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Aansprakelijkheid wegens het veroorzaken van de dood van
een ander naar Belgisch en Nederlands Recht

Preadvies van Jan Ronse
INLEIDING
1. -De aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad is in het Belgische recht
geregeld door de artikelen 1382 en volg. Code Oivil. Deze teksten bleven sedert
1804 ongewijzigd, met uitzondering van het nieuwe artikel 1386 bis, ingevoerd door de wet van 16 april1935, tot regeling van de schadeloosstelling
voor schade door ontoerekenbaren veroorzaakt.
Enerzijds gaf het steeds toenemende aantal schadegevallen aanleiding tot
een zeer overvloedige rechtspraak die, op belangrijke punten, van de Franse
rechtspraak afwijkt.
Dit betreft niet alleen de aansprakelijkheid voor schade aangericht
door zaken die men onder zijn bewaking heeft (art. 1384, eerste lid),
de aansprakelijkheid van de ouders voor schade veroorzaakt door hun
ontvoogde minderjarige kinderen (art. 1384, tweede lid), de geldigheid
en de draagwijdte van de bedingen tot beperking of uitslujting van
aansprakelijkheid.
Bovendien wijkt de Belgische rechtspraak grondig af van de Franse
rechtspraak, nopens de vraag of alle schade te vergoeden is naar haar
volledige omvang, en in hoofde van elke benadeelde persoon.
Er wordt hier dus geen beschrijving gegeven van éénzelfde FransBelgische recht,- dat ter zake niet meer bestaat,- maar wel van het
Belgische recht, ·zoals het door een meer dan één eeuw oude case law
is gegroeid.
Het is in zijn huidige, eigenaardige gestalte dat het Belgische recht
dient vergeleken te worden met het Nederlandse.
2. - Benevens deze zelfstandige ontwikkeling van het Belgische recht
door de rechtspraak, moet de ontwikkeling van het sociaal zekerheidsrecht
vermeld worden.
Talrijke gevallen van schade door doodslag of verwonding worden
ten dele door dit bijzondere recht beheerst (arbeidsongevallenwet, verzekering tegen ziekte en invaliditeit, pensioenstelsels allerhande). De
aanknopingspunten tussen het gemeenrecht van de schadeloosstelling
na onrechtmatige daad enerzijds, en de bijzondere herstelwetgeving
anderzijds, betekenen dikwijls in grote mate botsing tussen twee stelsels
die, geheel of ten dele, tot herstel van een zelfde schade strekken, maar
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waartussen geen harmonie tot stand gebracht werd. Ofschoon een
dergelijke herziening van het schadevergoedingsrecht, de onontbeerlijke
overeenstemming tussen deze stelsels tot voorwerp zou moeten hebben,
worden in dit preadvies, in de mate van het mogelijke, de aanrakingspunten met het sociaal zekerheidsrecht buiten beschouwing gelaten.

Het is echter zeer belangrijk op te merken dat, afgezien van het verschil
van redactie, artikell382 O.C. op een heel andere wijze door de rechtspraak
"gevuld" werd, dan zulks met artikel 1401 Ned. B.W. het geval was.
Het begrip zelf van de schade maakt in België het voorwerp uit van zeer
belangrijke betwistingen die vooral ontstaan zijn naar aanleiding van de
schadeloosstelling na overlijden (zie verder nr. 8.).
Verder zal blijken dat waarschijnlijk mag verwacht worden dat de
opvatting volgens dewelke de schade geensZins een normatief maar wel
een feitelijk begrip is, voortaan in het Belgische recht zal blijven gelden.
5.- De relativiteitsleer of Schutznormtheorie, waardoor de aanspraakgerechtigden, o.m. na doodslag, a priori beperkt worden, is in het Belgisch
recht onbekend.
1

Zie o.m. noot D. H. onder Verbr., 16 dec. 1920, Pas., 1921, I, 65; - vgl.
notion d'acte illicite considéré en sa qualité d'élément de la faute
4, blz. 4.

DELIYANNIS, J., La
délict~wlle (1952), nr
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De leer van de absolute onrechtmatigheid geldt er op onbetwiste wijze, een
paar alleenstaande pogingen niet te na gesproken, om het oorzakelijk verband
te toetsen aan de finaliteit van de overtreden norm 1 •
6.- De strijd tussen de aequivalentieleer en de adaequatietheorie, overschrijdt het leerstuk van het oorzakelijk verband, aangezien de keuze bepaald
wordt door het streven naar, of het verwerpen van een beperking van
aanspraak en aansprakelijkheid 2 •
Alhowel de recente Franse rechtsleer steeds duidelijker de voorkeur geeft
aan de adaequatietheorie, en een verschuiving in die zin in de Franse rechtsleer waar te nemen is 3 , geldt in België in principe steeds de theorie van de
aequivalentie der oorzaken 4, hetgeen af en toe in de rechtspraak zeer uitdrukkelijk gezegd wordt 5 •
Hierin wijkt het Belgische recht eens te meer af van het Nederlandse,
waar de adaequatietheorie toegepast wordt. Hierdoor kan naar Belgisch
recht de omvang van de te vergoeden schade veel rui:t:r;1-er zijn.
Enerzijds vergete men hierbij echter niet dat dit vraagstuk evenzeer, zo
niet meer verwaarloosd is in België dan in Frankrijk.
Verschillende oplossingen die als toepassingen van de aequivalentie
leer voorgesteld worden, zijn dezelfde als in de adaequatietheorie. Men
denke nl. aan de gelijke oplossing in Nederland en België gegeven aan
de aansprakelijkheid van verschillende daders en hun verbintenis
in solidum.

Anderzijds wordt het oorzakelijk verband op soevereine wijze ontkend o
bevestigd door de feitenrechter 6 •
Door zijn ontkenning zonder meer, zullen in bepaalde gevallen eisen
ongegrond verklaard worden, die in Nederland niet ontvankelijk zouden zijn
tengevolge van de wettelijke beperking van de aanspraakgerechtigden.
Meer dan eens zal het causaliteitsvereiste hierbij op zeer bedenkelijke wijze
gehanteerd worden, waar de betwisting in werkelijkheid· op het gebied
van de schade moest gevoerd zijn en tot haar erkenning zou geleid hebben 7 •
Menig geval wordt er met ontkenning van het oorzakelijk verband op1 Zie hierover RoNSE, JAN, Aanspraak op schadeloosstelling na onrechtmatige
daad, nrs 82 en volg., blz. 82 en volg.
2 Vgl. AssER-RUTTEN, blz. 533 en volg.; -DE PAGE, noot, R.O.J.B., 1955, 192
en 193; - . EsMEIN, P., Trois problèmes de responsabilité civile. - Oausalité. Concours de 1·esponsabilités. - Oonventions d'irresponsabilité, Rev. Trim. Dr. Oiv.
1934, blz. 322.
3 MAZEAUD, II, nr 1442, blz. 359 en vqlg.; RonrÈRE, Responsabilité civile,
nr 1617, blz. 235 en volg.; - TuNe, noot onder Parijs, 18 april 1955, Rec. Dall.,
1956, J, 356.
, 4 DE PAGE, II, nr 958, blz. 903.
6 Zie o.m. Gent, 28 febr. 1910, Pas., 1910, II, ll9; Verbr., 4 dec. 1950, Pas.,
1951, I, 201; R.G.A.R., 1952, 4906; J.T., 1951, 265; - Luik, 3 nov. 1955, J.T.,
1956, 389.
6 Vaste rechtspraak: Verbr., 2 mei 1950, Pas., 1950, I, 614;- Verbr., 22 mei 1950,
Pas., 1950, I, 656; - Verbr., 22 juni 1950, Pas., 1950, I, 745; - Verbr., 22 juli
1950, Pas., 1950, I, 836; - Verbr., 26 febr. 1951, Pas., 1951, I, 424; - Verbr.,
2 april 1951, Pas., 1951, I, 508 en 514-; - Verbr., 8 okt. 1951, Pas., 1952, I, 47; Verbr., 12 april 1954, Pas., 1954, I, 710.
7 Zie o.m. Brussel, 22 jan. 1955, R.O.J.B., 1955, blz. 190, met noot DE PAGE; Brussel, 30 dec. 1952, B~tll. Ass., 1954, 406.
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gelost, zonder dit te bepalen terwijl het toevoegen van een of ander adjectief,
zoals cause génératrice, cause efficiente, e.a.d., niets bijbrengt 1 .
Sedert enkele jaren echter wordt vereist dat de schade het·noodzakelijke
gevolg weze van de onrechtmatige daad. Met toevoeging van dit adjectief,
wordt wel een beperking van de aequivalentieleer ingevoerd, hetgeen o.m. kan
blijken uit een arrest van het hof van verbreking van 12 juli 1951 2.
Nauwkeurig is dit niet, en het empirisme zal de Belgische rechtspraak op
dit gebied wellicht nog lange jaren blijven kenmerken.
7.- Hierbij eens te meer afwijkend van het Franse recht en anders ook
dan in het Nederlandse recht, wordt in de Belgische rechtspraak, ter zake
van onrechtmatige daad, geen toepassing gemaakt, ook niet op analogische
wijze, van de regeling die in artikelen 1146 en volg. O.C. voorzien is, voor de
schadeloosstelling na wanprestatie.

Evenals dit nog in het Nederlandse wetboek het geval is, is inderdaad
een uitvoeriger regeling voor de schadeloosstelling na wanprestatie
bepaald in de Code civil, in tegenstelling met de jongere wetboeken waar
een eenheid van regeling voor wanprestatie en onrechtmatige daad
verwezenlijkt werd zoals in het Duitse, het Zwitserse en het Italiaanse.
In België wordt vrij algemeen aanvaard dat deze afzonderlijke regeling van
de schadeloosstelling na wanprestatie, haar oorsprong, grondslag en verantwoording vindt in de overeenkomst en dat zij dienvolgens niet kan toegepast
worden op de schadeloosstelling na onrechtmatige daad 3 •
Hieruit volgt dat aan de voorzienbaarheid van schade geen enkele rol
toebedeeld wordt na onrechtmatige daad.
Hierbij weze aangestipt dat aan het voorzienbaarheidsvereiste van
artikel 1150 C.C. in het Belgisch recht een zeer beperkte draagwijdte
gegeven wordt, ook in zijn eigen toepassingsgebied van de overeenkomst 4 •
Redelijke voorzienbaarheid van schade kan weliswaar bepalend zijn
bij onderzoek of schuld al dan niet bewezen is. Wanneer de schuld
uitsluitend bestaat in een gebrek aan vooruitzicht en voorzorg, is deze
voorzienbaarheid dan slechts een redelijke voorzienbaarheid en geenszins
een feitelijk voorzien. Bovendien betreft zij de schade wat haar ontstaan,
geenszins wat haar omvang betreft.
De volledige schade dient naar Belgisch recht vergoed te worden, ook al
was haar omvang redelijk niet te voorzien 5 .
Het onderscheid dat tussen middellijke en onmiddellijke schade, recht1

DE PAGE, II, nr 957, blz. 902.
Pas., 1951, I, 785; R. W., 1951-52, 686; J.T., 1951, 565; - zie ook V~rbr.,
5 maart 1953, Pas., 1953, I, 516; J.T., 1953, 514;- DE PAGE, II, nr 960, blz. 906,
en Complement, II, blz. 24.
3 Vgl. VAN RIJN, J., Responsabilité aequilienne et contrats, nr 42, blz. 56; LAURENT, XX, nr 523, blz. 566 en volg.
4
Zie o.m. Verbr., 23 febr. 1928, Pas., 1928, I, 85; -Gent, 9 maart 1950, Pas.,
1951, II, 19; R.O.J.B., 1951, 21, met noot DEKKERS.
5 VAN RIJN, nr 42, blz. 55 en volg.; Verbr., 17 jan. 1929, Pas., 1929, I, 63; Verbr., 13 jan. 1932, Pas., 1932, I, 169.
2
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streekse en onrechtstreekse schade, dat luidens artikel 1151 O.C., na wan-

prestatie geldt, wordt na onreehtmatige daad niet gemaakt 1 •
Ofschoon in de rechtspraak van rechtbanken en hoven wel af en toe nog
de uitdrukking rechtstreekse schade voorkomt, is de rechtspraak van het
hof van verbreking zeer stellig om te beslissen dat dit onderscheid niet geldt
ter zake van onrechtmatige daad 2 •
Het hof van verbreking beslist dat het aanwenden van de uitdrukking
rechtstreekse schade en rechtstreeks oorzakelijk verband de redengeving dubbelzinnig kan maken 3 •
In overeenstemming met deze principes wordt in België algemeen aanvaard dat de voorbeschiktheid van het slachtoffer de aansprakelijkheid noch
opheft, noch beperkt.
De dader moet zijn slachtoffer nemen zoals hij het treft.
Dit· werd o.m. beslist wanneer de dodelijke afloop van een licht
ongeval bepaald was. door de pathologische voorbeschiktbeid van het
slachtoffer 4.
De oplossing is dezelfde voor de strafbare doodslag bij gebrek aan
vooruitzicht en voorzorg 5 •
· Indien echter de voorbeschiktbeid van die aard was, dat de kwaal
in de kiem aanwezig was en het overlijden ten gevolge zou gehad hebben,
ook al ware de onrechtmatige daàd niet gepleegd, zal de dader slechts
aansprakelijk zijn voor het vervroegen van het nadeel, ter zake van het
overlijden. Maar ·in dergelijk geval rust de bewijslast vo1komen op de
aangesprokene 6 •
EERSTE DEEL. - HET GELDENDE RECHT TER ZAKE VAN
SCHADELOOSSTELLING NA OVERLIJDEN
HOOFDSTUK

I . - DE

Afdeling I. -

SCHADE TENGEVOLGE VAN OVERLIJDEN.

Kre.nking van een rechtmatig belang.

