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Voorwoord

Bij de voorbereiding van dit werk is als eerste bekommemis, getracht de be-
ginselen van het Belgische buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht te belichten.

Fæn overzicht van rechtspraak of van rechtsleer werd niet beoogd.
Aan de hand van een onderzoek van de wetgeving, de rechtspraak en de

andere formele bronnen van het recht, zijn de rechtsregels onderzocht die op het

buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht betrekking hebben.

Onvermijdelijk werden sommige domeinen uitvoeriger dan andere behandeld,
maar steeds is de meest recente rechtspraak en rechtsleer (de opzoekingen werden
grotendeels einde juni 1988 beëindigd) bij het onderzoek betrokken.

Zoals niet alle rechtspraak was te vermelden, is evenmin alle rechtsleer met
betrekking tot de behandelde onderwerpen in het boek opgenomen. Dit is ook
onoverkomelijk in een werk dat zich niet als een overzicht van rechtspraak en
rechtsleer aandient.

Om het onderzoek te beperken werd uitsluitend aan het Belgische recht
aandacht geschonken; rechtsvergelijkende noten zijn eerder uitzonderlijk.

Hoewel het buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht als traditioneel deel
van het verbintenissenrecht, waar het ook thuishoort, tot het zgn. "gemeen recht"
wordt gerekend, is opvallend dat over weinig of geen van de toepasselijke
rechtsregels volkomen eensgezindheid bestaat.

Afgezien van de betrachting de beginselen van het aansprakelijkheidsrecht
onder het voetlicht te brengen, is tevens gestreefd die rechtsregels op een per-

soonlijke en kritische wijze te benaderen.

Wanneer een, ten aanzien van de geldende rechtspraak afwijkende mening
werd verdedigd, is dit duidelijk aangeduid met verwijzing naar en bespreking van

die rechtspraak en rechtsleer.
Bovendien werden sommige begrippen die, tijdens de laatste jaren, een plaats

in het verbintenissenrecht verwierven, kritisch aan het aansprakelijkheidsrecht
getoetst. Onverwachte resultaten werden aldus bereikt.

Het voorgaande zou ten onrechte te denken geven dat het werk louter rechts-
theoretisch is.

Binnen het ruime kader van de kritisch toegelichte beginselen van het buiten-
contractuele aansprakelijkheidsrecht, is de jurist die met een praktisch probleem
worstelt, niet vergeten.

Als derde bekommemis, is immers getracht hem de informatie te bieden,
nodig om dit probleem te situeren en, eventueel, op te lossen, zonder dat het
onontbeerlijk is het boek in zijn geheel of grotendeels te lezen. Dit resultaat
werd beoogd o.m. door de systematische aanpak van de vermoedens van aanspra-
kelijkheid en van de objectieve aansprakelijkheden, waardoor echter aan enige
herhaling niet was te ontsnappen.

Te onderstrepen is nochtans dat dit boek, zoals elk ander juridisch werk,
het nuttigst zal zijn wanneer het samen met de toepasselijke wetgeving wordt
geraadpleegd en met een persoonlijk onderzoek van de rechtspraak en rechtsleer
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wordt aangevuld.

Oorspronkelijk was het de bedoeling één enkel werk te schrijven waardoor
het gehele buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht werden beschreven.

Dit bleek snel onmogelijk.
Een onderverdeling drong zich op: in het eerste deel worden de gronden van

de buitencontractuele aansprakelijkheidsregels onderzocht, meestal als "onrecht-
matige daden" omschreven.

In het tweede deel, dat nog is voor te bereiden, zullen de beginselen m.b.t.
de begrippen schade, causaal verband en schadeherstel worden behandeld. Ook
de samenloop van de aansprakelijkheden en de conventionele wijzigingen van de

buitencontractuele aansprakelijkheidsregels moeten daarin aan de beurt komen.
Die onderverdeling in twee afzonderlijke delen bleek niet helemaal te hand-

haven. In dit eerste deel zijn bijvoorbeeld reeds tal van verwijzingen naar en

besprekingen van o.m. het causaal verband, de schade ... aan te treffen. Om de

leesbaarheid en het gebruik van het eerste deel te bevorderen, was dit onontbeer-
lijk.

