickenbome, M., ,Reflexions sur le dommage purement
contractuel"; Cass., 9 november 1987, Arr. Cass., 1987-88, 315; Cass.,
26 oktober 1990, Arr. Cass., 1990-91, 244, R.C.J.B., 1992,497, noot Dalcq,
R., Pas., 1991, I, 216; vgl. Cass., 26 maart 1992, Arr. Cass., 1991-92, 722,
VK.J., 1992, 221: voor een bespreking van deze arresten, zie verder).
W anneer de gedraging van een contractspartij uitsluitend een fout is bij de
uitvoering van het contract, is het cassatierniddel gesteund op de artikelen
1382-1383 B.W. niet ontvankelijk (Cass., 9 november 1987, Arr. Cass.,
1987-88, 315).
Samenloop tussen contractuele aansprakelijkheid en aansprakelijkheid uit
onrechtmatige daad tussen contracterende partijen is dus in beginsel slechts
mogelijk indien de fout de schending inhoudt, niet van een zuiver contractuele plicht doch van een algemene zorgvuldigheidsplicht die zich aan
iedereen opdringt en indien de schade een andere is dan deze die zou
voortvloeien uit een contractuele wanprestatie (Vandenberghe, H., Van
Quickenbome, M. en Hamelink, P., ,Overzicht (1964-1978)", T.P.R.,
1980, nr. 238, 1453 e.v.; Vandenberghe, H., Van Quickenbome, M. en
Hamelink, P., ,Overzicht (1979-1984)", T.P.R., 1987, nr. 205, 1598; Vandeurzen, A., noot onder Vred. Brussel, 15 januari 1988, T. Vred., 211).
Beide voorwaarden moeten cumulatief aanwezig zijn (Kh. Antwerpen,
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Rechtspr. Antw., 1991, 134). Er bestaat thans nog weinig twijfel dat de
toepassing van deze voorwaarden in feite tot een verdwijningsproces leidt
en de theorie van de verfijning van de principiele samenloopmogelijkheid
definitief verworpen is (Dirix, E., en Van Oevelen, A., ,Kroniek van het
verbintenissenrecht (1985-1992)", R. W., 1992-93, nr. 42, 1226; Van Quickenborne, M., ,Reflexions sur le dommage purement contractuel", noot
onder Cass., 14 oktober 1985, R.C.J.B., 1988, 344-345).
Ret Rof van Cassatie heeft dit standpunt op 14 oktober 1985 herhaald.
De feiten van het arrest waren de volgende.
Bij wegenwerken werd een ondergrondse hoogspanningskabel tengevolge
van onvoldoende signalisatie beschadigd, waardoor de stroomtoelevering
werd onderbroken. Een koekjesfabriek leed tengevolge van de stroomuitval
schade (verlies aan deeg, produktieverlies en bijkomende personeelskosten)
en dagvaardde de electriciteitsmaatschappij op grond van buitencontractuele
aansprakelijkheid.
De Rechtbank van eerste aanleg te Turnhout oordeelde in hoger beroep (Rb.
Turnhout, 25 november 1982, Turnh. Rechtsl., 1987, 149) dat de stroomonderbreking in hoofde van de electriciteitsmaatschappij niet alleen een
schending van de contractuele · verplichting uitmaakte, maar tevens een
onrechtmatige daad vormde, waardoor schade was ontstaan die niet louter
contractueel was. De omstandigheid dat de stroomonderbreking niet alleen
,directe gevolgen" maar ook ,indirecte schade" veroorzaakte zoals bijkomend werk voor het personeel, maakte, aldus de rechter, van de stroomonderbreking een onrechtmatige daad.
Ret Rof van Cassatie verbrak het vonnis.
Terecht oordeelde het Rof dat de niet-uitvoering van een contractuele
verplichting niet tot een onrechtmatige daad verwordt en derhalve geen
grond oplevert voor een vordering tot schadeloosstelling uit art. 1382
B.W., om de enkele reden dat uit de niet-uitvoering van een contractuele
verplichting, benevens ,directe gevolgen", ook ,indirecte schade" is voortgevloeid (Cass., 14 oktober 1985, Arr. Cass., 1985-86, 179, Turnh. Rechtsl.,
1987, 150, R.C.J.B., 1988, 341, met noot Van Quickenborne, M., ,R6flexions sur le dommage purement contractuel", R.G.A.R., 1987, nr. 11.217,
J.T., 1986, 600; zie ook Dirix, E., en Van Oevelen, A., ,Kroniek van het
verbintenissenrecht (1985-1992)", R. W., 1992-93, nr. 42, 1226).
In het arrest van 25 oktober 1990 betreffende de coexistentie (zie nr. 202)
heeft het Rof van Cassatie zijn stelling bevestigd (Cass., 25 oktober 1990,
Arr. Cass., 1990-91,237, R.G.A.R., 1992, nr. 11.990, R.C.J.B., 1992, 493).
Tot slot verdient ook het arrest van het Rofvan Cassatie van 26 oktober 1990
aandacht (voor bespreking, zie nr. 198; Cass., 26 oktober 1990, Arr. Cass.,
1990-91, 244).
Ret Rof verbreekt in deze uitspraak, die ook bij de coexistentie thuishoort,
een arrest van het Rof van Beroep te Brussel van 6 mei 1987. Wanneer een
contractspartij zich door een aangestelde of andere hulppersoon heeft laten
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vervangen om een contractuele verbintenis uit te voeren, kan deze hulppersoon, aldus het Hof van Cassatie, slechts dan extra-contractueel aansprakelijk worden gesteld indien de hem ten laste gelegde fout een tekortkorning
uitmaakt, niet aan die contractuele verbintenis, maar aan de algemene
zorgvuldigheidsplicht van een ieder en indien deze fout andere dan aan de
slechte uitvoering te wijten schade heeft veroorzaakt. Het Hof van Cassatie
hemeemt uitdrukkelijk de tweeledige formule uit de vorige Cassatierechtspraak, met name schending van de algemene zorgvuldigheidsplicht en
andere dan aan de slechte uitvoering te wijten schade.
Gelet op de vaststaande rechtspraak van het Hof van Cassatie kunnen
betwistingen omtrent de uitvoering van een overeenkomst tussen contractspartijen, de hypothese van een strafrechtelijke inbreuk terzijde, dan ook
enkel beheerst worden door het overeenkomstenrecht.
Zo is het cassatieberoep, ingesteld tegen een beslissing waarbij een contractspartij aansprakelijk wordt gesteld op grond van een fout bij de uitvoering van een contract, inzoverre het rniddel gesteund is op de schending van
de artikelen 1382-1383 B.W., niet ontvankelijk (Cass., 9 november 1987,
Arr. Cass., 1987-88, 315).
V oorwerp van dit arrest was de betwisting tussen contractspartijen naar
aanleiding van de nietigverklaring van een koop-verkoopovereenkomst
van een onroerend goed. Het bestreden arrest oordeelde dat de tussen partijen
gesloten koop door de fout van partij A (de ,koper") vemietigd was en de
overeengekomen forfaitaire schadevergoeding aan partij B (cl.e eig(maar van
het goed) verschuldigd was. Partij B die behoudens de forfaitaire schadevergoeding ook schadeloosstelling vorderde wegens genotsderving en de
door hem aan de medeeigendom betaalde lasten in de periode na het sluiten
van de koop-overeenkomst, werd op dit punt afgewezen. Hiertegen tekent
partij B cassatieberoep aan, gesteund op de schending van de artikelen 13821383 B.W. Het Hof van Cassatie verklaarde het rniddel, in zoverre het steunt
op de artikelen 1382 en 1383 B.W., niet ontvankelijk, nu ,uit de in het
rniddel overgenomen overwegingen van het arrest volgt dat de gedraging van
(partij A) uitsluitend een fout is bij de uitvoering van het contract".
197. REACTIE VAN DE RECHTSPRAAK - De regelen van de contractuele en
quasi-delictuele aansprakelijkheid zijn niet van openbare orde noch zijn ze
van dwingend recht (zie o.m.: Cass., 12 december 1986, Arr. Cass., 1986-87,
500, J.T., 1987, 381; Cass., 4 januari 1993, Arr. Cass., 1993, 1; Cass.,
15 februari 1993, Arr. Cass., 1993, 185; zie Vandenberghe, H., Van Quickenbome, M. en Hamelink, P., ,Overzicht (1979-1984)", T.P.R., 1987,
nr. 206, 1602; Dirix, E., en Van Oevelen, A., ,Kroniek van het verbintenissenrecht (1985-1992)", R. W., 1992-93, nr. 43, 1227).
W anneer de procespartijen betreffende schade veroorzaakt in de uitvoering
van een contract voor de feitenrechter art. 1384, lid 1 B.W. inroepen zonder
verwijzing naar de samenloop, kan de feitenrechter bijgevolg niet ten kwade
geduid worden dat hij art. 1384, lid 1 B.W. tussen contractspartijen toegepast
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heeft. Zo werd de vervoersmaatschappij op grond van art. 1384, lid 1 B.W.
aansprakelijk gesteld voor de schade die een reiziger leed toen hij uitgleed
over een. gladde plek in een tramrijtuig (Antwerpen, 9 december 1987,
T.B.B.R., 1990, 444, noot De Wit, R., ,De aansprakelijkheid van de vervoerder bij personenvervoer').
In het hoger besproken arrest van het Hof van Beroep te Brussel dd. 16 maart