8. - Met het doel het aantal aanspraken a priori te beperken werd door
verschillende auteurs, die hierin door een gedeelte ·van de rechtspraak gevolgd
werden, voorgesteld aan het begrip schade een normatieve bepaling te geven.
· Daartoe werd voorgehouden dat schade, dommage, een juridisch begrip
· 1 Met dit onduidelijke en overigens verwarrende begrip werd in de jongere wetboeken opgeruimd: vgl. art. 99 O.R. ter vervanging van het oude artikel ll6; zie hierover VoN THUR, Obligationenrecht, Ie uitg., I, § 13, blz. 93; - ÜFTINGER,
Haftpftichtrecht, I, § 2, I, blz. 32 en volg.
2 Verbr., 13 jan. 1932, Pas., 1932, I, 189; Verbr., 28 mei 1934, P.P., 1934,
nr 215; - Verbr., 5 maart 1953, R. W., 1953-54, 218; J.T., 1953, 514, met noot
P. N. BoLLAND; R.O.J.B., 1955, 190, met noot DE PAGE; -zie ook ter zake van
doodslag: Krijgshof Luik, 29 jan. 1946, Pas., 1946, II, 7; R.G.A.R., 1946, 3909;
J.T., 1946, 391; -anders: DE PAGE, II, nr 952 bis, blz. 899 en nr 960, blz. 906.
3 Verbr. 10 nov. 1952, Pas., 1953, I, 141.
4 Verbr., 13 juni 1932, Pas., 1932, I, 189.
5 Verbr., 4 juli 1955, Pas., 1955, I, 1202; J.T., 1955, 621.
· 6 Zie hierover: Verbr., 8 juni 1951, R. W., 1951-52, 545; R.G.A.R., 1952, 4927;
Pas., 1951, I, 691: krankzinnigheid tengevolge van onrechtmatige daad.
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zou zijn, in tegenstelling met het feitelijke begrip préjudice. Door schade
(dommage) zou dan moeten begrepen worden, het nadeel ontstaan door de
krenking van een subjectief recht.
M.a.w. alleen dan zou de benadeelde over een aanspraak beschikken,
wanneer hij, tengevolge van de onrechtmatige daad, een voordeel verloren
heeft, waarop hij, een, aan artikel 1382 O.C. voorafgaand, en daarvan
onafhankelijk subjectief recht kon laten gelden.
Ter zake van schadeloosstelling na doodslag, waarvoor deze theorie uitgedacht werd, betekent zulks dat dan alleen schade kan gesteld worden,
wanneer de aanspraakmakende persoon jegens het overleden slachtoffer een
subjectief recht kon laten gelden om de voordelen te genieten, die hij thans,
tengevolge van dit overlijden verbeurt!.
Door deze beperkende begripsbepaling wordt de kring van de aanspraakgerechtigden en de omvang van de te vergoeden schade op grondige wijze,
a priori, beperkt.
Zij werd door een gedeelte van de Belgische rechtspraak aanvaard om,althans wat de vermogensschade betreft, -uitsluitend als schade te erkennen
het verlies van een onderhoud waarop de aanspraakmakende persoon een
burgerlijk recht had jegens de overledene.
Derhalve zou bv. volgens deze stelling, de broeder van het gedode slachtoffer geen schade lijden in de zin van artikell382 e.c., nu hij tegenover het
slachtoffer, dat hem in feite onderhield, geen recht op onderhoud kon laten
gelden 2 •
9.- De theorie volgens dewelke de schade als rechtskrenking of inbreuk
op een subjectief recht dient begrepen te worden, sluit aan met de Franse
1 ROLIN, H., Quelques remarq1tes sur les engagements résultant des délits ou quasidélits (art. 1382-1383 du Code Oivil). Académie Royale de Belgique, Bull. de .la Olasse
des lettres et des sciences morales et politiques, vijfde reeks dl XIII (1927), blz. 68
en volg.; - DE PAGE, Traité, II, nr 948, blz. 890.
2 Terloops kan hier vermeld worden dat door DABIN, met nagenoeg dezelfde
bewoordingen, voorgesteld wordt de schade op normatieve wijze als rechtsinbreuk,
lésion de droit, te begrijpen, in tegenstelling met belangenkrenking, lesio.n d'intérêt.
In het stelsel van laatstgenoemde auteur, -dat veeleer tot de algemene rechtstheorie behoort, - is echter aan het begrip recht een zo ruime betekenis toe te
schrijven dat, ondanks de enigszins verwarrende formulering, alle beperkende
werking aan zijn bepaling ontnomen wordt. Door recht begrijpt hij immers niet een
belang, door een eigen rechtsvordering beschermd, maar wel het vermogen dat
rechtsbescherming waardig is, en desgevallend door de herstelsanctie van artikel
1382 O.C. rechtsbescherming zal ontvangen. Hij vereist dus geenszins, in tegenstelling met DE PAGE een "lien de droit" tussen de aanspraakmakende persoon en
het gedode slachtoffer (zie o.m. DABIN, J., Lésion d'intérêt ou lésion de droit comme
condition de la 1·éparation des dommages .. ., Ann. Rg. Sw., IX (1948), blz. 5 en volg.;
- DABIN, J., Le droit subjeetij (1952), passim).
Zij . stelling wijkt slechts van de verder te bespreken rechtspraak van het hof
van verbreking af door een terminologische aangelegenheid (zie de instemming
met deze opmerking van de schrijver dezer verhandeling door DABIN gegeven in
R.O.J.B., 1954, blz. 170, voetnoot 3).
Ten slotte mag in dit verband vermeld worden dat een traditionele bepaling van
schade als krenking van een recht of van een verworven recht, die bij verschillende
Franse en Belgische auteurs kan ontmoet worden, geenszins de bovengemelde
normatieve en dus beperkende strekking heeft. Hierdoor wordt slechts de nadruk
gelegd op de zekerheid van het geleden nadeel tegenover de loutere verwachtingen
(zie de uitvoeriger bespreking van de begripsbepaling van de schade in RoNSE, JAN,
Aanspraak op schadeloosstelling uit onrechtmatige daad (1954), nrs 8 en volg., blz. 38
en volg.).
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t'echtspraak, volgens dewelke door dommage in artikel1382 e.c. dient begrepen
te worden la lésion certaine d'un intérêt juridiquement protégé 1 •

10.- Naar aanleiding van de herstelvordering ingesteld door de broeder
van een persoon die, tengevolge van een onrechtmatige daad overleden Wl:l.S,
verwierp het Belgische hof van verbreking de besproken normatieve bepaling
van de schade in een zeer duidelijk arrest van 16 januari 1939 2 , waarin
beslist werd dat alle zekere schade door een onrechtmatige daad veroorzaakt,
moet vergoed worden, met uitzondering van het verlies van onrechtmatige
voordelen, en dat de aanspraak op schadeloosstelling derhalve geenszins
afhankelijk is van een voorafbestaande wettelijke verbintenis tussen de
overledene en de aanspraakmakende persoon. Tengevolge. o.m. van enkele
onduidelijke formules in latere arresten van het hof van verbreking, kon een
zekere tw~ifel nopens de vastheid van deze rechtspraak onderhouden worden.
Vooral onder invloed van DE PAGE, bleef een gedeelte van de rechtspraak
de theorie van de schade, als rechtskrenking begrepen, verder toepassen 3 .
De betwisting blijkt thans besloten te zijn door het arrest van 2 mei 1955,
waarin, ten aanzien van een gelijkaardig geschil door het hof van verbreking
met herhaling van de motieven van het arrest van 1939, uitdrukkelijk
bevestigd werd dat de schade in artikel 1382 e.c. een louter feitelijk begrip is 4 •
Hierdoor bleef de Belgische rechtspraak in de lijn van de vroegere
klassieke verklaring van artikel 1382 O.C. in de Franse rechtspraak,
zoals zij door de Cour de cassation in een arrest van 20 februari 1863,
samengevat was "l'article 1382 C.C., en ordonnant en termes absolus
la réparation de tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui
un dommage, ne limiteen rien ni la nature du fait dommageable, ni la
nature du lien qui doit unir, au cas de décès, la victime du fait avec celui
de ses ayants-droit qui en demanderait la réparation" 5.
Er weze hierbij aangestipt dat de Franse Conseil d' Etat tot deze
traditionele opvatting terugkeerde sedert zijn arrest van 25 januari
1952 6 , en dat met het reeds vermelde arrest van 5 januari 1956, wellicht
ook door de Franse Cout' de cassation een ommekeer ingeluid werd.
11.- Naar Belgisch recht komt derhalve alle door de onrechtmatige daad
veroorzaakte schade voor vergoeding in aanmerking, met uitsluiting van
het verlies van onrechtmatige vo01·delen.
De rechtmatigheid van het gekrenkte belang is inderdaad een ontvankelijkheidsvereiste voor de aanspraak op schadeloosstelling.
1 Zie de Franse rechtspraak aangehaald en besproken in RoNsE, JAN, o.c., nrs 36
en volg., blz. 53 en volg.; -Misschien wordt door het arrest van de Franse Cour
de Cassation van 5 jan. 1956, Rec. Dall., 1956, J, 216, waardoor de aanspraak van
de verloofde erkend wordt, een ommekeer ingeluid.
2
Pas., 1939, I, 25.
3
Zie de bestrijding hiervan in RoNsE, JAN, o.c., nrs 46 en volg., blz. 59 en volg.
4 Verbr., 2 mei 1955, Pas., 1955, I, 950; R. W., 1955-56, 935; J.T., 1955, 695;
R.G.A.R., 1956, 5677; zie ook het stevig gemotiveerde arrest a quo: Gent, 20 okt.
1954, R. W., 1954-55, 1507; R.G.A.R., 1955, 5450.
5 Cass. fr., 20 febr. 1863, Rec. Dall., 1864, I, 99, met het verslag van raadsheer
NoUGIER;- zie hierover ook FLOUR, noot onder Cass. fr., 22 febr. 1944, Rec. Dall.,
1945, J, 293.
6 Rec. Dall., 1952, 549; met noot MoRANGE.
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Vóór alle onderzoek naar de zekerheid van de aangevoerde schade, wordt
het vorderingsrecht zelf aan de benadeelde ontzegd 1 •
Het is met aanwending van het criterium van rechtmatigheid dat de aanspraak van de bijzit na doodslag op haar minnaar, als niet ontvankelijk
verklaard wordt in België. De theorie van de rechtskrenking bleek hier dus
overbodig om ongewenste aanspraken te weren. Hoe zeker de aangevoerde
vermogensschade of krenking van een vaststaande genegenheidsband ook
moge voorkomen, zal haar rechtsvordering afgewezen worden 2.
Optredende in een andere hoedanigheid, nl. die van moeder-voogdes
over haar natuurlijk kind, zou haar rechtsvordering echter wel ontvankelijk kunnen zijn.
12.- Onder voorbehoud van het zoëven vermelde ontvankelijkheidsvereiste van rechtmatigheid van het gekrenkte beslag, komt naar Belgisch
recht alle schade door doodslag veroorzaakt in aanmerking.
Door schade, - louter feitelijk begrip, - wordt begrepen het verschil
tussen enerzijds de toestand van de aanspraakmakende persoon en anderzijds de hypothetische toestand waarin de benadeelde verbleven ware,
moest de overledene niet gedood zijn. M.a.w.~ de schade is het nadeel, spruitend uit de krenking van het rechtmatige belang dat de aanspraakmakende
persoon had bij het verder leven van de gedode persoon.
In principe stelt de feitenrechter op soevereine wijze vast wie schade
geleden heeft en welke de omvang van zijn schade is. Het hof van verbreking
kan alleen toezicht uitoefenen op "de redengeving, hetzij wanneer door de
feitenrechter aan het begrip schade een bepaling gegeven werd die afwijkt
van de gebruikelijke betekenis van dit woord, hetzij wanneer de besluiten
van eis of verweer niet beantwoord werden.

Afdeling 11. -

Vermogensschade en extrapatrimoniale schade.

13. -Evenals in het Franse recht, geldt in België als een onbetwist
principe, dat ook die schade, waardoor het vermogen in geen enkel opzicht
aangetast is, -m. a.w. de schade die bestaat in een verlies dat niet op geld
waardeerbaar is,- evenzeer als de vermogensschade moet vergoed worden 3 •
Het principe zelf, volgens hetwelk de extrapatrimoniale schade dient
vergoed te worden, wordt sedert nagenoeg een hele eeuw niet meer betwist.
De feitenrechter stelt soeverein vast dat schade veroorzaakt werd en, bij
onmogelijkheid om deze cijfermatig te berekenen, zal hij ze ex aequo et bono
begroten.
Vgl. Gent, 11 febr. 1956, R.G.A.R. 1956, 5769.
Gent, 10 juni 1936, R.G.A.R., 1946, 3930, met noot BERTEN;- Brussel, 12 april
1944, Pas., 1944, II, 38; Bull. Ass., 1944, 295; R.G.A.R., 1946, 3930 met noot
BE:àTEN; R.O.J.B., 1947, 113, met noot J. VAN RIJN; - Corr. Luik, I april 1950,
Bull. Ass., 1950, 824; -Luik, 24 okt. 1950, Bull. Ass.; 1951, 399; J.T., 1951, 9,
met noot MAYNÉ; R.G.A.R., 1952, 5052;- Corr. Tongeren, 20 dec. 1949, Pas., 1951,
1

2

III, 21.

3
Reeds in 1820 werd dit in België,- toen ter tijde Zuidelijke Nederlanden, -ter
zake van verwonding beslist, in aansluiting met het oud-vaderlandse recht (Brussel,
6 jan. 1820, Pas., 1820-1821, 8, met noot.
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Na overlijden van een persoon tengevolge van een onrechtmatige daad,
worden vrij belangrijke bedragen toegekend aan de nabestaanden als genoegdoening voor hun extrapatrimoniale schade, benevens de eventuele vergoeding voor vermogensschade.
De enige maar werkelijke betwisting die in de Belgische rechtspraak ,
in verband met de vergoeding van extra-patrimoniale schade, wegens het
overlijden van een duurbaar persoon, nog voorkomt, is het vraagstuk van
de beperking van de aanspraakgerechtigden, waarover verder.
Hier weze slechts opgemerkt dat een strekking waar te nemen is om de
toegekende bedragen in een zekere mate te tariferen. De toegekende bedragen
blijken immers niet zeer verschillend ondanks de verschillende vermogenstoestanden van de partijen, het al dan niet verzekerd zijn van de dader, of
het feit dat hij zwaar schuldig handelde of niet.
Aldus bv. wordt heden ten dage doorgaans aan de weduwe van het
gedode slachtoffer een bedrag van nagenoeg 100.000 frank toegekend,
en aan elk der kinderen die met het slachtoffer samenwoonden e~n
bedrag van nagenoeg 50.000 frank.
Dergelijke tarifering bevordert ontegensprekelijk de mogelijkheid
voor de partijen om een geschil door dading te beslechten.

Afdeling 111. -

Vaststelling van de schade door overlijden ontstaan.