Zonder de inspanningen die in het verleden door honderden juristen werden
geleverd, zou het aansprakelijkheidsrecht niet tot zijn huidige ontwikkeling en

verfijning zijn gekomen.
Dit boek is aan dit rechtsverleden zeer veel, zoniet alles verschuldigd. De

bewondering voor het, door het Belgische rechtsstelsel bereikte resultaat wordt
daarbij niet verborgen.

Toch leek het de moeite waard het bestaande buitencontractuele aansprake-

lijkheidsrecht niet alleen te beschrijven en volgens de algemene beginselen te ana-

lyseren. De studie van het onderwerp was overigens een permanente uitnodiging
om ook naar toekomstgerichte ontwikkelingen binnen het aansprakelijkheidsrecht
te zoeken. Bij herhaling is immers op rechtsregels gestuit, waarvan de draagwijdte
ruimer bleek dan de toepassingen die er tot heden van worden gemaakt. Het wik-
ken en het wegen waarmee de bezinning over de aansprakelijkheidsregels gepaard
ging, zal echter niet kunnen beletten dat oplossingen die vandaag vaststaand zijn,
het in de toekomst veel minder of helemaal niet meer zullen zijn en dat ziens-
wijzen die vandaag de wenkbrauwen doen fronsen in de toekomst ernstig zullen
zijn te nemen of integendeel nog op meer tegenstand zullen stuiten. Dit werk
is dus - gelukkig - geen eindpunt. Het is voor verbeteringen vatbaar en werd
geschreven met de betrachting bescheiden mee te werken aan de wisselwerking
tussen samenleving en recht.

De intense en langdurige woordenwisseling met het papier, waarvan een boek
steods het resultaat is, schept verwijdering van het dagelijkse leven en zelfs van
diegenen die de schrijver het dierbaarst zijn. Hij weet nochtans maar al te goed dat
hun aanwezigheid onontbeerlijk was. Een voorwoord is echter niet de geschikte
manier om de gevoelens tot uitdrukking te brengen die hem, na een dergelijk
avontuur, met de zijnen verbindt.

Wordt het hart toch ontsloten, dan is het om dank en erkentelijkheid te
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betuigen aan mijn vennoten en medewerkers van de associatie van advocaten
Simont & Simont. Het lijkt mij moeilijk een omgeving te vinden waarin, te

midden van vrienden, het wetenschappelijke onderzoek beter wordt voorbereid
en intensiever wordt aangemoedigd. Het is en blijft een merkwaardige ervaring.
Dank ben ik ook verschuldigd aan de Vrije Universiteit Brussel, aan mijn collega's,
assistenten en studenten die de gelegenheid boden rechtsregels uir k spreken,
waardoor zij meteen ook een veel rijkere inhoud kregen.

Gans in het bijzonder wil ik Prof. Dr. R. Kruithof en Prof. Dr. L. Simont,
tevens mijn senior partner, danken omdat zij hebben aanvaard dit werk voor de
publicatie te lezen. Hun opmerkingen en kritiek waren verrijkend en stimulerend.

Bij het in orde zetten van de voetnoten en registers kon ik rekenen op de

bereidwillige steun van Mevr. Rosita Geelen, van dhr. Ralph Dewit en van dhr.
Rudy Nauwelaerts (assistenten). Het was een ganse opluchting bij dit ondankbare
werk op hun vriendelijkheid een beroep te kunnen doen.

Om het herlezen te vergemakkelijken en het werk van de uitgever te verlich-
ten, werd de tekst door Mevr. Michèle De Greef en Marleen Van Looy getikt. Zij
deden dit goedgezind, waarvoor ik hen ook graag dank.
Een bijzonder woord van dank richt ik tot mijn ouders die hebben aangeboden
in te staan voor het nalezen van de drukproeven. Het was een mooie en tegelijk
ontroerende samenwerking.
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Inleiding.

1. Het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht wordt soms met de be-

naming "onrechtmatige daad" aangeduid. Ten onrechte zou hieruit worden

afgeleid dat het aansprakelijkheidsrecht, om te worden toegepast, steeds

een "daad" vergt.