1988 (het openspringen van het deurtje van een wastoestel) werd eveneens
toepassing gemaakt van art. 1384, lid 1 B.W., niettegenstaande de contractuele verhouding tussen het slachtoffer en de wassalon-uitbater. Terecht stelt
Geelen dat de eerste (en enige?) contractuele verplichting van elke gelijkaardige wassalon-uitbater het ter beschikking stellen is van goedwerkende
machines, zodat de wassalon-uitbater, bij het ter beschikking stellen van een
gebrekkige wasmachine, een inbreuk begaat op zijn contractuele verplichtingen (Geelen, l.c., (167), 171).
In verband met de toepassing van art. 1891 B.W. dat de uitlener aansprakelijk stelt voor de schade veroorzaakt door verborgen gebreken van de geleende zaak (inzoverre deze door hem gekend zijn en de lener daarvan niet op
de hoogte werd gebracht), oordeelde de Rechtbank van eerste aanleg te
Leuven dat de schade, veroorzaakt door de ontploffing van een in bruikleen
gegeven televisietoestel, een quasi-delictueel karakter heeft (art. 1384, 1
B.W.). De geleden schade is, aldus de rechtbank, geen tekortkoming van de
uitlener aan de contractuele verplichting gegrond op art. 1891 B.W. In dit
vonnis werd de contractuele aansprakelijkheid van de uitlener buiten werking gesteld, overwegende - zij het in casu niet uitdrukkelijk - dat de
weerhouden fout de schending inhoudt, niet van een zuiver contractuele
plicht doch van een algemene verplichting die zich aan iedereen opdringt en
de schade een andere is dan deze die zou voortvloeien uit een contractuele
wanprestatie (Rb. Leuven, 29 april1988, T.B.B.R., 1990, 428, noot Deli, D.,
,De contractuele aansprakelijkheid van de aannemer van werk voor de bij de
uitvoering van zijn opdracht gebruikte ondeugdelijke zaken", Pas., 1988, III,
113).
Niet bij te treden is het arrest van het Arbeidshof te Brussel van 27 maart
1990. Het Hof oordeelde dat de werkgever die op de hoogte is gebracht van
de voorlopige invrijheidstelling van zijn werknemer en van het verzoek van
deze laatste tot het heropnemen van de arbeidsrelatie, hierop niet ingaat en
gedurende 20 maanden geen beslissing neemt in verband met het al dan niet
verderzetten van de arbeidsovereenkomst, krachtens de artikelen 1382-1383
B.W. gehouden is tot vergoeding van de schade die hij heeft berokkend aan
de werknemer. Het moge duidelijk zijn dat zowel de fout van de werkgever
als de door de werknemer geleden schade van zuiver contractuele aard zijn,
zodat het Hof volkomen ten onrechte de aansprakelijkheid op buitencontractuele grond steunt (Arbh. Brussel, 27 maart 1990, Rechtspr. Arb. Br.,
1990, 339).
De lagere rechtspraak past onmiskenbaar de verdwijningstheorie toe (vgl.
Brussel, 28 oktober 1987, J.L.M.B., 1988, 312, noot Rigaux, P.; Luik,
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19 januari 1989, R.G.A.R., 1992, nr. 12.065; Brussel, 16 oktober 1989,
J.L.M.B., 1990, 618, noot Philippe, D.-M., ,Responsabilite contractuelle et
quasi-delictuelle"; Luik, 12 april 1991, J.L.M.B., 1991, 835, met noot
Beguin, T.; Rb. Bergen, 26 maart 1985, R.G.A.R., 1987, nr. 11.201; Kh.
Brussel, 22 juli 1987, D.C.C.R., 1990-91, 420, met noot De Wit, R.; Rb.
Leuven, 29 april 1988, T.B.B.R., 1990, 428, met noot Deli, D., ,De contractuele aansprakelijkheid van de aannemer van werk voor de bij de uitvoering van zijn opdracht gebruikte ondeugdelijke zaken"; Vred. Zele, 6 september 1989, T. Vred., 1991, 142; Scheidsr. Uitspr., 6 februari 1987, De
Verz., 1988, 114, met noot J.R.). Slechts in een beperkt aantal uitspraken is
een verwijzing terug te vinden naar de verfijningstheorie (vgl. Brussel,
13 november 1987, R.G.A.R., 1989, nr. 11.485; Antwerpen, 23 januari
1986, R. W., 1986-87, 324, met noot Pauwels, C.; Brussel, 13 november
1987, R.G.A.R., 1989, nr. 11.485; Rb. Gent, 25 januari 1988, T. Agr. R.,
1988, 125).
Van extra-contractuele aansprakelijkheid tussen contractspartijen kan slechts
sprake zijn wanneer de fout begaan bij de uitvoering van bet contract een
tekortkoming uitmaakt niet aan een contractuele verbintenis, doch wel aan de
algemene zorgvuldigheidsverplichting, en wanneer deze fout een andere
schade heeft veroorzaakt dan deze die voortvloeit uit de slechte uitvoering
van bet contract. Van zodra de verbintenis waarvan de niet-nakoming
ingeroepen wordt, een contractuele oorsprong heeft, kan slechts de contractuele aansprakelijkheid betrokken zijn (Luik, 12 april-1991,J~L.M.-B., 80S,
noot Beguin, T.; vgl. Luik, 19 januari 1989, R.G.A.R., 1992, nr. 12.065;
Bergen, 11 februari 1992, J.L.M.B., 1994, 542; Kh. Antwerpen, 16 april
1991, Rechtspr. Antw., 1991, 134).
Ben deel van de rechtspraak neemt de samenloopcriteria van bet Hof van
Cassatie dan ook ongewijzigd over en wijst een beroep op de artikelen 13821383 B.W. af, telkens wanneer bet gaat om de uitvoering van een overeenkomst (zie b.v. Brussel, 6 december 1985, R.W., 1986-87, 1274; Brussel,
16 oktober 1989, J.L.M.B., 1990,618, noot Philippe, D.-M., ,Responsabilite
contractuelle et quasi-delictuelle"; Kh. Gent, 16 september 1991, T.B.B.R.,
1993, 367; Kh. Kortrijk, 23 maart 1992, Pas., 1992, III, 70; Kh. Antwerpen,
30 juni 1992, Rechtspr. Antw., 1993, 108).
Zo ook bijvoorbeeld in de scheidsrechterlijke beslissing uitgesproken te
Antwerpen dd. 6 februari 1987, waarin letterlijk verwezen wordt naar het
arrest van bet Hof van Cassatie van 8 april 1983: ,wanneer een contractant
zich door een aangestelde of een ander persoon heeft laten vervangen om een
contractuele verbintenis uit te voeren, deze aangestelde of andere persoon
slechts dan extra-contractueel aansprakelijk kan worden gesteld indien de
hem ten laste gelegde fout een tekortkoming uitmaakt, niet aan de contractuele verbintenis, doch aan de algemene zorgvuldigheidsplicht, en indien
deze fout andere dan aan de slechte uitvoering van het contract te wijten
schade heeft veroorzaakt" (Scheidsr. Uitspr., 6 februari 1987, De Verz.,
1988, 114, met noot J.R.).
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W anneer de tekortkomingen enkel in het kader van de contractuele verhouding tussen partijen - een verzekerde en zijn makelaar - kunnen onderzocht worden zowel met betrekking tot de schade als de ten laste gelegde
wanprestaties, is art. 1382 B.W. niet van toepassing. De Rechtbank van
Koophandel te Kortrijk wees de vordering die enkel gesteund werd op de
quasi-delictuele aansprakelijkheid dan ook af als ongegrond (Kh. Kortrijk,
23 maart 1992, Pas., 1992, III, 70).
De koper kan zijn vordering tegen de verkoper, die zou gehandeld hebben in
strijd met de goede trouw die van de partijen vereist wordt bij de totstandkoming van de overeenkomst, niet steunen op art. 1382 B.W., aangezien de
verhouding tussen partijen van contractuele aard is (Vred. Zele, 6 september
1989, T. Vred., 1991, 142).
De verhouding tussen de opdrachtgever en de aannemer is contractueel,
zodat bij een geschil dat zich uitsluitend op contractueel niveau voordoet,
de tienjarige aansprakelijkheidstermijn van art. 1792 B.W. speelt (Rb. Antwerpen, 21 september 1988, T. Aann., 1990, 48).
W anneer door de nalatigheid van een scheepswerf de bodem van een schip
dat in hers telling is, beschadigd wordt door een stuk drijfhout, is de scheepswerf contractueel aansprakelijk (Antwerpen, 25 februari 1987, Rechtspr.
Antw., 1987, 15).
Betwistbaar is de uitspraak van het Hof van Beroep te Brussel dd. 28 november 1986. De verkopers van een onroerend goed zijn, aldus het Hof, aquiliaans aansprakelijk ten aanzien van de kopers, nu zij bij de bouw van het
litigieus onroerend goed de bouwplannen vrijwillig gewijzigd hebben met
miskenning van de wettelijke bepalingen terzake, ,la faute etant, en 1' espece,
nettement distincte des obligations naissant des relations contractuelles Iiant
les parties en litige" (Brussel, 28 november 1986, R.G.A.R., 1988,
nr. 11.391).
De procespartijen blijven echter bij onzekerheid zowel de contractuele als de
delictuele aansprakelijkheid inroepen of Iaten soms na te preciseren welke
vorm van aansprakelijkheid ze inroepen.