14.- Aangezien door schade begrepen wordt de krenking van het belang
van een persoon bij het behoud van de toestand die door de onrechtmatige
daad gewijzigd werd, ontstaat de schade door het overlijden, niet in hoofde
van de overleden persoon, die precies door zijn dood ophield drager van
rechten te zijn. De schade kan slechts ontstaan in hoofde van andere, levende
personen, die een rechtmatig belang hadden bij het verder leven van het
gedode slachtoffer. Deze vaststelling is van groot belang.
Indien inderdaad schadeloosstelling gevorderd wordt niet op grond van
de onrechtmatige daad, maar wel op grond van wanprestatie,- bv. terzake
van. vervoerovereenkomst, - kunnen de erfgenamen geen vordering ex
qontractu instellen tot herstel van de schade door de dood zelf ontstaan.
:Zij beschikken slechts over een aanspraak uit overeenkomst ontstaan in
zover schade geleden werd door hun rechtsvoorganger, vóór zijn overlijden 1 •
15.- Indien de overledene echter persoonlijk vóór zijn overlijden schade
geleden heeft, gaat de aanspraak op schadeloosstelling over op zijn erfgenamen.
De erfelijkheid van de aanspraak op schadeloosstelling wordt thans nagenoeg niet meer betwist.
Dit was nooit het geval voor de vermogensschade.
In verband met de erfelijkheid van extrapatrimoniale schade blijft in de
Franse rechtsleer betwisting bestaan.
, 1 Zie o.m. Verbr. 29 dec. 1892, Pas., 1893, I, 66; -Brussel, 31 dec. 1890, Pas.,
1891, II, 231;- Gent, 9 maart 1950, Pas., 1951, II, 19; R.G.A.R., 1950, 4679.
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In België werd de vraag in bevestigende zin beantwoord door liethof va:n
verbreking 1 •
Na, overlijden tengevolge van een onrechtmatige daad, wordt dok vrij
algemeen vergoeding gevorderd door de nabestaanden in hun hoedanigheid
van erfgenamen voor de extrapatrimoniale schade, door de gedode zelf,
·
vóór zijn overlijden geleden.
· . De vaststelling of al dan niet door de overledene zelf, vóór zijn overlijden,
schade geleden werd, is voorbehouden aan de soevereine beoordelingsmacht
van de feitenrechter 2 . De zekerheid van dit nadeel moet echter ondubbelzinnig vastgesteld worden 3·.
· Praktisch, kan als strekking in de rechtspraak waargenomen worden om
de vordering ex haerede toe te kennen telkens wanneer het slachtoffer, weze
het ook slechts één kort ogenblik, bewust geweest is van ziJn ongeval, met
uitsluiting derhalve van de gevallen waar het slachtoffèr op de slag gedood
werd.
Hier wordt immers de schade vergoed door de overledene vóór zijn dood,
en niet door zijn dood geleden.
16.- In tegenstelling met Franse auteurs 4 , wordt in België algemeen
aanvaard d:;~.t de overledene zelf door zijn .dood persoonlijk geen schade
geleden heeft en dat de aanspraakgerechtigden, die schadeloosstelling
vorderen tot herstel van de schade door dit overlijden ontstaan, geenszins
de vordering uitoefenen van het onmiddellijk getroffen slachtoffer zelf, die
op hen zou overgegaan .zijn 5 •
17. -Hieruit . volgt dat waar aanspraakgerechtigden schad\'lloosstelling
kunnen vorderen tot vergoeding van de schade dom; het overlijden van een
persoon ontstaan, zij daartoe een zelfstandige rechtsvordering uitoefenen~
. Wanneer verschillende personen een eigen aanspraaklatengelden, zijn hun
respecit evelijke aanspraken onderling onafhankelijk, Noch het vonnis, noch
de dading tussen een aanspraakgerechtigde en de aansprakel~jke aangegaan;
hebben gezag van gewijsde tegenover anderen die een persoonlijke aanspraak
kunnen laten gelden.
.
·Verder laat de aanspraakmakende persoon zijn eigen aanspraak gelden
die niets te maken heeft met rechten of verbintenissen van het onmiddellijk
getroffen slachtoffer. Dienvolgens kan de eigen schuld van het slachtoffer, tegenover de persoonlijke rechtsvordering van .de aanspraakgerech~
tigden niet aangevoerd worden om ten voordele van de dade,_· de
aansprakelijkheid tussen de partijen te verdelen 6 • Een verdeling van aan1 Verbr., 30 juni 1930, Pas., 1930, I, 281; R.G.A.R., 1932, 1059; Verbr.
26 sept. 1955, Pas., 1956, I, 38; R. W., 1955-56, 1563.
. .
2
Verbr., 29 dec. 1892, Pas., 1893, I, 66;- Verbr., 30 juni 1898, Pas., 1898, I, 254.
3 Verbr., 31 mei 1943, Pas., 1943, I, 223.
·
~Zie o.m. MazEAUD, IJ, nr 1913, blz. 762 en volg.
5 Zie o.m. Rb. Brussel, 10 maart 1933, R.G.A.R., 1933, 1263; Corr. Bergen,
5 dec. 1933, R.G.A.R., 1934, 1451; - Corr. Neufchateau, 29 jan. 1936, R.G.A.R.,
1936, 2242; - Gent, 9 maart 1950, Pas., 1951, II, 19.
6 Cass. fr., 9 juni 1952, S. 1953, I, 51; Rec. Dall., 1954, J, 494: overlijden van een
vrouw tengevolge van vruchtafdrijving waarin zij toegestemd had;- anders: Luik,
6 n.ov. 1930, R.G.A.R., 1932, 1029: aanspraak van verloofde van het slachtoffer,
terwijl het overlijden mede door· eigen schuld· van het slachtoffer verqorzaakt werd;
verdeling van aansprakelijkheid.
·
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sprakelijkheid zou echter wel plaats hebben wanneer de aanspraakgerechtigde tevens rechthebbende onder algemene titel van het slachtoffer is,
althans indien hij diens nalatenschap zuiver en zonder voorbehoud aanvaard had 1 .
Op dezelfde. gronden zullen bedingen tot. uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid, door het onmiddellijk getroffen slachtoffer aangegaan, geen
invloed uitoefenen op persoonlijke aanspraken, in tegenstelling met de
rechtsvorderingen ingesteld in hoedanigheid van rechtsopvolgers van het
overleden slachtoffer.
De dading die de overledene vóór zijn dood kon aangegaan hebben, zal
evenmin de rechtsvordering van ·de nabestaanden beletten, wanneer zij
optreden tot herstel van de door hem persoonlijk geleden schade tengevolge
van het overlijden van hun rechtsvoorganger.
Ten slotte volgt hieruit dat, wanneer het slachtoffer in de loop van het
geding overlijdt, tengevolge van de onrechtmatige daad, de aanspraakgerechtigden het geding niet kunnen hervatten, maar schadeloosstelling
moeten vorderen door een nieuwe eis.

HoOFDSTUK

Il. -

DE AANSPRAAKGERECHTIGDEN.

18. - Zoals reeds opgemerkt werd, geldt in de Belgische rechtspraak geen
enkele wettelijke beperking van de aanspraakgerechtigden en kan in principe
schadeloosstelling gevorderd worden door al wie aanvoert dat hij tengevolge
van het overlijden van een persoon, persoonlijk schade geleden heeft.
Deze onbeperkte mogelijkheid van aanspraken volgt zowel uit de tekst
van artikel1382 O.C. als uit artikel3 van de wet van 17 april1878 (voorafgaandelijke titel van het Wetboek van strafvordering).
Men betitelt de schade geleden door deze aanspraakgerechtigden doorgaans
als schade door terugkaatsing 2 • Deze onbeperkte mogelijkheid leidde in
Frankrijk zowel als in België tot het vraagstuk van de beperking van de
aanspraakgerechtigden.

Zoals reeds aangestipt is, werd de theorie van rechtskrenking vooral
daartoe uitgedacht, doch wordt deze theorie thans verworpen.
Vervolgens kan geen beroep gedaan worden op de relativiteitsleer die in
België onbekend is.
Ten aanzien van de principes bestaat naar Belgisch recht, geen enkele
a priori beperking van mogelijke aanspraken, maar blijft er slechts een in elk
afzonderlijk geval te behandelen vraag van feitelijke zekerheid van het aangevoerde nadeel.
M.a.w. in principe kan als aanspraakgerechtigde nooit a priori uitgesloten
worden wie aanvoert dat hij in een rechtmatig belang gekrenkt werd door
het overlijden van het slachtoffer; integendeel zal zijn rechtsvordering
a posteriori afgewezen worden wanneer de .aangevoerde schade niet zeker
1
Verbr., 27 dec. 1949, Pas., 1950, I, 274; R.G.A.R., 1951, 4823;- vgl. R.P.D.B.
Tw. Successions, nr 830, 4°.
2 MAZEAUD, II, 1872, blz. 701: dommage par ricochet; vgl. LAURENT XX,
nr 528, blz. 572.
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vaststaat of wanneer tussen deze schade en de onrechtmatige daad geen
oorzakelijk verband bestaat.
In de praktijk zal vooral het causaliteitsvereiste aangewend worden om een
rechtsvordering af te wijzen wanneer de toewijzing niet wenselijk geacht
wordt, terwijl de vaststelling of ontkenning van het oorzakelijk verband op
soevereine wijze door de feitenrechter gedaan wordt.
De voornaamste reeksen van aanspraken die heden ten dage in het Belgisch recht erkend worden, kunnen hierna overlopen worden.

Afdeling I. -Nabestaanden.
19.- De aanspraak van de overlevende echtgenoot geeft geen aanleiding
tot belangrijke betwistingen. Hierbij weze echter opgemerkt dat aan de
schadeloosstelling in geen enkel opzicht een alimentair karakter toegekend
wordt noch wat haar ontstaan noch wat haar omvang betreft (zie verder
nr. 33).
Aan de weduwe dient het verlies vergoed te worden dat zij tengevolge
van het overlijden van haar echtgenoot ondergaat. Er bestaat integendeel betwisting in de rechtspraak of de echtgenoot vermogensschade
lijdt tengevolge van het overlijden van zijn vrouw, die geen winstgevende arbeid uitoefende.
Wanneer de echtgenoten in feite gescheiden leefden ontstaat betwisting. In een arrest van 10 maart 1952 besliste het hof van verbreking
dat geenszins. met rechtstoestanden diende rekening gehouden te
worden, niaar dat slechts moest nagegaan worden of ten aanzien van de
feiten, de aanspraakmakende weduwe vermogensschade geleden heeft
door het verlies van haar echtgenoot. Dienvolgens mocht de feitenrechter
de eis afwij zen 1 •
In een ·later arrest erkende het hof van verbreking eens te meer de
soevereine beoordelingsmacht van de feitenrechter die ter zake de eis
·toegewezen had vaststellende dat de vereisten van het recht op levensonderhoud vaststonden en dat de overledene werkelijk in staatwas om
zijn verbintenis tot levensonderhoud te vervullen 2 •
20. - Wat de extrapatrimoniale. schade betreft wordt in het algemeen de
eis tot schadeloosstelling afgewezen wanneer de echtgenoten gescheiden
leefden 3 .
Uitzonderlijk echter wordt soms een kleinere vergoeding toegekend 4 •

21.- Betreffende de aanspraak van de verloofde bestaat in het Belgisch
recht thans geen betwisting meer sedert het toonaangevend arrest van het
hof te .Brussel. van 14 november -1928 5 .
Pas., 1952, I, 427; R.G.A.R., 1953, 5243.
Verbr., 26 februari ·1953, ·Pas., 1953, II, 491; R.G.A.R., 1954, 5304.
Zie o.m·. Corr. Luik, 24 april1942, Pas., 1946, III, 57; R;G.A.R., 1946, 3829;Rb. Antwerpen, 9 november 1950, J.T., 1951, 136;- Gent, 14 mei 1952, Bull. Ass.,
1953; 265; - Brussel, 7 mei 1954, R. W., 1954-55, 137; R.G.A.R., 1954, 5429.
4 Zie o.m. Luik, 15 mei 1951, Bull. Ass., 1951, 456.
· 6 Pas., 1929, II, 26; B.J., 1929, 99; -zie hierover A.P.R., ·Tw. Verloving, nrs 64
en volg.
1

·
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. 22. 7---- Zoals· reeds opgemerkt werd, is de eis van de bijzit of minnaar,
zow~l wat de vermogensschade als wat de extrapatrimoniale schade betreft,

niet ontvankelijk wegens gemis aan rechtmatig belang (zie boven nr 11).
23 . ..,_..,. Wettige -kinderen kunnen schadeloosstelling vorderen voor alle
werkelijke schade door het ove:dijden van hun vader of moeder geleden.
Ookhier komt, noch wat het bestàan noch wat de omvang van de schade
betreft, het recht op levensonderhoud ter sprake.
Er is een louter feitelijke vraag of het kind door het overlijden van zijn
vader of moeder, voordelen verloren heeft die het, naar redelijke verwachting,
verder had blijven genieten 1 •
\Vat de extrapatrimoniale schade betreft wordt doorgaans een kleiner
bedrag toegekend aan de kinderen die niet met het slachtoffer samenwoonden
ten tijde van het overlijden.
24. ___,Ook :wa,t de 'firÇtty,urlijlce. lcinde1·en betreft is. slechts een vraag van
feitelijke zèkerheid v-oorhanden. De rechter moet nagaan of en in welke mate
het natuurlijk-kind uitkeringen vanwege zijn natuurlijke vader of moeder
genoot en in de -toekomst verder zou bl;ijven genieten zijn, moest de onrechtmatige daad. niet verricht zijn 2.,