Zoals hiema wordt besproken, bestaan talrijke aansprakelijkheidsvor-

men die geen bewijs van een "daad" (van een mens of van een dier) in
causaal verband met schade vergenl.

Evenmin is uit die benaming af te leiden dat de "onrechtmatigheid" een

toepassingsvoorwaarde van de aansprakelijkheid zou zijn. In tegenstelling

tot b.v. het B.R.D. - en het Nederlands recht wordt de onrechtmatigheid
("Rechtswidrigkeit") in het Belgisch recht, in het algemeen, niet als een

toepassingsvoorwaarde in aanmerking genomen.

Hieruit blijkt dat de benaming "onrechtmatige daad", hoewel gang-

baaP, op onvolledige en zelfs onnauwkeurige wijze, het toepassingsgebied

van de buitencontractuele aansprakelijkheid omschrijft dat op de artikelen

1382-1386bis van het Burgerlijk Wetboek, op de desbetreffende bijzondere

wetten en op de, op die wetsbepalingen gesteunde rechtspraak stoelt.

Niet enkel de aansprakelijkheid die in een onrechtmatige daad haar

oorsprong vindt, maar wel het geheel van buitencontractuele aansprake-

lijkheidsregels, soms ook de extra-contractuele, de aquilische of de aqui-

liaanse aansprakelijkheid genoemd, wordt hierna bestudeerd.

Met de onrechtmatige daad wordt aldus verwezen naar gedragingen of
toestanden die strijden met rechtsregels die tot het Belgisch positief recht

behoren, ongeacht de formele bron die hun vindplaats is, en waarvan de

miskenning tot een verplichting tot schadevergoeding aanleiding geeft.

2. Het toepassingsgebied van die aansprakelijkheden is zeer ruim. Het

baart dan ook geen verbazing dat De Page zijn onderzoek van het aan-

sprakelijkheidsrecht aanvatte met de bekende versregel van Dante "Lasci-

ate ogni speranza, voi ch'entrate"3.
De eerste uitgave van De Page's werk verscheen in 1934. Wanneer

l. Aan de aansprakelijkheid voor zaken, aan de zgn. objectieve aansprakelijkheden is

o.m. te denken.

2. Zie o.m. Onrechtmatige daad, Vandenberghe, H. (ed.), Antwerpen, Kluwer, 1979,252
blz.

3. De Page, H.,Traité,II,857, nr.90l.

1



rekening wordt gehouden met het groot aantal vonnisen en arresten dat
jaarlijks met betrekking tot de buitencontractuele aansprakelijkheid wordt
uitgesproken, met de talrijke bijdragen van de rechtsleer en, in mindere

mate, met de tussenkomsten van de wetgever, is de vaststelling begrij-
pelijk dat dit deel van het verbintenissenrecht, in de loop der jaren, niet
eenvoudiger of duidelijker is geworden.

In dit boek wordt geen uitputtende beschrijving en verklaring van

het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht beoogd. Er is getracht de

krachtlijnen van die rechtsregels te bepalen, alsmede hun onderling ver-

band en hun gevolgen toe te lichten.
Daartoe is achtereenvolgens aandacht geschonken aan het begrip "aan-

sprakelijkheid", aan de foutaansprakelijkheid die stoelt op het bewijs van

eenfout, aan de vermoedens van aansprakelijkheid, aan de objectieve aan-

sprakelijkheden (deel I). De schade, het causaal verband, het schadeherstel,

de onderlinge verhouding tussen de verschillende aansprakelijkheidsvor-

men en ten slotte sommige overeenkomsten die met betrekking tot het

aansprakelijkheidsrecht kunnen worden gesloten, worden in het nog voor
te bereiden tweede deel behandeld.