198. BLIJVENDE SAMENLOOP BIJ MISDRIJF? - W anneer de contractuele wanprestatie tevens een misdrijf uitmaakt, heeft de geschade contractspartij de
keuze tussen een contractuele (,ex contractu") en een buitencontractuele
aansprakelijkheidsvordering (,ex delictu") tot schadeloosstelling van de
door het misdrijf veroorzaakte schade (zie b.v. Corr. Leuven, 30 juni
1992, Vl.T.Gez., 1992-93, 109; Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M.
en Hamelink, P., ,Overzicht (1964-1978)", T.P.R., 1980, nr. 237, 1452 en
nr. 242, 1461; Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M. en Hamelink, P.,
,Overzicht (1979-1984)", T.P.R., 1987, nr. 206, 1603 en nr. 207, 1606;
Dirix, E., en Van Oevelen, A., ,Kroniek van het verbintenissenrecht (19851992)", R. W., 1992-93, nr. 44, 1227; Vansweevelt, T., ,De noodzaak van
een therapeutische indicatie en van de toestemming van de patient bij het
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uitvoeren van een medische ingreep", noot onder Rb. Brussel, 6 september
1989, Vl.T.Gez., 1990-91, (277), 279, nr. 5.).
Zo aanvaardt de rechtspraak traditioneel inzake medische aansprakelijkheid
dat een overeenkomst tussen geneesheer en patient niet verhindert dat de
geneesheer delictueel aansprakelijk is, wanneer de contractuele fout tegelijkertijd een strafrechtelijke overtreding uitmaakt.
De Correctionele Rechtbank te Leuven oordeelde dat het nalaten toezicht te
houden op de cardio-vasculaire en repetitieve toestand van de patient tijdens
de duur van de ingreep een misdrijf van de anesthesist uitmaakt, zodat deze
laatste delictueel aansprakelijk is. Evenzeer begaat de chirurg een inbreuk op
de artikelen 418 en 420 Sw. door een operatie aan te vatten indien niet alle
veiligheidsvoorwaarden inzake anesthesie zijn voldaan. De chirurg begaat
een fout door ofwel de medische raad niet eerder in te lichten, ofwel de
anesthesist niet aan te manen alle veiligheidsvoorschriften in acht te nemen,
ofwel in laatste instantie niet te weigeren de operatie uit te voeren (Corr.
Leuven, 30 juni 1992, Vl.T.Gez., 1992-93, 109, noot Dewallens, F., ,De
toerekenbaarheid aan de chirurg van de fouten van de anesthesist".
In dezelfde zin is een chirurg delictueel aansprakelijk door een assistentchirurg met een operatie te belasten zonder hem een volledig medisch dossier
ter beschikking te stellen, door hem niet in te lichten welk been van de
patient geamputeerd moet worden en daarenboven een gebrekkig uitzicht uit
te Qden_en (Corr. Brugge, l5jan_u_arU990, Jt'lJ.Gez.,_l990::21, 70). _
Een bijkomende complicatie door de strafrechtelijke kwalificatie van de
schadeverwekkende daad betreft de korte verjaringstermijn, voorgeschreven
door art. 26 van de Voorafg. Titel W. Sv. Ret arrest van het Arbitragehof dd.
21 maart 1995 (Arbitragehof, 21 maart 1995, B.S., 31 maart 1995, R. W.,
1994-95, 1324, met noot Traest, Ph., ,De verjaring van de burgerlijke
vordering voortspruitend uit een misdrijf: de geschiedenis en de onzekere
toekomst") dat deze bepaling strijdig acht met de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet kan in de besproken periode natuurlijk nog geen invloed laten
gelden.
Aangezien de burgerlijke vordering tot herstel van de schade door een
misdrijf veroorzaakt ook afzonderlijk voor de burgerlijke rechter kan gebracht worden (art. 3 en 4 van de wet van 17 april 1878), betekent dit dat
wanneer de rechter de overtreding van een strafrechtelijke norm vaststelt, hij
moet nazien of de wettelijke bepalingen i.v.m. de verjaring van dergelijke
burgerlijke vordering worden in acht genomen.
In dit geval dient de vijfjarige verjaringstermijn van de burgerlijke vordering
in acht genomen te worden (art. 26 Voorafgaande Titel Sv.). De vijfjarige
verjaringstermijn uit art. 26 Voorafgaande Titel Sv. is immers van toepassing
op elke burgerlijke vordering op basis van een feit dat een misdrijf uitmaakt,
ook al roept de benadeelde een contractuele grond in (Luik, 26 januari 1991,
R.G.A.R., 1992, nr. 12.037; vgl. Antwerpen, 14 december 1988, De Verz.,
1989, 703). Een vordering die gesteund is op een contractuele grondslag,
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verjaart dan ook overeenkomstig art. 26 Voorafgaande Titel Sv., wanneer de
feiten waarop ze gesteund is noodzakelijkerwijze een misdrijf uitmaken
(Luik, 16 maart 1989, J.T., 1990, 113, J.L.M.B., 1989, 1081).
Zo is de verjaringstermijn van 5 jaar van toepassing op een vordering die
steunt op een (contractuele) font bij bet onderhoud en de hers telling van de
remmen van een voertuig, wanneer daardoor een ongeval met verwondingen
tot gevolg werd veroorzaakt. Het feit waarop de vordering is gesteund,
verliest zijn karakter van misdrijf niet omdat het terzelfdertijd een contract
schendt (Antwerpen, 14 december 1988, De Verz., 1989, 703; in dezelfde
zin: Antwerpen, 16 november 1992, Limb. Rechtsl., 1993, 27, noot).
De feitenrechter, waarbij een vordering tot vergoeding van een door een
misdrijf van onopzettelijke slagen en verwondingen veroorzaakte schade
aanhangig is, kan uit de feitelijke gegevens van de zaak afleiden dat de datum
waarop die schade aan het licht was gekomen, niet samenvalt met de datum
waarop bet bestaan van een letsel werd vastgesteld. Hoewel het misdrijf
onopzettelijke slagen en verwondingen een aflopend misdrijf is, begint de
verjaring van de rechtsvordering tot vergoeding van de door dat misdrijf
veroorzaakte schade pas te lopen zodra de schade aan het licht komt, nu het
misdrijf pas op dat tijdstip bestaat (artt. 1382-1383 B.W., artt. 418 en 420