25.- De aanspraak op schadeloosstelling van ongeboren lcinder.en wegens
verlies van een van de ouders wordt erkend a.
26. ;____'__ Betreffende de aanspri:tak van de wettigé ouders 'zijn· verschillende
·
betwistingen ontstaan.
' _· - · _ _ . ; ·
~-'De verhaalbaärheiçl van de kosten en uitgaven, door de onrechtmatige daad
veroorzaakt, wèrd weliswaar niet betwist, onder voorbehoud van de thans
opgeloste betwisting nopens de begrafeniskm;;ten (zie .verder nrs 45 envolg.).
Integendeel .bes~ond betwisting nopens de vraag Qf de uitgaven die de
ouders gedaan hadden voor het ondèrhoud en de opvoeding van hun kind,
als schade mochten erkend worden doordat zij nutteloos gebleken zijn tengevolge van het overlijden.
., Nadat deze vraag een tijd lang betwist was, wordt thans vrij algemeen
aanvaard dat deze uitgaven niet door de onrechtmatige daad veroorzaakt
zijn, en derhalve niet als schade kunnen erkend worden4 • '
Wat de inkomstenschade van de ouders betreft, zijn zeer belangrijke be- ·
twistingen in het Belgisch recht opgerezen.
Zie o.m. Luik, 2 april1941, R.GA.R., 1941, .3604.
Verbr., 11 dec. 1950, Pas., 1951, I, 213; -Luik, 24 okt. 1950, J.T., 1951, 8;
Bull. Ass., 1951, 399: schadeloosstelling tot aan de meerderjarigheid;- Corr. Luik,·
1 april1950, Bull. Ass., 1950, 824: schadeloosstelling gedurende heel de levensduur
van de overledene.
3 DE PAGE, I, nr 236, B, _blz. 295, voetnoot l; Corr. Luik, 16 april 1937,
R.G.A.R., 1937, 2394; - Rb. Brussel, 10 juli 1943, Pas., 1944, III, 42; - Gent,
24 mei 1952, R.G.A.R., 1952, 5079.
_
_
.
_.
4 Zie o.m. Rb. Brussel, 18 jan. 1929, R.G.A.R., 1933, 1331;- Luik, 19 nov.1928,
R.G.A.R., 1928; 348; -Rb. Luik, 18 nov. 1943, R.G.A.R., 1946, 3976; -Luik,
14 nov._ 1944, RJ}.A.R., 1946; 3977; - Rb. Verviers,. 13 juli l954:, Bull. Ass.,
1955, 78.
1
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De rechtmatigheid van het belang der ouders werd een tijd lang ontkend
wanneer zij schadeloosstelling vorderden wegens het verlies van inkomsten
door het overleden kind uit arbeid verworven en aan hen afgestaan.
In een arrest van 9 oktober 1937 werd, op andersluidende besluiten van
het openbaar ministerie, beslist dat het genot door de ouders op deze inkomsten uitgeoefend, luidens artikel 387 C.C., onrechtmatig was en dat de
eis derhalve niet mocht toegewezen worden 1 •
Het hof van verbreking wijzigde echter zijn rechtspraak in 1942 en liet,
in overeenstemming met de sedert 1939 duidelijker geworden strekking, de
oplossing aan de feitenrechter over, nu slechts moet nagegaan worden of en
in welke mate de ouders ten aanzien van de feiten schade lijden 2 •
Duidelijker nog werd in een arrest van 26 september 1949 door het hof
van verbreking beslist dat artikel 387 e.c. geenszins belet dat het met zijn
ouders samenwonende kind zijn inkomsten uit arbeid in het gezin zou
inbrengen.
De schade van de ouders bestaat dan in het verlies van de kans dat het
kind, eens meerderjarig geworden, afstand zou gedaan hebben van de
rechten die het op deze inkomsten luidens artikel 387 e.c. mocht laten
gelden 3 .
Sedertdien is de vraag van louter feitelijke aard gebleven, met dien
verstande dat de feitenrechter er toe gehouden is vast te stellen dat de
inkomsten door het kind aan zijn ouders afgestaan, de onderhoudskosten
van het slachtoffer overtroffen 4 •
Meestal wordt de schade begroot op het bedrag van de inkomsten door het
kind verworven, onder aftrek van de uitgaven die met zijn overlijden vervallen, gedurende enkele jaren, die overeenstemmen met de duur die de
normale datum van het huwelijk van het kind voorafgaat 5 .
Voor oudere jonggezellen wordt weleens een langere duur van de te
verwachten uitkeringen aanvaard 6 •
Wanneer de zoon op het ogenblik van het overlij den geen inkomsten
verwierf, wordt weleens aanvaard dat hij in de toekomst door zijn arbeid
inkomsten zou verwerven en een gedeelte daarvan aan zijn ouders zou
afstaan 7 •
Wanneer een kind niet bijdroeg tot het onderhoud van zijn ouders:
wordt over het algemeen niet aanvaard dat laatstgenoemden recht op
schadeloosstelling hebben wegens het verlies van de gebeurlijke schuldenaar van levensonderhoud 8 •
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Pas., 1937, I, 298 met noot L. 0.; B.J., 1937, 581 met noot L.S.
Verbr., 28 okt. 1942, Pas., 1942, I, 261; R.G.A.R., 1947, 3993.
3 Pas., 1950, I, 19; R.G.A.R., 1950, 4639.
4
Verbr., 2 mei 1949, Pas., 1949, I, 326; R.G.A.R., 1950, 4690.
5 Corr. Luik, 15 jan. 1947, R.G.A.R., 1948, 4221; -Rb. Kortrijk, 25 juni 1948,
R. W., 1948-49, ll74; R.G.A.R., 1949, 4419;-:- Luik, 3 december 1945, R.G.A.R.,
1947, 41ll; - Corr. Aarlen, 14 juli 1948, R.G.A.R., 1949, 2528; -Rb. Gent,
4 jan. 1950, R. W., 1950-51, 134; wat betreft het bedrag alleen verminderd in beroep
Gent, 21 mei 1951, R. W., 1951-52, 1070.
6 Brussel, 5 nov; 1947, R.G.A.R., 1947, 4169.
7 Gent, 9 mei 1955, R. W., 1955-56, 1087: slachtoffer tijdens zijn legerdienst
overleden.
8 Gent, 17 april 1944, Bull. Ass., 1944, 482;- Rb. Doornik, 19 jan. 1951, Bull.
Ass., 1951, 408.
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27. - Zttste.'rs en b1'0eders van het overleden slachtoffer kunnen eveneens
een aanspraak op schadeloosstelling laten gelden wanneer zij uitkeringen
genote:u vanwege de overledene en zij redelijk mochten verwachten dat die
in de toekomst dergelijke uitkeringen zou blijven verstrekt hebben.
Er is immers geen recht op levensonderhoud vereist, maar feitelijke
zekerheid dat de genoten voordelen verder zouden toegestaan worden 1 •
Wat de extrapatt·imoniale schade van de zijverwanten betreft kan echter
een zekere verwarring vastgesteld worden in het Belgisch recht tengevolge
van de op dit gebied waar te nemen strekking om de aanspraakgerechtigden
a priori te beperken tot de zeer dichte bloed- of aanverwanten, met uitsluiting
van broeders en zusters, wier recht op vergoeding voor genegenheidsschade
doorgaans ook als uitzonderlijk bestempeld wordt.
Mede onder invloed van DE PAGE 2 blijft een gedeelte van de rechtspraak
weigerachtig om de aanspraak op genoegdoening van broeders en zusters
te erkennen. Doorgaans worden uitzonderlijke omstandigheden vereist en
worden deze vaak ontkend 3 .
. De uitzonderlijke omstandigheden worden wel erkend bv. waar de aanspraakmakende broeder ::>f zuster ooggetuige was van het ongeval 4 , of nog
wanneer de overledene de oudste zoon was, en de vooroverleden vader
verving in het gezin 5 .
Andere uitspraken vereisen als bepalende omstandigheid dat de aanspraakmakende personen met het slachtoffer samenwoonden vóór het overlijden
om de andere zijverwanten uit te sluiten 6 •
In.tegenstelling met het Franse hof van verbreking, dat hierin een rechtsvraag erkende om de aanspraak van de. zijverwanten op volstrekte wijze uit
te sluiten 7 , besliste het hof van verbreking in twee arresten op zeer duidelijke
wijze, dat het een louterfeitelijke vraag is ofzijverwanten vermogensschade
geleden hebben. Dienvolgens mag en moet de feitenrechter hierover in elk
concreet geval afzonderlijk oordelen, aangezien het recht van de zijverwanten
om schadeloosstelling te bekomen, geenszins uitgesloten is door artikel
1382 0. 0. 8 • Ev;enmin laat de wet toe hun recht op genoegdoening als uitzonderlijk te· bestempelen 9 •

Afdeling 11.- Derden.
28.- Ten aanzien van de ruime draagwijdte van artikell382 O.C., dat in
geen enkel opzicht de kring van de aanspraakgerechtigden beperkt, kunnen
theoretisch derden, andere dan de nabestaanden van het slachtoffer, een
1
Verbr., 16 jan. 1939, Pas., 1939, I, 25; - Verbr., 2 mei 1955, Pas., 1955, I, 950;
R. W., 1955-56, 935.
2
Traité, II, nr 951 bis, blz. 898, en voetnoot 4.
3
Rb. Doornik, 19 jan. 1951, Bull._ Ass., 1951, 408; - Luik, 4 nov. 1953, J.T.,
1953, 667;- Luik, 14 juli 1953, R.G.A.R., 1954, 5410; Jur. Liège, 1953-54, 235.
4
.
Rb. Kortrijk, 25 juni 1945, R. W. 1948-49, 1174; R.G.A.R., 1949, 5419.
5 Brussel, 29 okt. 1954, R.G.A.R., 1955, 5474.
'
6
Rb. Antwerpen, 9 nov. 1950, J.T., 1951, 136;- Brussel, 30 jan. 1951, Bull. Ass.,
1951, 125;- Corr. Luik, 24 okt. 1953, R.G.A.R., 1954, 5390.
7 Cass. fr., 2 febr. 1931, Rec. Dall., 1931, I, 38 met verslag van Raadsheer PILON.
8
Verbr., 15 juni 1937, Pas., 1937, I, 186.
.
9 Verbr., 15 nov. 1937, Pas·., 1938, I, 354; R.G.A.R., 1940, 3265.
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ontvankelijke eis tot schadeloosstelling instellen, wanneer zij aanvoeren dat
zij nadeel ondergingen tengevolge van het overlijden van het slachtoffer.
Meestal echter gaat het hier over louter theoretische mogelijkheden
uit de rechtsleer, terwijl de rechtspraak omzeggens niet beroerd wordt
door de mogelijkheid van aanspraken van derden, andere dan risicodragers.
Het ontbreken van een wettelijke beperking van de aanspraakgerechtigden heeft ter zake niet geleid tot het erkennen van ongewenste
aanspraken, maar integendeel blijft de mogelijkheid bestaan om, waar
zulks wenselijk zou blijken, een rechtmatige eis tot schadeloosstelling
toe te wijzen.
Terecht immers werd opgemerkt dat de leverancier, die stelt dat hij
schade lijdt door het verlies van een trouwe klant, slechts in de boeken
kan gevonden worden, terwijl in de praktijk nooit eèn dergelijke eis
ingesteld werd 1 •
Anderzijds werd evenzeer terecht opgemerkt dat het wenselijk is de
mogelijkheid van een aanspraak van derden te behouden. Het voorbeeld
werd gegeven van een oude knecht, die door zijn meester opgenomen en
verzorgd werd, terwijl na het overlijden van laatstgenoemde, diens
erfgenamen deze ereplicht van trouw en dankbaarheid niet overnamen 2 •
29.- Belangrijker voor de praktijk is het verwante geval waar een
vennoot of een bedrijfshoofd schadeloosstelling vordert wegens het overlijden
van een medevennoot of van een uitstekende bediende.
Men toe werd in de Belgische en Franse rechtspraken een dergelijke eis
ingesteld, doch werd hij door de feitenrechter afgewezen wegens gemis aan
oorzakelijk verband tussen de aangevoerde schade en het overlijden 3 .
Het oorzakelijk verband wordt op soevereine wijze door de feitenrechter
vastgesteld of ontkend. Het schijnt echter wel wenselijk te zijn een mogelijkheid van schadeloosstelling open te laten, zoals overigens de jure constituendo
in Engeland voorgesteld werd door WINFIELD. De werkelijkheid van schade,
als gevolg van het overlij den, zal kunnen vaststaan wanneer de overledene
behoorde tot de uiterst gespecialiseerde of vertrouwbare ·werkkrachten, die
moeilijk in een bedrijf kunnen vervangen worden 4.

30. - Van een heel andere aard is de vraag of schuldenaars, voor wie het
overlijden de aanleiding tot uitkeringen aan de nabestaanden gaf, deze
uitgaven kunnen verhalen tegen de aansprakelijke, door wiens· schuld het
slachtoffer gedood werd.
Dit is het geval voor risicodragers in de breedste zin van het woord, nl.
verzekeraars, openbare besturen of werkgevers, die aan de nàbestaanden van
hun personeel een pensioen moeten uitkeren.
Hier weze vooraf vernield dat de verzekeraar gebeurlijk de subrogatie
Responsabilité civile, nr 1604, blz. 223.
G., La notion de situation illégitime dans Ze contentieux de la responsabiz.ité administrative, Rec. Dall. 1953, Ohr., 29.
·
~Brussel, 22 juni· 1927, Pas., 1928, II, 99; -Gent, 3e K., 25 juni 1951 i.z. Alberdienst t. Groothuis en consoorten, onuitg.; - Corr. Namen, 29 april1934,1R.G.;l..R.,
1934, 1574; -Brussel, 30 dec. 1952, Bull. Ass., 1953, 406; - Hrb. Seine, 29 junj
J 929, Sem. Jur., 1930, 1279.
4
WrNFIELD, Torts, § 58, blz. 202 en volg ..
1 RoDIÈRE,
2 MoRANGE,