Bovendien is een onderscheid te maken tussen de rechtsregels die be-

trekking hebben op de rechtsverhouding tussen de aansprakelijke en het

slachtoffer (de zgn. "obligatio") en de rechtsregels die de onderlinge ver-
houding tussen meerdere aansprakelijken regelen. (de zgn. "contributio").
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I. De aansprakelijkheid.
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3. Aansprakelijkheid houdt in dat een rechtssubject door een ander rechts-

subject kan worden aangesproken en ter verantwoording kan worden ge-

roepen.
De persoonlijke vrijheid van elkeen leidt ertoe dat een rechtssubject

een ander rechtssubject -in rechte- slechts kan aanspreken wanneer daartoe

door een rechtsregel de gelegenheid wordt geboden.l

Die zienswijze werd door Tanible, m.b.t. de foutaansprakelijkheid,
treffend samengevat tijdens de voorbereidende werken van de Franse Code

Civil van 1804:

"Le dommage, pour qu'il soit sujet à réparation, doit être l'effet d'une
faute ou d'une imprudence de la part de quelqu'un; s'il ne peut être
attribué à cette cause, il n'est plus que l'ouvrage du sort, dont chacun
doit supporter les chances, mais s'il y a eu faute ou imprudence,
quelque légère que soit leur influence sur le dommage commis, il
est dû réparation"2.

In een rechtsstelsel dat aan de wetgevende macht het overschot van

de soevereiniteit laat3, worden de omstandigheden die een rechtssubject

toelaten een ander rechtssubject ter verantwoording te roepen, in beginsel
door de wetgever bepaald (zie o.m. de artikelen 1382 tot 1386bis van
het B.W.), vermits die macht door de grondwetgever niet aan een andere

staatsmacht werd toebedeeld.

Evenwel is de wet niet de enige formele bron van het rechta. De
rechtspraak, de algemene rechtsbeginselen, de gewoonte en, in mindere

en aanvullende mate, ook de billijkheid en de rechtsleer zijn eveneens

formele bronnen van het recht, waarin o.m. aansprakelijkheidsregels zijn
aan te treffen.

Om de hierna toegelichte redenen, speelt vnl. de rechtspraak binnen
het algemene kader dat door de wetgever is uitgewerkt een zeer belang-
rijke rol bij de bepaling van de aansprakelijkheidsvoorwaarden en van de

aansprakelijkheidsregels, (b.v. de aansprakelijkheid voor het gebrek van de

zaak, de in solidum aansprakelijkheid ...). Het is echter niet de individu-

l. Zie artikel 5 van het E.V.R.M.
2. Tarible, Discours dans la séance du corps législatif du 19 Pluviôse an XII (Locré,

283); onderstrepinS toegevoegd.

3. Wat inhoudt dat alle machten die niet uitdrukkelijk aan de andere staatsmachten werden
toegekend, door de v/etgevende macht (althans kunnen) worden uitgeoefend.

4. Waarin algemene en abstracte rechtsregels worden aangetroffen die tot het Belgisch
positief recht behoren.
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ele rechter die, door recht te spreken5, de aansprakelijkheidsvoorwaarden
bepaalt, doch wel de rechtspraak.

Vonnissen en arresten zijn - zelfs wanneer het eraan toekomende gezag

van gewijsde erga omnes geldt -, in beginsel, noch voor de rechter die
de uitspraak deed, noch voor de overige rechters bindend. Toch is vast te

stellen dat de rechters, hoewel zij daartoe niet zijn verplicht, geneigd zijn
in gelijkaardige geschillen gelijkaardige oplossingen te verkiezen.

De bekommernis de rechtszekerheid te handhaven en ertoe bij te dra-
gen6, de controle die, zo nodig, door hogere rechtscollegesT kan worden
uitgeoefend ... verklaren dat de krachtlijnen van vonnissen en arresten, die
slechts op individuele en concrete geschillen betrekking hebben, door her-
haling en na verloop van tijd, algemene en abstracte rechtsregels worden.

Aldus wordt de rechtspraak een formele bron van het recht, waarin
ook algemene en abstracte aansprakelijkheidsregels zijn aan te treffen.

4. Door de wet, door de rechtspraak - binnen het kader dat door de wet-
gever is bepaald -, door de algemene rechtsbeginselen, door de gewoonte

en, in mindere en aanvullende mate, door de billijkheid en de rechtsleer
worden, onder de vofin van algemene en abstracte rechtsregels, de aanspra-

kelijkheidsvoorwaarden bepaald, die een rechtssubject toelaten een ander

rechtssubject ter verantwoording te roepen.