Sw. en art. 26 Voorafgaande Titel Sv.: Cass, 13 januari 1994, R.Cass., 1994,
116, noot Van Caenegem, P., VK.J., 1994, 153, J.T., 1994, 91, noot Dalcq,
R., Rev.Dr.Pen., 1994, 808)
De Rechtbank van Charleroi oordeelde daarentegen in een vroeger vonnis
dat de vijfjarige verjaring van de burgerlijke vordering uit een misdrijf in
geval van onopzettelijke slagen en verwondingen begint te lopen vanaf het
ogenblik waarop het misdrijf is voltrokken, ook al worden de schadelijke
gevolgen pas later ontdekt. In concreto besliste de rechter dat de schade die
toegebracht werd aan het slachtoffer reeds bij de beeindiging van de eerste
chirurgische ingreep ontstond, daar op dat ogenblik aile elementen van het
misdrijf van onvrijwillige slagen en verwondingen verenigd waren (Rb.
Charleroi, 20 februari 1990, R.G.A.R., 1992, nr. 12.074, J.T., 1991, 195;
zie ook Antwerpen 16 november 1992, Limb. Rechtsl., 1993, 27, noot).
In zijn arrest van 26 oktober 1990 (Cass., 26 oktober 1990, Arr. Cass., 199091, nr. 244) heeft bet Hofvan Cassatie zich uitdrukkelijk aangesloten bij de
door de meerderheid van de rechtsleer verdedigde opvatting dat een samenloop tussen contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid wei mogelijk is indien de contractuele tekortkoming tevens een strafrechtelijke inbrenk inhoudt (Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M. en Hamelink, P.,
,Overzicht (1964-1978)", T.P.R., 1980, nr. 242, 1461; Vandenberghe, H.,
Van Quickenborne, M. en Hamelink, P., ,Overzicht (1979-1984)", T.P.R.,
1987, nr. 207, 1606-1608; De Weerdt, I., ,Samenloop en coexistentie van
contractuele en quasi-delictuele aansprakelijkheid in het maritiem recht",
Europees Vervoerrecht, 1989, nr. 42-43, 542-544; Kruithof, R., Bocken, H.,
De Ly, F. en De Temmerman, B., ,Overzicht van rechtspraak (1981-1992).
Verbintenissen", T.P.R., 1994, 171).
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De feiten van het arrest waren de volgende.
Tijdens een vakantieverblijf van kinderen ontdekt een surveillant een bijna
lege fles Schnaps en flessen bier bij een aantal jongens. De surveillant neemt
evenwel geen enkele voorzorgsmaatregel en laat de dronken jongens aan hun
lot over. Nadien valt een van de jongens tengevolge van dronkenschap van
een zeven meter hoog balkon en loopt hierbij zware lichamelijke letsels op.
Het Hof van Beroep te Brussel oordeelde dat de aangesproken organisator
van het kindervakantieverblijf contractueel aansprakelijk was. Bij arrest van
26 oktober 1990 verbrak het Hof van Cassatie deze uitspraak.
In dit arrest overwoog het Hof uitdrukkelijk ,dat de omstandigheid dat een
strafbaar feit wordt gepleegd bij de uitvoering van een overeenkomst, aan de
toepassing van de strafwet of van de regels van de uit een misdrijf voortvloeiende burgerrechtelijke aansprakelijkheid in beginsel niet in de weg
staat". Het bestreden arrest van het Hof van Beroep te Brussel oordeelde
dat enkel de contractuele aansprakelijkheid aan de orde was, ook al stelde het
arrest vast dat door een gebrek aan toezicht fouten werden begaan waardoor
een onopzettelijk letsel werd veroorzaakt, wat noodzakelijkerwijze overeenstemt met het misdrijf van onopzettelijke slagen en verwondingen. Het Hof
van Cassatie heeft, zoals gesteld, dit arrest terecht verbroken (Cass., 26 oktober 1990, Arr. Cass., 1990-91, nr. 244; zie ook Dirix, E., en Van Oevelen, A.,
,Kroniek van het verbintenissenrecht (1985-1992)", R.W., 1992-93, nr. 42,
1226).
De omstandigheid dat de geleden schade een louter contractuele schade is,
belet dus niet dat een vordering op grond van art. 1382 B.W. kan worden
ingesteld mits de fout tevens een rnisdrijf is (vgl. Cass., 1 juni 1984, R. W.,
1984-85, 479). In de besproken periode werd deze rechtspraak bevestigd
(Brussel, 1 juni 1988, R.W., 1989-90, 1401; Arrondrb. Gent, 29 april1985,
T.G.R., 1985, 129).
Stelt dit geen probleem wanneer de schadevergoeding wordt gevorderd voor
de strafrechter dan stuit deze oplossing op bijkomende bezwaren wanneer
de vordering ingeleid wordt voor de burgerlijke rechter. Overeenkomstig
art. 6.2 E.V.R.M. moet de betichte immers voor onschuldig worden aanzien
totdat de schuld van de betichte wettelijk wordt vastgesteld. Dit vermoeden kan ook buiten het strafproces ingeroepen worden. Is de praktijk waarbij, zelfs zonder dat partijen het strafrechtelijk karakter van de inbreuk
hebben behandeld, de rechter oordeelt dat het om een misdrijf gaat en
derhalve de delictuele aansprakelijkheid toepast met dit beginsel wel verzoenbaar?
Het Hof van Beroep te Brussel besliste dat de strafrechter, ook al is de
strafvordering verjaard, bevoegd blijft om kennis te nemen van de burgerlijke vordering, op voorwaarde dat deze tijdig werd ingesteld. Dit is, aldus
het Hof, niet in strijd met art. 6.2 E.V.R.M. aangezien de burgerlijke vordering vreemd is aan de vervolging van het Openbaar Ministerie en geen
nadeel kan berokkenen aan de beklaagde gezien de strafrechtelijke schuld
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niet meer in vraag kan gesteld worden (Brussel, 30 juni 1989, J.L.M.B., 1990,
175).
Betreffende de voor samenloop gestelde vereiste van andere dan contractuele
schade stelt het Hof van Cassatie dat ,schade waarvan de veroorzaking
strafbaar gesteld is, niet als alleen maar contractuele schade kan worden
aangemerkt op de enkele grond dat zij eveneens is veroorzaakt door de
gebrekkige uitvoering van een bij overeenkomst aangegane verbintenis om
voor de veiligheid van de getroffene in te staan" (Cass., 26 oktober 1990,
geciteerd).