•
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zal bedongen hebben. In dat geval oefent hij geenszins een persoonlijke
rechtsvordering op grond van de onrechtmatige daad uit. Deze mogelijkheid kan dus buiten beschouwing gelaten worden. Hetzelfde betreft de
wettelijke subrogatie van de werkgever of van de verzekeraar-wet,
die de wettelijke uitkeringen krachtens de arbeidsongevallenwet aan de
weduwe en de kinderen betaald hebben (art. 19 Arbeidsongevallenwet).
In de andere gevallen, waar het overlijden aanleiding geeft tot uitkering,
wordt ,thans vrij algemeen in het Belgische recht, met instemming van de
rechtsleer, aanvaard dat de risicodrager over geen aanspraak op schadeloosstelling uit onrechtmatige daad beschikt. Daartoe wordt voorgehouden
dat uitke:çingen waartoe dit overlijden aanleiding gaf (kapitaal van levensverzekering, pensioenen e.d.m. ) hun eigen rechtsgrond vinden, hetzij in de
overeenkomst, hetzij in het statuut van het personeel der openbare besturen.
Op deze vraag kan niet uitvoerig ingegaan worden 1 •.
Hierbij valt echter op te merken dat het vraagstuk verplaatst werd naar
het gebied van het oorzakelijk verband.
Men zegt dat de uitkering van de risicodrager haar eigen oorzaak
heeft, nl. de overeenkomst of het statuut, en dat dit nadeel dus niet
veroorzaakt werd door de onrechtmatige daad.
Men merkt onmiddellijk op hoe het woord oorzaak hier in twee verschillende betekenissen gebruikt wordt: door de eerste wordt rechtsgrond
bedoeld, terwijl de tweede de feitelijke veroorzaking aanduidt 2 •
De oplossing van dit vraagstuk houdt blijkbaar verband met een
ander, nl. dit van de toerekening van deze uitkeringen op de schadeloosstelling aan de nabestaanden verschuldigd. De rechtspraak is thans
zeer stevig in die zin gevestigd dat de hier besproken uitkeringen niet
op de schadeloosstelling kunnen toegerekend worden. Daarom ook
wordt het verhaalsrecht van de risicodrager dan ook op volstrekte wijze
ontkend ten einde de dader geen tweemaal te doen betalen.
Hierbij weze slechts opgemerkt dat vroeger, ter zake van verwonding,
het hof van verbreking er een andere stelling op nahield, door nl. te
oordelen dat de staat, die aan een gekwetst personeelslid uitkeringen
moet doen, door het statuut. van zijn personeel bepaald, schadeloosstelling kon vorderen, hoezeer ook dit risico door de betrokken partijen
kon voorzien geweest zijn 3 • Deze rechtspraak werd in 1938 gewijzigd,
eveneens ter zake van verwonding.
Het hof van verbreking besliste dat de uitkeringen aan een gekwetst
-officier gedaan, niet in oorzakelijk verband staan met de onrechtmatige
daad, maar hun oorzaak vinden in het wettelijk statuut der officieren 4 •
Evenwel schijnt een ·ommekeer niet onmogelijk rekening houdend met
het arrest van 5 maart 1953 5 •
Hierin werd· door het hof van verbreking beslist dat waar een vervoerder, krachtens het vervoercontrac~, vergoeding heeft moeten
1 Wat de huidige stand van de rechtspraak betreft zie DE p A.GE, II, nr 962,
.
blz. 909, en de nieuwe tekst in Oomplément, U, blz. 247 en volg.
2 Men vergelijke dezelfde verwarring bij DE PAGE, R~O.J.B., 1955, blz. 198

~v~.
3

4

5

.

·.

-

Verbr.,_ 25 febr. 1936, Pas., 1936, I, 165.
Verbr., 17 jan. 1938, Pas., 1938, I, 8.
R.O.J.B., 1955, 185.
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betalen aan het slachtoffer van een ongeval tijdens de uitvoering van
de overeenkomst overkomen, zulks niet uitsluit dat de vervoerder
schadeloosstelling kan vorderen van de persoon door wiens bewezen
schuld dit ongeval veroorzaakt is.
HooFDSTUK

III. -

DE scHADELoossTELLING.

31.- Evenmin als in het Nederlands wetboek en, anders dan in het
Duitse B.G.B. ( § 249), wordt door de Code Oivil een bepaling gegeven van
de schadeloosstelling.
1
Vrij algemeen echter wordt door schadeloosstellen begrepen: de benadeelde
zo goed mogelijk in de toestand brengen waarin hij gebleven of gekomen ware
indien de onrechtmatige daad niet verricht ware 1 • Hieruit volgt dat de
schade in haar bestaan vastgesteld wordt en, wat haar omvang betreft,
gewaardeerd wordt, door de toestand van de aanspraakgerechtigde te
vergelijken, -niet met de toestand vóór de onrechtmatige daad, -maar
met de hypothetische toestand waarin hij verbleven of gekomen ware, moest
de onrèchtmatige daad niet verricht zijn.
32. ·_ Het begrip van de schadeloosstelling bevat de inhoud van het
voorschrift zelf 2 • De schade dient dan ook volledig vergoed te worden.
Enerzijds is aan de Belgische rechter door de wet geen enkel matigingsrecht
toegekend.
De vrije beoordelingsmacht van de feitenrechter houdt tevens zijn opdracht
in de schade in concreto vast te stellen en te waarderen en daaraan alleen de
schadeloosstelling te meten.
Daarbij zijn alleen feitelijke toestanden bepalend, met uitsluiting van
rechtstoestanden 3 . Bovendien is het concrete en geenszins het normale
bepalend, zoals reeds opgemerkt werd bij de bespreking van de voorbeschiktbeid van het slachtoffer (boven nr 7).
De schade door de aanspraakgerechtigde aangevoerd, moet slechts zeker
zijn wat haar bestaan betreft, geenszins wat haar omvang betreft. De moeilijkheid om de omvang van de schade en dus ook het bedrag van de schadeloosstelling te begroten, vermindert noch haar werkelijkheid, noch de zekerheid van haar bestaan, en ontslaat er dienvolgens de rechter niet van tot
schadeloosstelling te veroordelen.
Vooral ter zake van doodslag zal de schadeloosstelling vaak ex aequo et bono
moeten begroot worden 4 •
33. - Aangezien de schadeloosstelling alleen door de schade bepaald
wordt, mag geen rekening gehouden worden met de vermogenstoestand van
de partijen 5 •
·
1
Verbr., 15 mei 1941, Pas., 1941, I, 195, kol. 2; -Rb. Aarlen, 25 febr. 1954,
Jur. Liège, 1955-56, 32.
2
Verbr., 15 mei 1941, Pas., 1941, I, 192, in fine.
3
Verbr., 10 maart 1952, Pas., 1952, I, 427.
4 Zie o.m. Verbr., 28 okt. 1942, Pas., 1942, I, 261; R.G.A.R., 1947, 3993; Verbr., 20 jan. 1949, Pas., 1949, I, 54.
5 Zie o.m. Krijgshof Luik, 14 dec. 1948, J.T., 1949, lOl; Krijgshof Brussel,
8 ma.art 1946, Pas., 1946, II, 17.
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Een uitzondering hierop wordt gemaakt door artikell386 bis, dat het
bedrag van de schadeloosstelling door ontoerekenbaren verschuldigd,
laat afhangen van de vermogenstoestand van de partijen.
Met de betaalkracht van de aangesprokene wordt geen rekening gehouden.
Hierbij mag niet vergeten worden dat, naar Belgisch recht, de schadeloosstelling na doodslag in geen enkel opzicht een alimentair karakter heeft.
Evenmin als een recht op levensonderhoud vereist is voor het bestaan van
de aanspraak zelf, kan aan de aanspraak op schadeloosstelling wat haar omvang betreft, een alimentair karakter toegeschreven worden. De behoefte aan
levensonderhoud wordt dus niet in aanmerking genomen en de schadeloosstelling is niet beperkt tot de omvang van hetgeen als levensonderhoud zou
verschuldigd zijn door het slachtoffer, moest dit in leven gebleven zijn.
Om één enkel voorbeeld te geven zij verwezen naar het arrest van
11 december 1950, waarin het hof van verbreking besliste dat de feitenrechter soeverein mocht vaststellen hoelang het gedode slachtoffer zijn
natuurlijk kind zou onderhouden hebben, terwijl de voorschriften
betreffende de wettelijke verbintenis tot levensonderhoud in dit verband geen enkele toepassing vinden 1 •
In die zjn werd dan ook geoordeeld, nu eens dat het kind de steun van
het overleden slachtoffer redelijk mocht verwachten tot aan zijn meerderjarigheid 2 en een andere maal dat het natuurlijk kind deze uitkeringen
zou blijven genjeten gedurende heel de levensduur van zijn natuurlijke vader 3 •
Op die gronden wordt vrij algemeen aanvaard dat geen rekening mag
gehouden worden met het feit dat de weduwe sedert het overlijden van haar
echtgenoot, opnieuw in het huwelijk getreden is, en zij dus een nieuwe
schuldenaar van levensonderhoud in haar tweede echtgenoot heeft gevonden 4 •
Op dezelfde gronden ook werd beslist dat geen rekening mag gehouden
worden met het feit, dat de weduwe sedert het overlijden van haar echtgenoot, een winstgevenel bedrijf aangevat heeft, aangezien het toerekenen
van deze inkomsten op de schadeloosstelling er zou op neerkomen dat de
schadeloosstelling te laste gelegd wordt van een ander persoon clan de dader 5 .
In ditzelfde verband kan aangestipt worden dat geen rekening gehouden
wordt noch met het openvallen van een nalatenschap, noch met het uitkeren
van een kapitaal van levensverzekering, noch met de toekenning van pensioenen aan de weduwe of aan de kinderen 6 .
1

Pas. 1951, I, 213.
Luik, 24 okt. 1950, J.T., 1951, 8.
Corr. Luik, I april 1950, Bull. Ass., 1950, 824.
4 Rb. Charleroi, 24 maart 1892, P.P., 1892, nr 1034; Corr. Luik, 10 juli 1950,
Bull. Ass., 1950, 839; -Luik, 8 nov. 1951, Bull. Ass., 1952, ll8; -Luik, 26 jan.
1954, R.G.A.R., 1954, 5317; Jur. Liège, 1953-54, 300;- vgl. Verbr., 29 sept. 1948,
Pas., 1948, I, 509; J.T., 1949, 68 met noot PIRET; -de jongste rechtspraak van
het hof van beroep te Gent houdt in een zeker oyzicht met het tweede huwelijk
rekening in zoverre zij daaruit mindere schade liJdt, vermits de huwelijkskansen
van de weduwe werkelijk zijn gebleken: Gent, 14 juli 1954, R.G.A.R., 1955, 5508; Gent, 18 dec. 1954, R. W., 1954-55, 1553; R.G.A.R., 1955, 5594.
5 Verbr., 4 juli 1955, Pas., 1955, I, ll93; J.T., 1955, 635; R.G.A.R., 1955, 5632;vgl. DABIN et LAGASSE, Examen de jurisprudence, R.G.J.B., 1949, blz. 92, nr 90.
6 Zie de uiteenzetting van de huidige stand der rechtspraak in DE PAGE, II Gomplément, nr 1033 bis, blz. 313 en volg.
2

3
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34. - De zwaarte van de schuld of het ontbreken daarvan, komt evenmin
in aanmerking: de lichtste sch1,tld verplicht tot volledig herstel.
Het bedrag van de schadeloosstelling wordt uitsluitend door de omvang
van de schade bepaald, zowel in geval van bewezen schuld als in geval van
vermoede aansprakelijkheid 1 •
Ofschoon wel eens beweerd werd dat, in de praktijk, van deze principes zou afgeweken worden, blijkt echter dat, in werkelijkheid, de
rechter de schadeloosstelling op obiectieve wijze begroot met uitsluitende
inachtneming van de schade. Dit blijkt o.m. uit de bedragen als genoegdoening voor extrapatriamoniale schade toegekend, en die nagenoeg
dezelfde zijn na opzettelijke doodslag als na overlijden in een verkeersongeval door een lichte schuld veroorzaakt.
35.- Aangezien de schadeloosstelling begroot wordt door de vergelijking
van de toestand van de benadeelde met de hypothetische toestand waarin hij
gebleven ware, moest de onrechtmatige daad niet verricht zijn, volgt dat de
schadeloosstelling begroot wordt naar het tijdstip van de einduitspraak.
Nopens dit principe bestond nog betwisting gedurende de laatste jaren.
Hieromtrent werden door het hof van verbreking een reeks arresten geveld
die sedertdien de rechtspraak van rechtbanken en hoven bepaald hebben.
De schade wordt in haar bestaan en omvang gewaardeerd door de rechter
naar het tijdstip van zijn einduitspraak, eventueel in beroep. Naar hetzelfde
tijdstip kiest de rechter de best passende vorm van schadeloosstelling.
Waar de schade in geld hersteld moet worden, begroot hij de schadeloosstelling naar hetzelfde tijdstip in de op dat ogenblik geldende wettelijke
munteenheid 2 •
. 36.- De moeilijkheid ontstond vooral in verband met de bepaling van
het criterium volgens hetwelk latere gebeurtenissen tussen het oorspronkelijke
schadegeval en de uitspraak verwezenlijkt, of op dat ogenblik reeds te
verwachten, in. aanmerking te nemen zijn.
Het Belgische hof van verbreking formuleerde sedert 1948 de regel als
volgt op negatieve wijze: de rechter moet de schadeloosstelling begroten
naar het tijdstip van zijn einduitspraak, zonder rekening te houden met
latere gebeurtenissen die vreemd zijn aan de onrechtmatige daad of aan de
schade ·zelf a.
Met aanwending van deze formule werd beslist dat de feitenrechter
terecht weigerde rekening te houden met het tweede huwelijk van de
weduwe van het gedode slachtoffer, omdat hij mocht vaststellen dat
1 Verbr., 15. mei 1941, Pas. 1941; I, 192, meer bepaald blz. 195,. kol. 2;- Verbr.,
22 dec. 1947, Pas., 1947, I, 555; J.T., 1948, 134; R. W., 11,)47-48, 665; R.G.A.R.,
1948, 4241;- Verbr., 19 jan. 1948, Pas., 1948, I, 37.
2 Zie o.m, PIRET, noot onder Verbr., 7 febr. 1946, R.O.J.B., 1948, blz. 126 en
volg.; DABIN, R.O.J.B., 1949, blz. 96, nr 98 en R.O.J.B., 1952, blz. 96,
nr 58;- VEROUGSTRAETE, E., Over de bepaling van de levensduur .. ., R. W., 1954-55,
kol. 1089.
3 Verbr., 29 sept. 1948, Pas., 1949, I, 509; J.T., 1949, 68, met noot PIRET; Verbr., 31 maart 1952, Pas., 1952, I, 489; R. W., 1952-53, 58; R.G.A.R., 1953,
5242, met noot FoNTEYNE; J.T., 1952, 362; - Verbr. 4 juli 1955, Pas., 1955, I,
ll93; J.T., 1955, 635; R.G.A.R., 1955, 5632.
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deze latere gebeurtems vreemd was aan de onrechtmatige daad en de
schade 1 •
Vervolgens werd een arrest verbroken, waarin de feitenrechter
geweigerd had rekening te houden met het overlijden van de aanspraakmakende weduwe van het slachtoffer tijdens de loop van het geding 2 •
Deze latere gebeurtenis is niet vreemd aan de schade aangezien zij
zekerheid verschaft nopens de levensduur tijdens dewelke de weduwe
het voor haar bestemde inkomen van het slachtoffer verbeurt.
In een derde arrest, eveneens op grond van de door het hof van verbreking geformuleerde regel, werd een arrest verbroken dat, bij de
begroting van de aan de weduwe van het slachtoffer toekomende
schadeloosstelling, in aanmerking genomen had het feit dat zij na het
overlijden van haar echtgenoot, diens bediening had kunnen overnemen
en daardoor persoonlijke inkomsten kon verwerven 3 •
De bruikbaarheid van de door het hof van verbreking geformuleerde regel
wordt betwist.
Indien het niet vreemd zijn aan de onrechtmatige daad betekent, dat aan
het causaliteitsvereiste moet voldaan zijn wanneer de omvang van de schade
vermeerdert, laat de aangehaalde formule in het duister wat moet begrepen
worden door niet vreemd zijn aan de schade 4 .
37. - Hoe duister deze formule ook weze, toch kan in de Belgische rechtspraak nagenoeg overeenstemming vastgesteld worden nopens verschillende
oplossingen die, in mindere of meerdere mate, door deze formule kunnen
samengevat worden. Waar de latere gebeurtenissen de maatstaven tot begfoting van de schade en de schadeloosstelling gewijzigd hebben, moeten zij door
de rechter op het ogenblik van zijn einduitspraak in acht genomen worden.
Derhalve zal de rechter 'na overlijden van het slachtoffer, in aanmerking nemen de wedde- en loonsverhogingen die zich vóór zijn uitspraak
voordeden of op dat ogenblik redelijk te verwachten zijn. Hij zal dus
rekening houden met een algemene verhoging van wedden en lonen 5 •
Bovendien zal hij rekening houden met de bevorderingen of loonsverhogingen die het slachtoffer redelijk had mogen verwachten ware het
niet gedood, ook al had het geen recht op dit voordeel. Dit is zeker het
geval voor toekomstige periodieke loonsverhogingen zonder enige
bevordering in rang 6 • Maar ook toekomstige bevorderingen, die door
overlijden of door invaliditeit verbeurd zijn, moeten in aanmerking
genomen worden wanneer zij redelijk mochten verwacht worden door
1