Afgezien van de morele aansprakelijkheids, die alsdusdanig tot geen

aansprakelijkheid in rechte leidte, kan de aansprakelijkheid verschillende

5. Recht spreken houdt in dat, na onderzoek van de feiten die tot een geschil aanleiding
gaven, een algemene en abstracte rechtsregel op dit individueel en concreet geschil
wordt toegepast om het op te lossen.

6. Waardoor een rechtssubject bij voorbaat kan bepalen hoe een, misschien nog te

vermijden, individueel en concreet geschil in rechte zal worden opgelost.
7. In laatste instantie meestal door het Hof van Cassatie, dat aldus van de ontwikkelingen

die zich in de rechtspraat voordeden een rechtsregel kan maken die een algemeen,
abstract en dwingend karakter bezit, daarbij uiteraard rekening houdend met alle, reeds

bestaande aanverwante rechtsregels (zie ook infra nrs. l0 en 37-38).
8. Die het gevolg is van de overtreding van een regel van de moraal. De natuurlijke

verbintenis, die erin bestaat veroorzaakte schade te vergoeden ook wanneer de aan-
sprakelijkheidsvoorwaarden niet zijn verenigd (b.v. geen fout...) behoort tot de moraal,
zolang zij door het rechtssubject niet is erkend of uitgevoerd (De Page H., Traité, I\
78-79; Ghestin, J. en Goubeaux, G., Introduction générale,in'Traité de Droit Civil'
(ed. Ghestin, J.), I, Paris, L.G.-D.J., 1983, 597, nr. 682).

9. Wat geenszins wil zeggen dat de morele aansprakelijkheid, binnen de samenleving,
van elk belang is ontbloot of nog dat de regels van de moraal de inhoud van de
aansprakelijkheidsregels, in de formele bronnen van het recht aan te treffen, niet kunnen
beinvloeden. Zie m.b.t. het verband tussen recht en moraal: Dabin, J., Théorie générale
du droit, Brussel, Bruylant, 1953, 82-106; Ripert, G., Des forces créatices du droit,
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vonnen aannemen.

Een onderscheidl0 is aldus te maken tussen:

- de politieke aansprakelijkheid van de organen van de uitvoerende

macht ten aanzien van de wetgevende macht;

- de strafrechtelUke aansprakelijkheid, die betrekking heeft op een

aspect van de rechtsverhoudingen die tussen het rechtssubject en de

gemeenschap van rechtssubjecten bestaan;

- de burgerlijke aansprakelijkheid, die opduikt in de rechtsverhouding

tussen rechtssubjecten onderling. De burgerlijke aansprakelijkheid

wordt, op haar beurt, verdeeld in de contractuele en de buitencontrac-

tuele aansprakelijkheid (onrechtmatige daad), naargelang de aanspra-

kelijkheidsregels op een al dan niet contractuele rechtsverhouding

betrekking hebben.

Zoals is vermeld, worden hiema enkel de buitencontractuele aansprakelijk-

heidsregels onderzocht. Het bestaan van andere aansprakelijkheidsregels
(politieke, strafrechtelijke, contractuele) maakt het niet alleen nodig hun

toepassingsgebied af te bakenen (b.v. de theorie van de samenloop en van

de coëxistentie van de aansprakelijkheden), maar leidt ook tot onderlinge

beïhvloeding G.v. bet gezag van het strafrechtelijk gewijsde ...). Hieraan

zal dus aandacht zijn te schenken.

5. Om op de buitencontractuele aansprakelijkheid een beroep te doen,

moeten de aansprakelijkheidsvoorwaarden aanwezig zijn die door de wet-
gever, door de rechtspraak of door een andere formele bron van het recht

zijn bepaald.

De aansprakelijkheidsregels, waarin die voorwaarden voorkomen, heb-

ben steeds dezelfde structuur.

Uitgangspunt is het bestaan yan een schade. De verstoring van het
gemeenschapsleven is, in beginsel, onvoldoende om een buitencontractuele

aansprakelijkheidsregel toe te passen, wanneer zij niet aan het wettelijk
begrip "schade' beantwoordt.

Schade is evenwel ontoereikend om een aansprakelijkheid te rechtvaar-

digen; zij moet bovendien in verband zijn te brengen met één of meerdere

door de wet of door de rechtspraakll bepaalde rechtsfeiten.