HOOFDSTUK2

DE COEXISTENTIE
199. INLEIDING - Heel wat verwarring in verband met de samenloop is
ontstaan, omdat deze soms onvoldoende van de coexistentie tussen contractuele en delictuele aansprakelijkheid werd onderscheiden. De definitie van
coexistentie weze herhaald. Coexistentie onderstelt een relatie van minstens
drie personen, waarbij eenzelfde schadeverwekkend feit aanleiding geeft tot
contractuele aansprakelijkheid tegenover de contractspartij en tot delictuele
aansprakelijkheid tegenover derden (De Weerdt, I., ,Samenloop en coexistentie van contractuele en quasi-delictuele aansprakelijkheid in het maritiem
recht", Europees vervoerrecht, 1989, nr. 44-50, 544-545).
Ook wanneer de schade aan een derde, C, voorvloeit uit een contractuele
wanprestatie van een partij, A, ten overstaan van haar tegenpartij, B, blijft de
aansprakelijkheid van A ten overstaan van C een aansprakelijkheid uit
onrechtmatige daad.
Dit is een concrete toepassing van de leer van de betrekkelijkheid van de
overeenkomsten, neergelegd in artikel1165 B.W. (zie terzake o.m. Dirix, E.,
en Van Oevelen, A., ,Kroniek van het verbintenissenrecht (1985-1992)",
R. W., 1992-93, nr. 72, 1251; Kruithof, R., Bocken, H., De Ly, F. en De
Temmerman, B., ,Overzicht van rechtspraak (1981-1992). Verbintenissen",
T.P.R., 1994, nr. 235 e.v., 537 e.v.).
De cruciale vraag is wanneer, gezien de relativiteit van de overeenkomsten
(art. 1119 en 1165 B.W.), een contractuele fout tussen partijen een delictuele
fout tegenover derden kan uitmaken.
200.

DE KLASSIEKE COEXISTENTIEREGEL -

A.
Geen twijfel bestaat meer over het beginsel dat het bestaan van een overeenkomst de aanspraak van een derde wegens een onrechtmatige daad tegen de
contractspartij die een contractuele wanprestatie pleegde, niet in de weg staat
(zie Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M. en Hamelink, P., ,Overzicht
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(1979-1984)", T.P.R., 1987, nr. 209, 1608; De Weerdt, 1., ,Samenloop en
coexistentie van contractuele en quasi-delictuele aansprakelijkheid in bet
maritiem recbt", Europees Vervoerrecht, 1989, nr. 45, 544; Dirix, E., en Van
Oevelen, A., ,Kroniek van het verbintenissenrecht (1985-1992)", R.W.,
1992-93, nr. 45, 1228; Kruitbof, R., Bocken, H., De Ly, F. en De Temmerman, B., ,Overzicht van recbtspraak (1981-1992). Verbintenissen", T.P.R.,
1994, nr. 204, 490-492).
De omstandigheid dat een gebrek aan voorzichtigheid ook een tekortkoming
aan een contractuele verplicbting oplevert, belet niet dat diegene die de fout
heeft begaan, buitencontractueel aansprakelijk is voor de schade die aan een
derde werd berokkend (Cass., 21 januari 1988, Arr. Cass., 1987-88, 641,
R. W., 1988-89, 675, noot Dirix, E., Pas., 1988, I, 602, R.G.A.R., 1989,
nr. 11.563, V.K.J., 1988, 155; Cass., 25 oktober 1990, Arr. Cass., 1990-91,
237, R.G.A.R., 1992, nr. 11.990, R.C.J.B., 1992, 499; Brussel, 13 november
1987, J.L.M.B., 1987, 1640, R.G.A.R., 1989, nr. 11.485).
V oorwaarde voor de gegrondheid van de aanspraak van de derde is dat de
tekortkoming aan de contractuele verplicbting terzelfdertijd en los van bet
contract de schending oplevert van de voor eenieder geldende algemene
zorgvuldigheidsplicbt van art. 1382 B.W. (Cass., 26 maart 1992, Arr. Cass.,
1991-92, 722, V.K.J., 1992, 221).
De vraag is wanneer in dergelijke gevallen, in concreto, een inbreuk op de
zorgvuldigheidsregel z:J.l worden aangenomen. Inzake coexistentie van con~
tractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid bevestigde het Hof van
Cassatie zijn vroegere recbtspraak in het arrest van 21 januari 1988.
De verkoper van gewassen zandsteen, die, naar aanleiding van het vervoer
van dergelijke zandsteen, geen maatregelen heeft getroffen om ijzelvorming
te voorkomen (wegens het nat worden van de rijbaan door bet vervoer) of
althans om op doeltreffende wijze ,bet gevaar" te signaleren, komt niet
enkel tekort aan een contractuele verplichting, maar miskent tevens de
algemene verplichting tot zorgvuldigbeid en veroorzaakt andere schade
dan die welke uit de wanprestatie voortvloeit.
Deze omstandigheid staat niet in de weg dat degene die de fout heeft
begaan - onverschillig of hij een contractspartij is dan wel de uitvoerder
door wie deze zicb liet vervangen (zie nr. 201 e.v.) -, extra-contractueel
aansprakelijk is voor de aldus aan een derde berokkende schade (Cass.,
21 januari 1988, Arr. Cass., 1987-88, 641, R. W., 1988-89, 675, noot Dirix,
E., Pas., 1988, I, 602, R.G.A.R., 1989, nr. 11.563, V.K.J., 1988, 155; Cass.,
25 oktober 1990, Arr. Cass., 1990-91, 237, R.G.A.R., 1992, nr. 11.990,
R.C.J.B., 1992, 493).
W anneer de scbadeverwekkende handeling van een contractspartij zonder
meer een onrecbtmatige daad oplevert die in een louter toevallig verband
staat met de uitvoering van de overeenkomst, stelt er zicb in beginsel geen
probleem.
In het reeds besproken Cassatiearrest van 21 januari 1988 hadden de ver-
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voerders van de gewassen zandsteen met hun vrachtwagen de rijbaan nat
gemaakt, waarna zich ijzel vormde en zich een verkeersongeval voordeed.
Rekening houdend met de vastgestelde onvoorzichtigheid van de slachtoffers, werd de ondernerning, in wiens opdracht het vervoer plaatsvond, voor
de helft extra-contractueel aansprakelijk gesteld voor de aan de weggebruikers berokkende schade (Cass., 21 januari 1988, Arr. Cass., 1987-88, 641,
R.G.A.R., 1989, nr. 11.563, V.K.J., 1988, 155); Het feit dat de onrechtmatige
daad samenvalt met een contractuele wanprestatie speelt, zoals gesteld,
hierbij geen rol (zie ook bet hierna besproken cassatie-arrest van 25 oktober
1990, nr. 202).
Andere hypothese is bet geval waar de schade van de derde voortkomt uit een
contractuele wanprestatie, zij het als toevallig gevolg. De schade is in
dergelijke gevallen eveneens een accidenteel gebeuren, maar onderscheidt
zich met de vorige hypothese omdat bet onrechtmatig gedrag in eerste
instantie een wanprestatie oplevert tussen de contractspartijen.
Klassiek vindt men deze problematiek terug bij de professionele aansprakelijkheid (zie Brussel, 13 november 1987, J.L.M.B., 1987, 1460: produktenaansprakelijkheid).
Een beroepsverkoper mag geen produkt in ornloop brengen dat van aard is
om schade aan te richten (voor een toepassing, zie b.v. Brussel, 13 november
1987, R.G.A.R., 1989, nr. 11.485). De verkoop van een gebrekkig produkt
maakt een contractuele wanprestatie uit- tekortkorning aan de contractuele
vrijwaringsplicht - tegenover de koper, maar meteen ook, onafhankelijk
van bet koopcontract, een onrechtmatige daad tegenover derden (Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M. en Hamelink, P., ,Overzicht (19791984)", T.P.R., 1987, nr. 209, 1609).
De uitoefening van een bepaald beroep roept onverrnijdelijk bepaalde zorgvuldigheidsplichten in het leven ten aanzien van derden. Derden moeten er
kunnen op vertrouwen dat de ,vakman" zijn vak beheerst.