Verbr., 29 sept. 1948, l.c.
Verbr., 31 maart 1952, l.c.
Verbr., 4 juli 1955, l.c.
Zie PIRET, noot onder Verbr., 29 sept. 1948, J.T., 1949, 70, 2de kol.;- VEROUGSTRAETE, E., R. W., 1954-55, 1090;- vgl. RENARD et GRAULICH, Rev. Trim. Dr. Oiv.,
4
1954, Chr., blz. 191, nr 16.
5 Zie o.m. Luik, 29 juni 1943, R.G.A.R., 1947, 3995; Brussel, 9 juni 1945,
Bull. Ass., 1945, 279;- Brussel, 13 juli 1946, R. W., 1946-47, 125; R.G.A.R., 1946,
3922;- Brussel, 29 mei 1948, R.G.A.R., 1949, 4301, 4347 en 4424; Bull. Ass., 1949,
87; -Brussel, 19 jan. 1950, R.G.A.R., 1950, 4559;- Rb. Oudenaarde, 9 mei 1951,
R. W., 1951-52, 561.
6
Zie o.m. Corr. Oudenaarde, 4 maart 1948, R.G.A.R., 1948, 4343 met noot
J. FoNTEYNE; -Luik, 23 mei 1946, Bull. Ass., 1946, 286;- Corr. Dinant, 25 nov.
1948, Bull. Ass., 1949, 363;- Rb. Brussel, 17 maart 1949,Bull. Ass., 1949, 516;Gent, 14 mei 1952, Bull. Ass., 1953, 265.
2

3
4

~05

het slachto:fl;er. De feitenrechter moet dan slec];lts de redelijke waarschijnlijkheid ten aanzien van de feiten onderzoeken en vaststellen.
Aldus besliste het hof van verbreking dat de feitenrechter soeverein
mocht vaststellen dat een officier, zonder enig verworven recht te kunnen
laten gelden op een bevordering, zeker tot kolonel zou bevorderd zijn 1 •
38. - De rechtspraak betreffende de schadeloosstelling na onrechtmatige
daad is fel beroerd geweest door betwistingen van monetair recht.
De rechtspraak schijnt thans nagenoeg tot rust. gekomen te zijn omtrent
de volgende oplossing: de rechter begroot de schadeloosstelling naar het
tijdstip van zijn einduitspraak, en spreekt zijn veroordeling uit in de wettelijke munteenheid 2 •
Hierbij wordt de werkelijke koopkracht van de munt zo mogelijk
,
aangewend.
Er. is geen enkele moeilijkheid om te veroordelen tot een aantal
franken in hun werkelijke koopkracht gelijk aan de schad.e, indien· de
schade onmiddellijk in dat bedrag kan gewaardeerd worden 3 • ·
Dit ware bv. het geval waar de rechter zonder meer hij de begroting
van de· inkomstenschade na overlijden, de huidige lonen aanwendt bij
zijn berekening.
.
De moeilijkheid ontstaat waar een door de" rechter gedane begroting
moet aangepast worden op grond van de verminderde koopkracht van
de frank, bv. wanneer het in het aangevochten vonnis toegekende bedrag
op grond daarvan zou moeten heraangepast worden, of wanneer bv.,
ter zake van doodslag, de nabestaanden uitgaven gedaan hebben zoals
voor de begrafenis van het slachtoffer.
Enerzijds wordt algemeen aanvaard dat de verbintenis tot schadeloosstelling niet onder toepassing valt van artikell895 C.C., aangezien
de waarde van deze verbintenis door de rechter moet geschat worden,
nu· ze noch door de overeenkomst ván partij en noch door ·de wet. be. paaldis 4 •
Deze verbintenis verandert niet van aard door het feit dat het slacht.;
offer of zijn nabestaanden bepaalde uitgaven hebben gedaan 5 • Maar de
rechter mag dan slechts een op een vroeger tijdstip begrote schadeloosstelling heraanpassen op haa~ juiste waarde indien inm.iddels een wettelijke wijziging aan de munteenheid ingetreden is 6 •
In dat geval, maar in dat geval alleen, mag hij het vroeger begrote
· bedrag heraanpassen niet in verhouding tot de omvang van de devaluatie, maar wel in verhouding tot de werkelijke vermindering van de
1 Verbr., 12 jan. 1950, Pas. 1950, I, 312; R.G.A.R., 1,951, 4740; -zie verder:
Brussel, 19 maart 1925, P.P., 1926, 75;- Rb. Brussel, 10 juli 1943, R.G.A.R., 1946,
3876; - Rb. Brussel, 17 maart 1949, R.G.A.R., 1950, 4704; - Corr. Bergen,
19 sept. 1938, R.G.A.R., 1939, 2921; - anders: DE P .AGE, II, nr 1020, 2o, blz. 981.
Deze stelling is heel wat gemilderd: DE P .AGE,. Oomplément, II, nr 1020, 2°, 6,
blz. 300.
2 Verbr., 26 febr. 1931, Pas., 1931, I, 94; Verbr., 24 nov. 1949, Pas., 1950, I,
186; R. W., 1949-50, 973; J.T., 1950, 55, met noot PrRET; R.D.P., 1949-50, 542,
met noot PIRET; R.G.A.R., 1951, 4766; Rev .. Prat. Not., 1951, 374; R.O.J.B., 1951,
met noot P .. DE HARVEN.
3 Besluiten Adv.gen. S.ARTINI VAN DEN KERCKHOVE voor Verbr., 26 febr. 1931,
Pas., 1931, I, 97, .1e kol.; --:- PIRET, R.O.J.B., 1948, 147, en volg.
4 Verbr., 26 febr. 1931, Pas., 1931, I, 94.
5 PrRET, R.O.J.B., 1948, blz. 141; R.D.P., 1949-50, 547.
6 Verbr., 17 febr. 1943, Pas., 1943, I, 64; Verbr., 3 juli 1944, Pas., 1944, I,
424; R.G.A.R., 1946, 3825.
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koopkracht van de frank, en zulks m toepassing van de wet van
24: april 1935 1 .
39.-,- Evenals hij met de wettelijke loonsverhogingen rekening mag hóuden,
die vóór zijn uitspraak verwezenlijkt zijn of op dat ogenblik redelijk te verwachten zijn, mag de rechter ook rekening houden met de veranderingen in
de rentevoet en met de redelijk te verwachten veranderingen daarvan.
Hiermede wordt rekening gehouden bij de kapitalisatie van de rente aan de
weduwe van het slachtoffer toe te kennen, door nl. een kleinere rentevoet aan
te wenden naarmate de belegging van het toegekende kapitaal, door de lange
duur van deze belegging, onzekerder wordt 2 •
4:0. __:____ De rechter houdt rekening, op het ogenblik van zijn begroting, met
alle verwezenlijkte of op dat ogenblik redelijk te verwachten gebeurtenissen,
waardoor de zekerheid betreffende het bestaan en de omvang v::J,n de schade
vermeerderd, ·verminderd of ontnomen wordt.
Op die gronden kwam de Belgische rechtspraak tot· rust na een lange
betwisting dienaangaande nopens het principe dat met het overl~iden van de
aanspraakgerechtigde vóór de einduitspraak rekening moet gehouden worden
bij de begroting van de doorlopende schade.
Indien het overlijden van het slachtoffer zelf in oorzakelijk verband staat
met de onrechtmatige daad, dan komt deze nieuwe schade in aanmerking.
Dit overlijden verplaatst, volgens de uitdrukking van PIRET, de schade op
een andere aanspraakgerechtigde, nl. de nabestaande 3 •
Maar dit overlijden stelt een einde aan de schade door het slachtoffer zelf
geleden. Het is aldus beperkt, dat zijn aanspraak op de erfgenamen overgaat,
afgezien van de persoonlijke aanspraak die deze door het overlijden kunnen
laten gelden. Wanneer het slachtoffer tengevolge van een.vreemde oorzaak
overlijdt, moet eveneens met dit overlijden rekening gehouden worden. Ook
dan is aan zijn schade, door zijn overlijden zelf een einde gesteld en het is,
eveneens aldus beperkt, dat zijn aanspraak op de erfgenamen overgaat,
terwijl hier geen nieuwe persoonlijke aanspraak kan ontstaan wegens gebrek
aan oorzakelijk verband tussen de onrechtmatige daad en het overlijden.
Vermits door dit overlijden zekerheid verschaft is omtrent de vermoedelijke levensduur van het slachtoffer, kan geen beroep meer gedaan worden
op de levensduurtabellen. Waarschijnlijkheid is door zekerheid vervangen 4 •
Wanneer de schadeloosstelling begroot moest worden met inachtneming
van de vermoedelijke leven~duur van ~en aanspraakgerechtigde, andere dan
Verbr., 24 nov. 1949, l.c., in fine;- Gent, 31 jan. 1951, R. W., 1950-51, 1573.
Gent, ll juli 1955, R. W., 1955-56, 1140; R.G.A.R., 1956, 5649; -Rb. Brussel,
9 april1949, Bull. Ass., 1949, 662;- Luik, 28 febr. 1951, J.T., 1953, 10; - Gent,
14 juli 1954, R.G.A.R., 1955, 5508 en 5542; - vgl. Hoge Raad, 23 maart 1953,
N.J., 1953, nr 617, met besluiten Adv.gen. HEGGENS.
3
PIRET, R.O.J.B., 1948, blz. 131;- J.T., 1949, blz. 69, 2e kol.
4 Verbr., 31 maart 1952, Pas., 1952, I, 489; R. W., 1952-53, 58; R.G.A.R., 1953,
5242; J.T., 1952, 362; -Brussel, 30 april1938, R.G.A.R., 1938, 2772; -Brussel,
25 april 1945, R.G.A.R., 1947, 4083; - Gent, 14 nov. 1949, R. W., 1949-50, 645,
met advies Adv.gen. DELAHAYE; .J.T., 1950, 360, met noot ÛRIANNE; - Gent,
Ver. Kamers, 13 juli 1954, Pas., 1955, II, 109; - VEROUGSTRAETE, E., R. W.,
1954-55, kol. 1089 en volg.;- vgl. Arr.-Rb. 's Gravenhage, 22 febr. 1949, N.J. 1950,
nr 157; -anders: Luik, 28 jan. 1955, R.G.A.R., 1955, 1756.
1
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het gedode slachtoffer, is de oplossing precies dezelfde. Hier ook vervangt
zekerheid de vroegere waarschijnlijkheid 1 •
41. - De Belgische wet bepaalt niets in verband met de vorm waarin de
schadeloosstelling dient toegekend te worden, evenmin als zulks in Nederland
het geval is, in tegenstelling met het Italiaanse Codice Civile (art. 2058) en het
Duitse B.G.B. ( § 249). Er wordt thans algemeen aanvaard dat de vorm van
de schadeloosstelling bepaald wordt door de feitenrechter, die hierbij slechts
als opdracht heeft een zo passend mogelijk herstel te kiezen 2.
Ter zake van doodslag is de keuze nagenoeg beperkt tot de vraag: kapitaal·
of rente. Gezien de voordelen van de Kapitalsabhandlung, waardoor een
onmiddellijk einde aan het proces gesteld wordt, komt de schadeloosstelling
onder de vorm van een rente in de praktijk der Belgische rechtspraak
nagenoeg niet meer voor 3 .
42.- Er bestaat betwisting nopens het vermogen voor de rechter om de
modaliteiten te bepalen nopens de belegging van het kapitaal dat aan een
weduwe toegekend wordt na het overlijden van het slachtoffer.
Er werd bv. gevonnist dat de aansprakelijke slechts geldig bevrijd zal zijn
mits inschrijving in het Grootboek der openbare schuld op naam van de
minderjarigen die onder de aanspraakgerechtigden voorkomen, en zulks tot
aan hun meerderjarigheid 4, of door het openen van een spaarboekje te
bevelen op naam van het kind met beding van onaantastbaarheid tot aan
zijn meerderjarigheid 5 • Dergelijke beschikking is echter onwettig. Inderdaad
de schadeloosstelling na onrechtmatige daad wordt gerekeJ+d onder de nieteisbare kapitalen; waaromtrent luidens artikel 61 Hypotheekwet bepaald is,
dat de voogd, zonder bijstand van de toeziende voogd, geen betaling. kan
ontvangen, terwijl de toeziende voogd verplicht is er voor te zorgen dat de
1 Verbr., 31 maart 1952, l.c.; -Gent, 14 nov. 1949, l.c.; DABIN et LAGASSE,
R.O.J.B., 1949, blz. 91, nr 87;- anders: Luik, 8 februari 1944, R.G.A.R., 1946,
3881, met noot 0. MALTER; - Brussel, 6 april 1950, R.G.A.R., 1953, 5226; "Brussel, 29 juni 1951, onuitg., verbroken door Verbr., 31 maart 1952, l.c.
2 Zie noot onder Verbr., 15 mei 1950, Pas., 1950, I, 652.
3 Een tijd lang heeft betwisting bestaan nopens de vraag of het beweerde voordeel door het onmiddellijk toekennen van een kapitaal in plaats van een rente,niet
moest toegerekend worden door een bepaalde aftrek, bv. van 10 %, ten einde dit
voordeel te compenseren (In die zin: Corr. Oudenaarde, 4 maart 1948, R.G.A.R.,
1948, 434.3; - Rb. Brussel, 9 april 1949, Bull. Ass., 1949, 662; R.G.A.R., 1951,
4731;- Rb. Hoei, 31 maart 1952, Jur. Liège, 1952, 249).
Deze zienswijze blijkt thans verworpen te zijn met ontkenning van het beweerde
voordeel (DABIN et LAGASSE, R.O.J.B., 1952, blz. 98, nr 62;- Rb. Brussel, 23 nov.
1934, R.G.A .R., 1934, 1695;- Gent, 27 jan. 1939, R.G.A.R., 1939, 3038;- Brussel~
10 mei 1939, R.G.A.R., 1939, 3091; -Brussel, 29 april1940, R.G.A.R., 1941, 3440;
- Brussel, 5 maart 1941, R.G.A.R., 1941, 3605; - Rb. Brussel, ll dec. 1946,
Bull. Ass., 1946, 247; -Brussel, 29 mei 1948, R.G.A.R., 1949, 4301; -Brussel,
19 mei 1949, R.G.A.R., 1949, 4493;- Gent, 21 nov. 1949, Bull. Ass., 1950, 451;Brussel, 10 nov. 1951, R. W., 1952-53, 367;- Brussel, 20 febr. 1952, R. W., 1952-53,
ll84; - Luik, 2 okt. 1952, Bull. Ass., 1953, 280; - Gent, 18 dec. 1954, R. W.,
1954-55; 1553; R.G.A.R., 1955, 5612). Het hof van verbreking erkent hieromtrent
de soevereine beoordelingsmacht van de feitenrechter (Verbr., 10 juli 1950, Pas.,
1950, I, 823), onder voorbehoud van zijn motivedngsplicht (Verbr., 10 okt. 1955,
Pas., 1956, I, ll3).
4 Brussel, 17 maart 1934, R.G.A.R., 1935, 1900; Corr. Luik, 13 febr. 1937,
R.G.A.R., 1937, 2463.
5 Gent, 14 mei 1952, R. W., 1953-54, 71.
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uitbetaalde som onmiddellijk in een openbare kas gestort wordt, tenzij de
familieraad een andere belegging aan de voogd toestaat;
Aangezien de wet bepaalde beleggingen voorschrijft, waarvan slechts
mag afgeweken worden mits machtiging van de familieraad, is elke andere
door de rèchter opgelegde modaliteit onwettig 1 •
43.- Dè feitenrechter kan de schadeloosstelling toekennen in de vorm
van een hoofdsom, te vermeerderen met de vergoedende interesten of in een
enkele hoofdsom.·
Wanneer deze interesten gevorderd en toegekend zijn, worden zij vergoedende interesten genoemd, omdat zij deel uitmaken van de schadeloosstelling op grond van artikell382 O.C. verschuldigd 2 •
Zij worden aldus genoemd om ze te ondersc:h_eiden van de moratoire
interesten, terwijl in tegenstelling met laatstgenoemde, geen ingebrekestelling vereist is zoals voor wanprestatie bepaald is door artikelll53 O.C. 3 •
De vergoedende interesten zijn ook te onderscheiden van de ger~chtelijke
interesten, die eveneens strekken tot vergoeding van het nadeel voortspruitend uit het uitstel van de betaling der schadeloosstelling. Laatstgenoemde spruiten uit de eis voort, terwijl de feitenrechter, mits passend
antwoord op de besluiten en blijvende binnen de perken van het gev~rderde
bedr~g, soeverein het vertrekpunt. van- de vergoedende interesten bepaalt 4~
In de praktijk worden de vergoedende interesten vaak zonder andere
motivering vanaf het ·schadegeval toegekend 5 •
In de jongere rechtspraak ontwikkelt zich een meer genuanceerde
stelling. De souvereine beoordelingsmacht van de feitenrechter nopens
het vertrekpunt van de interesten strekt èr toe hem toe te laten de
schade zo juist mogelijk te begroten. Alhoewel .de ·herstelplicht van de
. aansprakelijke in principe o_ntstaat op het. ogenblik van het sch,adegeval,
is de schade daarom niet van meet af aan onveranderlijk vastgesteld en
integende~l vatbaar, wat haar. omvang betreft, voor ontwikkeling.
V anÇI.a-ar wordt, meer e:ri meer in de rechtspraak een verschil~end
vertrekpunt voor. de vergoedende interesten· bepaald .naar gelang .van
de schadeposten. Ter zake van doodslag is het belangrijk op te merken
dat meestal voor uitgaven en kosten, de vergoedende .interesten toegekend worden vanaf het ogenblik w;aarop zij gedaan werden door de
aanspraaksgerechtigde. Dit is het geval voor reiskosten, uitvaartkosten,
geneeskundige zorgen e.d.m. 6 • ·
Voor de reeds V{}rloren inkomsten, in.a.w. voor de inkomstenschade
geleden tot aan de uitspraak, worden de vergoedende interesten berekend
1 DE PAGE,
2 Verbr., 17