Paris, L.G.D.J., 1955, 152-190.
10. Malaurie, Ph. en Aynes, L., Droit civil, Les obligations, Paris, Cujas, 1985, 19, nr. 10,

zie m.b.t. het verband tussen de politieke aansprakelijkheid en de artikelen 1382-1383
B.W.; Rb. Brussel 8 december 1986, R.W. 1987-88, 513 met noot Boes M.

ll. Die rechtsfeiten worden soms ook door andere formele bronnen van het recht bepaald
(b.v. het algemeen rechtsbeginsel dat rechtsmisbruik verbiedt of het algemeen rechts-
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De schade moet iîderdaad het gevolg zijn van één of meerdere rechts-

feiten: die idee wordt uitgedrukt door het begrip "causaal verband". Naar-
gelang de soort buitencontractuele aansprakelijkheid zolu aaî het vereist
causaal verband een verschillende inhoud kunnen toekomen. Er wordt
meestal, nogal vlug, :rangenomen dat dit in het Belgisch recht niet het
geval is.

Ten slotte moet de in aanmerking genomen schade in verband zijn te
brengen met de rechtsfeiten die, in een rechtsregel, door de wetgever, de

rechtspraak en/of door een algemeen rechtsbeginsel zijn bepaaldl2.
De aard van die feiten is zeer uiteenlopend: een fout, het gebrek van

een zaak, de daad van een dier, de instorting van een gebouw, een daad

van een niet-toerekeningsvatbare, een rechtsmisbruik ...

De aansprakelijkheidsregel is daarom als volgt voor te stellen:

toe te rekenen aan de RECHTSFEITEN door de wet, door

de rechtspraak, door een algemeen

rechtsbeginsel ... bepaald.

SCHADE

Omdat de schade het resultaat is van de rechtsfeiten, die haar hebben
veroorzaakt en die haar derhalve in het tijdsverloop zijn voorafgegaan,
worden meestal eerst de tot aansprakelijkheid aanleiding gevende rechtsfei-
ten bestudeerd, alvorens het causaal verband en de schade te onderzoeken.

Die indeling, die ook in onderhavig boek wordt gevolgd, mag niet
doen vergeten dat slechts nadat zich de schade heeft voorgedaan, een

rechtssubject een ander rechtssubject ter verantwoording kan roepen.

5. Het komt, overeenkomstig de artikelen 1315 van het B.W. en 870 van
het Ger. Wb., het slachtoffer toe de verschillende aansprakelijkheidsvoor-
waarden te bewijzen.

De wetgever wijkt soms van die bewijslastverdeling af (zie b.v. de arti-
kelen 62 lid 2 en 103 van de vennootschapswet m.b.t. de aansprakelijkheid
van bestuurders van vennootschappen).

beginsel "fraus omnia comrmpit"). Zij worden hier echter buiten beschouwing gelaten
omdat de relevante rechtsfeiten vnl. in de wet en de rechtspraak zijn terug te vinden
(zie nochtans infra nrs. 49 et seq.).

12. Rechtsfeiten zijn gebeurtenissen, omstandigheden, toestanden ... die zich voordoen, al
dan niet door een rechtssubject gewild, maar waaraan, door het recht, rechtsgevolgen
worden gehecht die door dat rechtssubject niet zijn beoogd (zie De Page, H., Traité,\,
32, nr. 17; Falys, J., Introduction aux sources et principes du droit, Brussel, Bruylant,
t98r,202-203).

causaal verband
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Zijn de aansprakelijkheidsvoorwaarden bewezen, dan volgt daaruit, in
beginsell3, de aansprakelijkheid van de aangesprokene.

Vanaf het ogenblik dat alle aansprakelijkheidsvoorwaarden zich voor-
deden, rust op de aangesprokene de verbintenis de door hem veroorzaakte

schade onverwijld te herstellen. Omdat dit herstel eerder zelden in natura
kan gebeuren, wordt meestal op herstel bij equivalent een beroep gedaan.