B.
W anneer de schadeoorzaak niet op zichzelf een aquiliaanse fout oplevert
doch enkel een inbreuk is op een zuiver contractuele verbintenis, is de
delictuele aansprakelijkheid uitgesloten.
Nochtans kan de afgesloten overeenkomst tot gevolg hebben dat ze de
zorgvuldigheidsplicht van de schuldenaar uitbreidt tot de derden (,Overzicht
(1064-1978)", T.P.R., 1980, nr. 244 B., 1467; ,Overzicht (1979-1984)",
T.P.R., 1987, nr. 209 B., 1611). Onder meer bij liftongevallen wordt dergelijke oplossing aanvaard (vgl. Luik, 19 januari 1988, R.G.A.R., 1989,
nr. 11.565).
201.

DE UITVOERINGSAGENT: CONTRACTUELE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE

HOOFDSCHULDENAAR- Een

uitvoeringsagent is een persoon of een ondernerning die door de schuldenaar van een contractuele verplichting belast wordt
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met de gehele of gedeeltelijke uitvoering van deze verplichting (zie Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M. en Hamelink, P., ,Overzicht (19641978)", T.P.R., 1980, nr. 245, 1468; Vandenberghe, H., Van Quickenborne,
M., Geelen, K. en Decoster, S., ,Overzicht (1979-1984)", T.P.R., 1987,
nr. 210, 1612; De Weerdt, 1., ,Samenloop en coexistentie van contractuele en
quasi-delictuele aansprakelijkheid in het maritiem recht", Europees vervoerrecht, 1989, nr. 51-54, 545-547; Dirix, E., ,Aansprakelijkheid van en voor
hulppersonen" in Storme, M. (ed.), Recht haZen uit aansprakelijkheid, Gent,
Mys & Breesch, 1993, 341-356; Glansdorff, F., ,Reflexions complementaires au sujet de 1' action contractuelle directe du maitre de 1' ouvrage contre le
sous-traitant et plus generalement au sein des groupes de contrats",
R.G.A.R., 1990, nr. 11.596; Montero, E., ,La responsabilite de !'entrepreneur sous-traitant envers le maitre de 1' ouvrage", R. G.A.R. , 1989,
nr. 11.445).
De hoofdschuldenaar sluit daartoe een overeenkomst met de uitvoeringsagent. Begaat deze uitvoeringsagent een fout bij het volbrengen van zijn
taak, dan kan daaruit voortvloeien dat de hoofdovereenkomst wordt geschonden. De hoofdschuldeiser kan derhalve de hoofdschuldenaar aansprakelijk stellen voor contractuele wanprestatie (Dirix, E., ,Aansprakelijkheid
van en voor hulppersonen", l.c., 342; Brussel, 7 mei 1992, J.L.M.B., 1993,
581; Rb. Doornik, 27 juni 1986, Rev.Liege, 1987, 463; Rb. Brussel, 12 oktober 1990, R.G.A.R., 1992, nr. 11.996, T.B.B.R., 1991, 408; Corr. Leuven,
30 juni 1992, Vl.T.Gez., 1992-93, 109, noot Dewallens, F., ,De toerekenbaarheid aan de chirurg van de fouten van de anesthesist"). Het beginsel van
de relativiteit van de overeenkomst (art. 1165 B.W.) sluit een contractueel
vorderingsrecht tegen de uitvoeringsagent of aangestelde uit (Kruithof, R.,
Bocken, H., De Ly, F. en De Temmerman, B., ,Overzicht van rechtspraak
(1981-1992). Verbintenissen", T.P.R., 1994, nr. 203, 490).
Het Hof van Cassatie heeft dit beginsel recent bevestigd in het arrest van
5 oktober 1990. Een handelaar in olieprodukten die de levering van stookolie
toevertrouwt aan een onderaannemer. Door de onvoorzichtigheid van de
bestuurder van de tankwagen - een aangestelde van de onderaannemer loopt de olietank van de klant over. Het bestreden vonnis besliste dat de fout
van de bestuurder van de tankwagen niet kan worden toegerekend aan de
leverancier van de stookolie omdat deze geen gezag, leiding of toezicht had
op de bestuurder, die niet zijn werknemer is. Het Hof van Cassatie heeft
terecht deze uitspraak verbroken (Cass., 5 oktober 1990, Arr. Cass., 1990-91,
125, J.T., 1991, 128, Pas., 1991, I, 115; zie ookhet proefschrift Pauwels, C.,
Contractuele aansprakelijkheid voor hulppersonen of uitvoeringsagenten.
Rechtsvergelijkende studie van het beginsel, zijn draagwijdte en enkele
toepassingen, Leuven, 1994, nr. 66, 66-67). Het al dan niet bestaan van
een ondergeschikt verband tussen de schuldenaar-opdrachtgever en de hulppersoon blijft hier buiten beschouwing, in tegenstelling tot wat het geval is
bij de beoordeling van de buitencontractuele aansprakelijkheid voor hulppersonen ten aanzien van derden (1384, lid 3 B.W.; zie nr. 139 e.v.; Dirix, E.,
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,Aansprakelijkheid van en voor hulppersonen", l.c., nr. 3-6, 343-346 en
nr. 8-9, 348-349).
Deze uitgangspunten worden blijvend door de rechtspraak aanvaard. Een
contractant kan zich in beginsel niet op extra-contractuele basis richten tot de
uitvoeringsagent van zijn medecontractant. Hij dient integendeel zijn medecontractant zelf aan te spreken tot het bekomen van schadevergoeding (zie
b.v. Kh. Antwerpen, 27 mei 1991, Eur. Vervoerr., 1992, 259).
Niet aileen de aangestelden die onder gezag, leiding en toezicht van de
schuldenaar staan (zie voor begripsomschrijving nr. 139 e.v.), maar ook
diegenen die op zelfstandige wijze bij de uitvoering van de overeenkomst
worden betrokken, zijn hulppersonen (voor een toepassing i.v.m. zelfstandig
hulppersoon: zie Cass., 5 oktober 1990,Arr. Cass., 1990-91, 125, J.T., 1991,
128, Pas., 1991, I, 115). Als hulppersonen (of uitvoeringsagenten) moeten
beschouwd worden al diegene van wie de schuldenaar zich bedient bij de
uitvoering van zijn contractuele verbintenissen (Dirix, E., ,Aansprakelijkheid van en voor hullpersonen", l.c., nr. 8, 348). Het Hof van Beroep te