II, nr 181 c, blz. 178; nr 184 b, 2°, blz. 180.
mei 1943, Pas., 1943, T, 187; R.G.A.R., 1947, 3997.
Verbr., 17 jan. 1929, Pas., 1929, I, 63.
4
Verbr., 10 juni 1937, Pas., 1937, I, 179;- Verbr., 17 mei 1953, Pas., 1953, I,
178; R.G.A.R., 1947, 3997; - Verbr., 12 juli 1943, Pas., 1943, I, 296; R.G.A.R.,
1947, 3996.
5 Brussel, 23 maart 1932, Pas., 1932, Il, 236; Corr. Brussel, 29 okt. 1948,
R.G.A.R., 1951, 4744; - Gent, 3 febr. 1949, R. W., 1948-49, HOI; - Brussel,
17 maart 1949, Bttll. Ass., 1949, 516; -Luik, 16 maart 1950, Bull. Ass., 1950, 427.
6 Brussel, 9 dec. 1936, R.G.A.R., 1937, 2396;- Gent, 14 maart 1944, Bull. Ass.,
1944, 283; -Gent, 5 aprill944, Bull. Ass., 1944, 292;----. Corr. Brussel, 30 okt. 1946,
Bull. Ass., 1946, 350; -Rb. Brussel, 9 april 1949, Bull. Ass., 1949, 662; -Rb.
Oudenaarde, 9 mei 1951, R. W., 1951-52,· 561.
3
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vanaf het ogenblik waarop zij zouden verworven geweest zijn. Ten einde
een te omslachtige berekening te vermijden, wordt in de praktijk na
vonnis vaak een eenvormig vertrekpunt gekozen, bv. in het midden van
de bedoelde periode.
Op de genoegdoening voor extrapatrimoniale schade worden de vergoedende interesten meestal toegekend vanaf het schadegeval. Op dit
ogenblik immers had het slachtoffer de schadeloosstelling moeten ontvangen 1 •
Wat de toekomstige inkomstenschade of de doorlopende schade
betreft, heeft het geen zin de vergoedende interesten toe te kennen
vanaf een vroeger tijdstip 2 •
Even soeverein als hij het vertrekpunt van de vergoedende interesten
kiest, mag de feitenrechter het bedrag van de interesten bepalen, mits
hij binnen de perken van de eis blijft. Hij is geenszins gebonden aan de
wettelijke rentevoet van de gerechtelijke interesten 3 •
De rentevoet van de gerechtelijke interesten integendeel is wettelijk
bepaald op 4,50% in burgerlijke zaken en 5,50% in zaken van koophandel4.
Er bestaat betwisting of de hoedanigheid van de eiser dan wel die van
de verweerder bepalend is 5 •

lil

44. - Zoals reeds opgemerkt werd moet naar Belgisch recht, de schade
in haar bestaan zeker zijn, terwijl haar omvang onzeker kan blijven, hetgeen
niet belet dat schadeloosstelling dient toegekend te worden.
In dat geval moet de rechter de schade ex aequo et bono begroten bij gebrek
aan nauwkeurige elementen.
Dit zal na doodslag vaak het geval zijn.
De stand van het Belgische recht werd zeer goed f)amengevat in eennoot
der Pasicrisie: Wanneer de rechter vaatstelt dat het zeker is dat schade
door een onrechtmatige daad veroorzaakt werd en tevens de onmogelijkheid
moest vaststellen om de omvang dezer schade nauwkeurig te begroten, dan.
gaat hij wettelijk tot een begroting ex aequo et bono over, m.a.w. een begroting
waarbij hij in geweten, rekening houdt met alle bestanddelen die van aard
zijn om zijn berekening te bepalen. Maar, indien een van de partijen een
nauwkeurige berekeningswijze voorgesteld heeft, mag die niet van de hand
gewezen worden zonder redengeving voor deze verwerping 6 ._
Ter zake blijkt het hof van verbreking vrij streng te zijn bij het onderzoek
of de feitenrechter de besluiten beantwoord heeft welke ook hun waarde
weze 7 •
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1

Brussel, 29juni 1946, Bull. Ass., 1946, 233; -Rb. Luik, 14febr. 1949, Bull. Ass.,
1949, 511; R.G.A.R., 1949, 4388 en 2425.
2 Rb. Brussel, 23 nov. 1934, R.G.A.R., 1934, 1695; Rb. Oudenaarde, 9 mei
1951, R. W., 1951-52, 561; - anders: Hof te Amsterdam, 18 juni 1952, N.J. 1952,
nr 607.
3
Verbr., 4 nov. 1948, Pas., 1948, I, 609; R.G.A.R., 1949, 4490;- Verbr., 24 april
1941, Pas., 1941, I, 155;- Verbr., 3 nov. 1953, Pas., 1954, I, 152; J.T., 1954; 241.
4
K. B. nr 147 van 18 maart 1935.
5 Zie hierover PrRET, Jur. Oomm. Brux., 1946, blz. 121-132.
6 Noot onder Verbr. 15 mei 1950, Pas., 1950, 1, 652;- zie ook noot onder Verbr.,
2 april 1951, Pas., 1951, I, 506.
7 Zie o.m. Verbr., 24 jan. 1949, Pas., 1949, I, 70; Verbr., 16 mei 1952, Pas.,
1952, I, 596; J.T., 1952, 362;- Verbr., 26 jan. 1953, Pas., 1953, J, 394;- Verbr.,
4 okt. 1948, Pas., 1948, I, 540;- Verbr., 27 juni 1949, Pas., 1949, I, 470;- Verbr.,
22 juli 1949, Pas., 1949, I, 565; - Verbr., 12 juni 1950, Pas., 1950, I, 763; Verbr., 22 jan. 1951, Pas., 1951, I, 317.
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Is echter souverein de vaststelling van de feitenrechter dat de schade
niet voor nauwkeurige begroting vatbaar is 1 •
Hoezeer ook de doorgaans gebezigde uitdrukking ex aequo et bono tot misverstand zou kunnen aanleiding geven, wordt hierdoor geenszins een begroting in billijkheid bedoeld, waarin de schadeloosstelling aan andere maatstaven dan aan de omvang van de schade alleen zou kunnen gemeten worden.
Er wordt slechts bedoeld dat de rechter zo goed mogelijk de door hem te
begroten schadeloosstelling berekent derwijze dat zij aan de geleden schade
zou gelijk zijn 2 • De begroting ex aequo et bono onderstelt derhalve altijd een
berekening, ofschoon deze berekening niet noodzakelijk in het vonnis herhaald wordt.
De begroting ex aequo et bono sluit geenszins uit dat de benadeelde er toe
gehouden is alle aanknopingspunten te verschaffen die de rechter kunnen
toelaten, na een debat tussen de partijen, de schade zo nauwkeurig mogelijk
te begroten.

HooFDSTUK

IV.-

BEGRAFENISKOSTEN.

45. - In deze beknopte uiteenzetting van het Belgische recht ware het
wellicht niet verantwoord een afzonderlijk hoofdstuk te wijden aan de vergoeding van de begrafeniskosten. Deze vraag wordt echter toch aangeraakt,
rekening houdend met het belang dat aan deze vraag gehecht wordt met het
oog op het ontwerp van het nieuwe Nederlandse Burgerlijk Wetboek.
De oudere Belgische rechtspraak was verdeeld omtrent de vraag of de
begrafeniskosten door de nabestaanden mochten verhaald worden tegen de
aansprakelijke. Men aarzelfde om deze uitgave, die als een last van de
nalatenschap beschouwd werd, als schade te beschouwen, althans wanneer
de nalatenschap niet deficitair is.