De buitencontractuele aansprakelijkheid van een rechtssubject wijst
er m.a.w. op dat in zijn hoofde alle aansprakelijkheidsvoorwaarden zijn
verenigd, zodat dit rechtssubject de wettelijke verplichting heeft op zijn
patrimonium een beroep te doen om de aan een ander rechtssubject
berokkende schade ongedaan te maken, minstens naar genoegen van recht

te herstellen.
Bekeken vanuit het oogpunt van het slachtoffer, is de aansprakelijkheid

een rechtstechniek die toelaat de geleden schade op andermans patrimo-
nium af te wentelenl4.

Uit het voorgaande blijkt meteen dat het slachtoffer, wanneer het
bewijs van alle aansprakelijkheidsvoorwaarden niet is te leveren, de schade

zelf moet dragenls.

Dit alles is ook anders uit te drukken: in beginsel, beteugelt het bui-
tencontractueel aansprakelijkheidsrecht niet de fouten of andere rechtsfei-
ten, die tot aansprakelijkheid kunnen leiden, wanneer zij in concreto geen

schade hebben berokkend.

Het kan nog scherper worden gezegd: een rechtssubject kan (mag)

aan andere rechtssubjecten schade berokkenen zonder dat zijn aansprake-

lijkheid in het gedrang komt, op voorwaarde dat hem geen fout of geen

ander rechtsfeit is toe te rekenen, waaraan de wetgever, de rechtspraak,
een algemeen rechtsbeginsel ... een aansprakelijkheid heeft verbondenl6.

13. Tenzij de draagwijdte van de aansprakelijkheidsregel conventioneel werd gewijzigd. De
buitencontractuele aansprakelijkheidsregels hebben immers betrekking op de rechtsver-
houding tussen rechtssubjecten onderling en raken de openbare orde niet. Er is dan
ook van af te wijken (zie reeds: Cass. 2l februari 1907, Pas. l907,l,135; Cass. 29
september 1972, An. Cass. 1973, l2l; Pas. 1973,1, 124).

14. Bach, L., Réflexions sur le problème du fondement de la responsabilité civile en droit
français, R.T.D.Civ. 1977,17 en22l; Simoens,D.,Hoofdlijnen,R.W.1980-81, 1963;
Simoens, D., Vergoeding voor verkeersslachtoffers, Antwerpen, Maarten Kluwer, 1979,
27-35;Zweigert, K. en Kôtz,H., An introduction to comparative law,ll,T\e institutions
of private law,, Amsterdam - Oxford - New York, 1977,288-289.

15. Tenzij het slachtoffer een beroep kan doen op technieken die zich buiten het aanspra-
kelijkheidsrecht situeren, zoals de schadeverzekering of een sociaal zekerheidsstelsel.

16. Cass. 3 mei 1958, Arr. Cass. 1958,690; Pas. 1958, I,972; Cass. 2l januari 1965, Pas.

1965,1,502; Cass. 4 oktober 1973, An. Cass. 1974, 135; Pas. 1974,1,124; Cass. l0
december 1976, An. Cass. 1977, 406; Pas. 1977,1,410; Spilman, R., Sens et portée
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6. De besproken beginselen van het buitencontractueel aansprakelijk-
heidsrecht zijn slechts te beoordelen in het licht van de politieke, sociale,
economische en morele bekommemissen van de samenleving waarin zij
worden toegepast.

Een recent Frans onderzoekt7 heeft aangetoond dat de meerderheid
van de ondervraagden oordeelden dat niet elke schade noodzakelijk tot een

verplichting tot herstel in hoofde van een derde aanleiding moet geven.

Zoals door elk historisch overzicht van het aansprakelijkheidsrechtls
wordt benadrukt, zit het als het ware tussen twee fundamentele bekom-
memissen gekneld: de vrijwaring van de individuele vrijheid en de be-
scherming van het rechtssubject dat schade lijdt als - rechtstreeks of on-
rechtstreeks - gevolg van andermans gedrag.

Tussen beide bekommernissen wordt, door middel van aansprakelijk-
heidsregels, niur een evenwicht gezocht.