Bergen houdt er in zijn arrest van 24 maart 1987 een beperkte definitie op na,
,1' agent d' execution est en effet celui qui apporte une assistance materielle et
secondaire pour compte d'un commettant, dont la participation personnelle
reste preponderante et qui conserve la direction de 1' execution" (in casu is de
anesthesist die een foot begaat, volgens het Hof geen uitvoeringsagent van de
chirurg, ook al wordt hij door deze laatste gekozen (Bergen, 24 maart 1987,
R.G.A.R., 1989, nr. 11.458). Door de anesthesist niet als uitvoeringsagent
van de chirurg te beschouwen is deze, aldus het Hof, persoonlijk aansprakelijk. Slechts in een slotoverweging verwijst het Hof naar de omstandigheid
dat het bestaan van een contract geen afbreuk doet aan de buitencontractuele
aansprakelijkheid, wanneer de contractuele wanprestatie tevens een misdrijf
uitmaakt (Bergen, 24 maart 1987, R.G.B.R., 1989, nr. 11.458).
Als verklaring voor de contractuele aansprakelijkheid voor hulppersonen
wordt door sommigen verwezen naar de ,theorie du resultat" (Becque, E.,
,De la responsabilite du fait d' autrui en matiere contractuelle", R. T.D. Civ.,
1914, 284 e.v.), de risico-leer (zie De Page, Traite, II, 588, nr. 592; Kruithof,
R., ,Schuld, risico, imprevisie en overmacht bij de niet-nakoming van
contractuele verbintenissen. Een rechtsvergelijkende benadering" in Hulde
aan Rene Dekkers, Brussel, 1982, 304, nr. 19) of de culpa in eligendo (zie
o.m. in Mazeaud en Tunc, Traite, 1407, nr. 992 (zie voor een uitvoerige
bespreking van de problematiek van de juridisch-theoretische grondslag van
de contractuele aansprakelijkheid voor uitvoeringsagenten; Pauwels, C.,
Contractuele aansprakelijkheid voor hulppersonen of uitvoeringsagenten.
Rechtsvergelijkende studie van het beginsel, zijn draagwijdte en enkele
toepassingen, Leuven, 1994, nr. 71-83, 71-92)).
Andere auteurs verwijzen naar de vertegenwoordigingsgedachte, opgevat in
een ruimere, feitelijke en economische zin (Dirix, E., ,Aansprakelijkheid
van en voor hulppersonen", l.c., nr. 7, 347). Immers, wanneer een schuldenaar een aangestelde of uitvoeringsagent belast met de uitvoering van zijn
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verbintenissen, is het alsof de debiteur zelf optreedt. Schuldenaar en hulppersoon vormen voor de schuldeiser een econornische eenheid.
Deze benadering vindt nieuwe steun in de rechtspraak van het Hof van
Cassatie, dat sinds het arrest van 7 december 1973 (Cass., 7 december
1973, Arr. Cass., 1979, 395 met concl. Adv.-Gen. Mahaux) voorhoudt dat
aangestelden of uitvoeringsagenten ten aanzien van de overeenkomst enerzijds geen derden zijn maar anderzijds in beginsel door de wederpartij van
hun opdrachtgever niet contractueel kunnen worden aangesproken (zie
nr. 202). In dezelfde zin oordeelde het Hof van Cassatie op 11 mei 1981
(m.b.t. een bevrijdingsbeding) dat een orgaan van de Staat geen derde is ten
aanzien van het uit te voeren contract (Cass., 11 mei 1981, R.W., 1982-83,
381, noot).
Zoals gesteld blijft een samenloop tussen contractuele en buitencontractuele
aansprakelijkheid wel mogelijk indien de contractuele tekortkorning tevens
een strafrechtelijke inbreuk inhoudt (zie nr. 198; Vandenberghe, H., Van
Quickenborne, M. en Hamelink, P., ,Overzicht (1964-1978)", T.P.R., 1980,
nr. 242, 1461; Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M. en Hamelink, P.,
,Overzicht (1979-1984)", T.P.R., 1987, nr. 207, 1606-1608; De Weerdt, I.,
,Samenloop en coexistentie van contractuele en quasi-delictuele aansprakelijkheid in het maritiem recht", Europees vervoerrecht, 1989, nr. 42-43, 542544; Kruithof, R., Bocken, H., De Ly, F. en De Temmerman, B., ,Overzicht
van rechtspraak (1981-1992). Verbintenissen", T.P.R., 1994, nr. 202 in fine,
489; voor een toepassing, zie Corr. Leuven, 30 juni 1992, Vl.T.Gez., 1992-93,
109, noot Dewallens, F., ,De toerekenbaarheid aan de chirurg van de fouten
van de anesthesist").
Het Hof van Cassatie besliste in zijn arrest van 26 oktober 1990 dan ook
terecht dat de hulppersoon altijd extra-contractueel aansprakelijk kan worden
gesteld wanneer de font een rnisdrijf uitmaakt dat de ligitieuze schade heeft
veroorzaakt. Niet naar recht verantwoord is het arrest dat stelt dat de hulppersoon niet op grond van aansprakelijkheid buiten overeenkomst kan
worden aangesproken, wanneer het eerst vastgesteld heeft dat de schade
door een rnisdrijf werd veroorzaakt (zie Cass., 26 oktober 1990, Arr. Cass.,
1990-91, 244, Pas., 1991, I, 216, R.C.J.B., 1992, 497, noot Dalcq, R.). Niet
bij te treden is de uitspraak van de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel dd.
12 oktober 1990, waarbij de Rechtbank enerzijds oordeelde dat de aangesproken ,gesloten" ziekenhuisinstelling contractueel aansprakelijk is, niet
aileen wegens haar eigen fout, maar ook wegens die van de personen die de
instelling in haar plaats stelde of haar vervangen hebben in de uitvoering van
haar contractuele verplichting, terwijl de Rechtbank anderzijds ook de geneesheer van wacht die de fout begaan heeft, delictueel aansprakelijk stelt,
zonder de contractuele wanprestatie als een strafrechtelijk sanctioneerbare
daad te kwalificeren (Rb. Brussel, 12 oktober 1990, R.G.A.R., 1992, nr.
11.996, T.B.B.R., 1991, 408).