46.- Weldra echter werd ingezien dat in elk geval schade veroorzaaffis
door de vervroeging van deze uitgave tengevolge van het overlijden van het
slachto:ffer, dat anders nog een langere levensduur zou genoten hebben,
terwijl die uitgave geenszins door het vervroegd openvallen van de nalatenschap gecompenseerd wordt.
Thans wordt vrij algemeen aanvaard dat de schade bestaat in de vervroegde uitgave van dit bedrag en dat zij derhalve begroot dient te worden
in verhouding tot de vermoedelijke levensduur van het slachtoffer op basis
van een normale. rentevoet 3 •
Wanneer het slachtoffer zo jong is dat de interesten de uitgegeven hoofdsom
1 Verbr., 21 febr. 1949, Pas., 1949, I, 154; Verbr., 20 febr. 1950, Pas., 1950,
I, 430.
2
Verbr., 12 juli 1943, Pas., 1943, I, 296; R.G.A.R., 1947, 4036.
3 GERARD, nr 738, blz. 557; Gent, 10. juni 1936, R.G.A.R., 1946, 3930; Rb. Brussel, 10 juli 1943, R.G.A.R., 1946, 3876 met nooit DuMOULIN; -Brussel,
9 juni 1946, Bull. Ass., 1945, 279; - Brussel, 10 maart 1948, R.G.A.R., 1948,
4346 en 4319; - Corr. Dinant, 25 nov. 1948, Bull. Ass., 1949, 363;- Rb. Nijvel,
12· december 1949, Bull. Ass., 1950, 95; - Rb. Dinant, 1 april 1950, Bull. Ass.,
1950, 430; -Luik, 28 febr. 1951, J.T., 1953, 10; -Luik, 26 jan. 1954, R.G.A.R.,
1954, 5368; Jur. Liège, 1953-54, 300; Bull. Ass., 1954, 252.
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zouden overtreften of wanneer het slachtofter wegens zijn leeftijd, het slachtofter had moeten overleven, wordt algemeen aanvaard dat het vollede
bedrag der uitgaven dient vergoed te worden 1 •

47.- In een gedeelte van de jongere rechtspraak werd ingezien dat de
bovenstaande regel nog niet nauwkeurig i.'l, althans wat het geval betreft
waar, naar redelijke verwachting, het slachtofter toch eens vóór de nabestaanden zou overleden zijn en de begrafeniskosten dus slechts een vervroegde uitgave betekenen.
In dit geval moeten niet de interesten vergoed worden, maar wel het
verschil tussen de huidige uitgave en de kontante waarde van die som,
betaalbaar op het vermoedelijke tijdstip van het overlijden, moest het
ongeval niet gebeurd zijn.
Wanneer het slachtofter echter wegens zijn leeftijd de aanspraakgerechtigden had moeten overleven, dient het volledige bedrag der uitgaven toegekend te worden als schadeloosstelling 2.
De algemene regel van artikel 1382 C.C. heeft hier dus eens te meer
het bestaan der schade en haar waardering aan de vrije rechterlijke
beoordeling overgelaten. Een tijdlang had dit weliswaar tot gevolg dat
deze schadepost niet vergoed werd. Daarentegen hebben enkele wetgevingen uitdrukkelijk bepaald dat de begrafeniskosten tegen de aansprakelijke konden verhaald worden. Aldus § 3 van het Duitse Reichshaftpflichtgesetz van 7 juni 1871 en § 844 B.G.B., evenals artikel 409
van het Burgerlijk Wetboek der U.R.S.S. en artikel 45, I van het
Zwitserse O.R.
Dezelfde oplossing geldt ook in het Engelse recht onder de Lord
Campbell's Act 1846, sedert de hervorming van 1934 (SALMOND, Law of
torts, elfde uitg. door HEUSTON (1953), § 115, blz. 398; - PoLLOCK,
The Law of Torts, 15e uitg. door LANDON (1951), blz. 53.
De schadeloosstelling overtreft er dus het werkelijk verlies. Dit toont
eens te meer het grote voordeel aan, ondanks de daarmede gepaard
gaande onzekerheid, om de juist passende herstelvergoeding aan de
beoordeling van de feitenrechter over te laten. Zodoende alleen kan een
juist passend herstel worden toegekend, op voorwaarde dat dit niet
onnodig ex aequo et bono zou geschieden.
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1 GERARD, nr 738, blz. 557;- P. B., Tw. Préjudice, nr 240 en volg.;- SAVATIER,
II, nr 545; - Corr. Luik, 18 febr. 1938, R.G.A.R., 1938, 2717; - Corr. Luik,
28 april 1939, R.G.A.R., 1939, 3087; - Rb. Namen, 11 januari 1944, Pas., 1946,
III, 18; R.G.A.R., 1947, 3984; -Krijgshof Luik, 29 januari 1946, Pas., 1946, II, 7;
R.G.A.R., 1946, 3909; J.T., 1946, 391;- Corr. Brussel, 30 oktober 1946, Bull. Ass.,
1946, 350; - Corr. Oudenaarde, 4 maart 1948, R.G.A.R., 1948, 4343; - Corr.
Brussel, 30 juni 1948, J.T., 1949, 280; - Corr. Tongeren, 21 juni 1949, R. W.,
1949-50, 84; - Gent, 4 januari 1950, R. W., 1950-51, 134; - Gent, 21 mei 1951,
R. W., 1951-52, 1070; - Rb. Antwerpen, 9 november 1950, J.T., 1951, 136; Rb. Hoei, 30 april 1951, J.T., 1951, 335.
2 Corr. Kortrijk, 16 oktober 1952, i.z. O.M. en De Waele t. Dubois en cons ..
onuitg.; Corr. Oudenaarde, 29 november 1951, R. W., 1951-52, 1094; - Corr,
Kortrijk, 10 december 1951, R. W., 1952-53, 281; - Corr. Gent, 4 december 1951,
i.z. O.M. en Van den Rede en Brusseel t. Laureys, onuitg.;- Gent, 26 april1952,
R. W., 1951-52, 1776; _:.__ Gent, 24 april 1952, R. W., 1952-53, 278; - Brussel,
3 juni 1952, Bnll. Ass., 1953, 96, met noot waarin de formule blijkbaar niet begrepen
wordt.
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48. - In verband met de begrafeniskosten kan dan nog het volgende
onderscheid gemaakt worden.
Bovenstaande regel geldt wat de normale uitvaartkosten betreft. Al die
kosten, die hun uitsluitende oorzaak vinden in de onrechtmatige daad,
moeten in alle gevallen volledig vergoed worden. Dit 'zijn bv. de kosten voor
lijkvervoer, reis- en verblijfskosten van nabestaanden 1 .
De overige kosten voor de begrafenis uitgegeven zullen slechts in aanmerking komen in zoverre ze volgens rang en stand van het slachtoffer en
zijn familie als normaal voorkomen 2 •
49.- Betreflende de rouwkosten blijft betwisting bestaan.
Een gedeelte van de rechtspraak oordeelt dat de rouwklederen andere
klederen vervangen en dat deze uitgave derhalve geen schade betekent a.
In andere uitspraken wordt de schadeloosstelling voor deze post als
vermogensschade toegekend 4 •
Meer genuanceerd, - en dit lijkt een juiste oplossing, -is de rechtspraak
die vaststelt dat de schade bestaat in de kosten van het kleuren en omvormen der rouwklederen 5 of, in geval van aankoop van nieuwe klederen,
in de vervroegde uitgave voor deze klederen, terwijl de aanspraakgerechtigden anders de oude hadden kunnen afdragen; de schade wordt dan begroot
in verhouding met de interest 6 .

TWEEDE DEEL.- DE LEGE FERENDA
50.- De vraag kan gesteld worden of het wenselijk is dat de wetgever op
beperkende wij ze zou bepalen wie na doodslag aanspraakgerechtigd is en
of aan de rechter de bevoegdheid dient toegekend te worden om de door de
dader verschuldigde schadeloosstelling te matigen.
Eveneens zou kunnen onderzocht worden of andere aangelegenheden, zoals
1 Vgl. Rb. Brussel, 14 juli 1952, Bull. Ass., 1953, 100: de moeder van eiser was
in het buitenland overleden; de reiskosten ten belope van 41.000 frs. en de verblijfskosten ten belope van 9.000 fr. worden aan eiser toegekend.
2 Zie o.m. in een vrij overvloedige rechtspraak: Rb. Brussel, 3 juni 1949, R.G.A.R.,
1949, 4510 en 4527 en R.G.A.R., 1950, 4545, J.T., 1949, 496: slachtoffer ingenieur:
15.000 fr.;- Rb. Gent, 4 januari 1950, R. W., 1950-51, 134;- Gent, 21 mei 1951,
R. W., 1951-52, 1070: slachtoffer onderwijzer: 20.000 fr.; -vgl. Gent, 31 januari
1951, R. W., 1950-51, 1573: handelaar in veevoeders, begrafeniskosten ten bedrage
van 18.490,10 fr. als normaal beschouwd.
3 Corr. Brussel, 30 oktober 1946, Bull. Ass., 1946, 350; Corr. Hasselt, 1 juni
1948 en Luik, 17 dec. 1948, R. W., 1948-49, 985; J.T., 1948, 547;- Corr. Tongeren,
27 juni 1949, R. W., 1949-50, 84; -Rb. Dinant, 1 april1950, Bull. Ass., 1950, 430;
- Luik, 28 febr. 1951, J.T., 1953, 10.
4 Corr. Luik, 9 febr. 1933, R.G.A.R., 1934, 1573;- Luik, 24 oktober 1950, J.T.,
1951, 8, met noot MAYNÉ; Bull. Ass., 1951, 253;- Rb. Kortrijk, 22 februari 1951,
i.z. Verschaeve en Ghekiere t. OMA, onuitg.: 2.000 fr.
5 Corr. Brussel, 21 april 1937, R.G.A.R., 1937, 2467; Corr. Luik, 1 april 1950,
Bull. Ass., 1950, 824;- Rb. Verviers, 13 juli 1954, Bull. Ass., 1955, 78.
6 Corr. Dinant, 25 november 1948, R.G.A.R., 1951, 4741, of op basis van de helft
der uitgaven (Rb. Brussel, 18 febr. 1954, J.T., 1955, 22;- Corr. Luik, 28 april1955,
Bull. Ass., 1955, 784; R.G.A.R., 1955, 5579), of nog, ex aequo et bono (Luik, 26 jan.
1954, R.G.A.R., 1954, 5358; Ju1·. Liège, 1953-54, 300; Bull. Ass., 1954, 252.
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bv. de vorm van de schadeloosstelling, door de wetgever zouden kunnen
geregeld worden.
Voorafgaandelijk echter dient de vraag beantwoord te worden of de wetgever in deze stof dient in te grijpen en of het integendeel niet wenselijk is
dat het recht zich verder zou blijven ontwikkelen, zonder enige andere
wettelijke beperking dan de zowel vage als ruime formule van artikel 1382
O.C. of 1401 Ned. B.W.
Het komt aan de schrijver van dit praeadvies voor dat een bijzondere
regeling door de wetgever ter zake niet als wenselijk dient beschouwd te
worden.
Het Belgische recht is gegroeid nagenoeg zoals de Anglo-Amerikaanse
Case Law, evenwel zonder de gebondenheid aan precedenten.
De nadelen voortspruitend uit voormelde gebondenheid kunnen dan ook
vermeden worden. Anderzijds blijkt dat, in tegenstelling wellicht met de
Franse rechtspraak, een vrij grote continuïteit in de Belgische rechtspraak
waar te nemen is, althans in de rechtspraak van het hof van verbreking.
De uitslagen van deze rechtspraak blijken bevredigend, - onder voorbehoud van de rechtspraak betreftende de samenvoeging van vergoedingen,
of, ruimer nog, onder voorbehoud van de rechtspraak betreffende het leerstuk van het toerekenen van voordelen, dat als dusdanig in België niet zuiver
gesteld werd, en evenmin op het leerstellige plan bestudeerd werd in de
onderlinge samenhang van de daartoe behorende casuïstiek.
Een rechtssysteem, waarin de schadeloosstelling niet in detail geregeld
werd, is blijkbaar voordelig voor de benadeelde. Dit werd onderstreept door
LAWSON ten aanzien van de Franse rechtspraak 1 • Integendeel onderstelt de
detailregeling een beperking van aanspraken en strekt zij dus veeleer tot de
bescherming van het vermogen van de dader dan om het herstel van de
schade te verzekeren 2.
De voorkeur voor de benadeelde schijnt wel de belangenwaardering
geweest te zijn, die uit de wordingsgeschiedenis van de Code civil tot uiting
kan komen, o.m. uit de tussenkomst van TARRIBLE: "Lorsqu'un dommage
est commis par la fa u te de quelqu'un, si I' on met .en balance l'intérêt de
l'infortuné qui le sou:ffre avec celui de l'homme coupable ou imprudent
qui l'a causé, un cri soudain de justice s'élève et répond que ce dommage
doit être réparé par son auteur" 3 .
Er mag voorgehouden worden dat het tot het wezen van de schadeloosstelling behoort, dat, bij de vergelijkende belangenwaardering van de partijen
de voorkeur te geven is aan de benadeelde 4 •
Het werd ook opgemerkt door PROSSER bij zijn critiek tegen de Amerikaanse relativiteitsleer, dat bij de keuze tussen een slachto:ffer dat helemaal
niets kon voorzien om het nadeelte voorkomen enerzijds, en, anderzijds, de
dader, die door zijn vooruitzicht of voorzorg de schade kon vermijden, niet
mag geaarzeld worden 5 •
1

LAWSON, Negligence in the Oivillaw, blz. 34.
2
ENNECCERUS-NIPPERDEY, Allgemeiner Teil des BurgerZiehen Rechts, I4e uitg .•
eerste deel, II (1955), § 208, blz. 912 en volg.
3
LocRÉ, Belg. uitg. VI, blz. 287, nr 19.
4
ÜFTINGER, Schweizerisches Haftpfiichtrecht, I, § 2, III, blz. 40.
5 PROSSER, W., Handbook of the Law of torts, St Paul (1941), § 31, blz. 184.
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De juistheid van deze voorkeur voor de benadeelde wordt bevestigd door
de moderne ontwikkeling van de verzekering 1 •
Welnu in de gevallen waar de aansprakelijke door opzet of zware schuld,
het overlijden van een persoon veroorzaakt, kan nopens de voorkeur niet
geaarzeld worden en komt een matiging van zijn verbintenis als ongewenst
voor.
In de andere gevallen schijnt het wel bijna noodzakelijk te zijn dat de door
de dader veroorzaakte schade de verwezenlijking uitmaakt van een risico
dat hij verzekerde of redelijk moest verzekeren 2 •
Op grond van deze abstracte belangenwaardering kan de stelling voorgehouden worden volgens dewelke geen wettelijke beperking van de aanspraken, noch rechterlijke bevoegdheid tot het matigen van de schadeloosstelling dient ingevoerd te worden.

1 Vgl. PROSSER, To1·ts, § 31, blz. 185; Lord WRIGHT, Mod. L. Rev,, 1951,
blz. 409 en volg.
2
Vgl. EHRENZWEIG, Negligence witkont fault, § 11, blz .. 41; - DEMOGUE, III,
nr 284, blz. 470.