202.
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DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE UITVOERINGSAGENT -

IMMUNITEIT? -

-----------

Over het feit dat de hoofdschuldeiser, bij wanprestatie van de uitvoeringsagent, niet over een contractuele schuldvordering beschikt tegen deze uitvoeringsagent met wie hij geen overeenkomst heeft gesloten, bestaat geen
twijfel (Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M. en Hamelink, P., ,Overzicht (1964-1978)", T.P.R., 1980, nr. 246, 1470; Vandenberghe, H., Van
Quickenborne, M., Geelen, K. en Decoster, S., ,Overzicht (1979-1984)",
T.P.R., 1987, nr. 211, 1613; De Weerdt, 1., ,Samenloop en coexistentie van
contractuele en quasi-delictuele aansprakelijkheid in het maritiem recht",
Europees vervoerrecht, 1989, nr. 55-64, 547-551).
Gelet op art. 1165 B.W. is de hulppersoon geen contractspartij bij de
overeenkomst tussen de schuldeiser en de hoofdschuldenaar, ook wanneer
de opdrachtgever de keuze van de onderaannemer heeft goedgekeurd of
bekrachtigd (Dirix, E., ,Aansprakelijkheid van en voor hulppersonen", l.c.,
nr. 17, p. 22). In de bestudeerde periode heeft de rechtspraak de restrictieve
rechtspraak bij mogelijke buitencontractuele aansprakelijkheid van de uitvoeringsagent bevestigd.
De onderaannemer of uitvoeringsagent die optreedt om de contractuele
verbintenis van de hoofdschuldenaar uit te voeren, kan enkel buitencontractueel aansprakelijk gesteld worden onder de voorwaarden van het ,stuwad9orsarrest" (Cass., 7 december 1973, Arr. Cass., 1979, 395 met concl.
Adv.-Gen. Mahaux, P., Pas., 1974, I, 376, R. W., 1973-74, 1597, met noot
Herbots, J., R.G.A.R., 1974, nr. 9.317, met nootFagnart, J.L., J.T., 1974,443,
Eur. Vervoerr., 1974, 534, met noot Fallon, M., R.C.J.B., 1976, 15, met noot
Dalcq, R.O. en Glansdorff, F.). Volgens deze rechtspraak is een hulppersoon
of uitvoeringsagent geen derde bij de uitvoering van de overeenkomst, en
kan deze slechts aansprakelijk gesteld worden onder dezelfde voorwaarden
waaronder ook de hoofdschuldenaar door zijn medecontractant buitencontractueel kan aangesproken worden, met name indien de hem ten laste
gelegde fout enkel een tekortkoming uitmaakt van een algemene zorgvuldigheidsplicht en indien deze fout andere dan aan de slechte uitvoering van het
contract te wijten schade heeft veroorzaakt (vgl. Brussel, 16 oktober 1989,
J.L.M.B., 1990, 618, noot Philippe, D.-M., ,Responsabilite contractuelle et
quasi-delictuelle"; Scheidsr. Uitspr. Antwerpen, 6 februari 1987, De Verz.,
1988, 114; Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M. en Hamelink, P.,
,Overzicht (1964-1978)", T.P.R., 1980, nr. 248, 1472; Vandenberghe, H.,
Van Quickenborne, M., Geelen, K. en Decoster, S., ,Overzicht (19791984)", T.P.R., 1987, nr. 211, 1613; zie betreffende de voorwaarden voor
samenloop, nr. 195 e.v. en in het bijzonder Cass., 14 oktober 1985, Arr.
Cass., 1985, nr. 88, J.T., 1986, 600; R.G.A.R., 1987, nr. 11.217; R.C.J..R,
1988, 341, met noot Van Quickenborne, M., ,Reflexions sur le dommage
purement contractuel"; Cass., 26 maart 1992, Arr. Cass., 1991-92, 722,
V.K.J., 1992, 221).
Dit heeft in de praktijk tot een quasi-immuniteit van de hulppersonen geleid
(Dirix, E., ,Aansprakelijkheid van en voor hulppersonen", l.c., nr. 17, 355).
Deze regel van de zgn. immunteit van de uitvoeringsagent sluit nauw aan bij

1533

het samenloopverbod omdat hij erop gericht is om een gemakkelijke ontwijking van het verbod van samenloop te verhinderen. Zo kan de binnenschipper die schade lijdt bij het laden van zijn schip tengevolge van een
beweerd gebrek aan de laadinstallaties, de eigenaar van deze installatie niet
buitencontractueel aanspreken, gezien deze laatste slechts te beschouwen is
als de uitvoeringsagent van de medecontractant van de binnenschipper (Kh.
Antwerpen, 27 mei 1991, Rechtspr. Antw., 1992, 259).
Maar de omstandigheid dat de rniskenning van de algemene zorgvuldigheidsplicht - voorwaarde gesteld door het ,stuwadoorsarrest" - tevens
een tekortkorning aan een contractuele verbintenis is, belet niet dat hij door
wie de tekortkorning werd begaan, onverschillig of hij een contractspartij is
dan wel de uitvoerder door wie deze zich liet vervangen, buitencontractueel
aansprakelijk is voor de schade aan derden met wie hij geen overeenkomst
heeft gesloten (Cass., 25 oktober 1990, Arr. Cass., 1990-91, 237).
Werd buitencontractueel aansprakelijk gesteld, de uitvoeringsagent die bij de
levering van stookolie niet naar de ketel gaat kijken vooraleer de pomp van
de tankwagen in werking te stellen en zich bijgevolg niet heeft kunnen
vergewissen van de bijzonderheden van het verluchtingssysteem. Het bestreden arrest stelde vast dat de schade - vervuiling van de aan een derde
toebehorende visvijver - te wijten was aan een gebrek aan voorzorg dat e({n
buitencontractuele fout oplevert.
Het feit i:lat dezescliending van-i:lealgemeiie zorgvtildigheiospliclit tevens
een inbreuk op de contractuele verplichtingen tussen hoofdschuldenaar en
diens uitvoeringsagent uitmaakt, belet, zoals gesteld, niet de aansprakelijkheid van de uitvoeringsagent op aquiliaanse basis ten aanzien van de schadelijdende derden.
De derden, die immers geen partij zijn bij de overeenkomst en schade lijden
tengevolge van de slechte uitvoering van de onderaannerningsovereenkomst,
kunnen niet rechtstreeks de rniskenning van een contractuele verbintenis
aanvoeren en evenrnin zich rechtstreeks beroepen op de schade die uit de
slechte uitvoering van het contract volgt, welke schade bestaat in het verlies
van het voordeel dat de medecontractant normaliter uit de uitvoering van het
contract kon halen (zie Cass., 25 oktober 1990, Arr. Cass., 1990-91, 237,
R.G.A.R., 1992, nr. 11.990, R.C.J.B., 1992, 493; Brussel, 3 oktober 1988,
R.G.A.R., 1989,nr.11.553).
Tot slot dient erop gewezen dat de hierboven geschetste regel niet verhindert
dat bij toepassing van de orgaantheorie zowel de persoonlijke aansprakelijkheid van een orgaan van de Staat, welk binnen de uitvoering van zijn ambt is
opgetreden, ingevolge art. 1382 B.W. in het gedrang kan worden gebracht,
evenals de rechtstreekse aansprakelijkheid van de overheid (Vandenberghe,
H., Van Quickenborne, M., Geelen, K. en Decoster, S., ,Overzicht (19791984)", T.P.R., 1987, nr. 211, 1613; zie nr. 141). Nochtans kan hieruit niet
afgeleid worden dat een orgaan van de Staat een derde is ten aanzien van het
uit te voeren contract (Cass., 11 mei 1981, R. W., 1982-83, 381, noot).
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