In de loop van de laatste vijftien tot twintig jaren is vnl. aan het
schadeherstel aandacht geschonken. De hedendaagse samenleving wordt
immers gekenmerkt door een zeer groot aantal schaderisico's, die bij
verwezenlijking slachtoffers maken. De slachtoffers zijn minder en minder
geneigd die schade ten laste te nemen. Zljbelet hen niet alleen - ten volle

- van het gemeenschapsleven te genieten (aantasting van de lichamelijke
of psychische integriteit of van het vermogen), maar de slachtoffers zijn
ook van oordeel dat die schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, het gevolg
is van gedragingen, activiteiten... waarmee zij niets te maken hebben en

die zich in de belangensfeer van andere rechtssubjecten situerenl9.
Wellicht omdat de fysische en psychische integriteit onontbeerlijk is

om, met de beste kansen op succes, aan het gemeenschapsleven deel te ne-

men en een patrimonium die kansen begunstigt, kon het slachtoffer steeds

op meer begrip van de wetgever, van de Hoven en van de Rechtban-

de la responsabilité civile depuis 1804, Brussel, Kon. Academie, 1955, l19 et seq. Zie
ook: Brussel 27 september 1985, J.L.M.B. 1987, 362 (m.b.t. een aannemer); Liège 8
oktober 1986, Rev. Rég. Dr. 1986, 410 (m.b.t. een aannemer); Mons 2l april 1986;
V.K.J. 1987, nr. 186 (t.a.v. het gebruik van e€n openbare weg).

17. Centrc d'étude de la responsabilité, Le sentiment de la responsabilité, P.U. Tours, 1984,

5-8 (Aubert, J.L.).
18. Zie Spilman, R., o.c., ll-lZ;Tunc, A'l,a responsabilité civile, Paris, Economica, 1981,

5l-96; Viney, G., La responsabilité, 4-89; Von Mehren, A. en Gordley , J.R., The civil
law system. An introduction to the comparative study of law, Boston-Toronto, 1977,
567-589.

19. Zie Bruyneel, A. en Simont, L., La responsabilité extra-contractuelle du donneur de

crédit en droit comparé, ln " La responsabilité extra-contractuelle du donneur de crédit
en droit comparé" (ed. Simont, L. en Bruyneel, A.), Paris, Feduci, 1984,246-253;
Schut, G.H.A., Onrechtmatige daad, Zwolle, Tjeenk Willink, 1985, l-3.
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ken rekenen, die de aansprakelijkheidsvoorwaarden wijzigden (zie o.m.

de artikelen 63ter en 103 van de vennootschapswet) of minstens ruim
interpreteerden.

Toch heeft de bekommernis, die erin bestaat het slachtoffer schadeher-

stel toe te kennen, grenzen. Er is rekening mee te houden dat de sanctie van

de aansprakelijkheid (m.a.w. de verplichting tot schadevergoeding) steeds

op menselijke activiteiten en gedragingen betrekking heeft, ook wanneer

van zgn. objectieve aansprakelijkheden een toepassing wordt gemaakt.

Die sanctie (of het risico van de mogelijke sanctie) zet de aangespro-

kene ertoe aan hetzij maatregelen te treffen waardoor ofwel de verwe-
zenlijking van het schaderisico in de toekomst is te voorkomen ofwel de

vergoeding niet meer door hem is uit te keren (b.v. verzekering, verhoging
van prijzen), hetzij van die activiteiten, gedragingen ... af te zien.

Het aansprakelijkheidsrecht beinvloedt aldus het domein van eenieders

individuele vrijheid en kan ook de ontwikkelingen binnen de samenleving

beihvloeden.
De gevolgen ervan worden nl. door de samenleving in haar geheel

gevoeld: de kosten die worden gemaakt (bijkomende werken, bijkomende
controle, verzekeringspremie ...) om de verwezenlijking van het schade-

risico te vermijden, worden zeer vaak, rechtstreeks of onrechtstreeks, aan

andere rechtssubjecten doorgerekend (d.m.v. de prijsbepaling van diensten

en produkten ...). De samenleving ondergaat ook de wijziging of stopzet-

ting van sommige activiteiten, gedragingen ....

7. Om die redenen komt aan de doelstellingen van het aansprakelijk-
heidsrecht een groot belang toe.

Aan de vergoedende functie wordt op dit ogenblik kennelijk het meeste

belang gehecht2o. De uitbreiding van de objectieve aansprakelijkheden (zie

infra) is hiervan o.m. een bewijs.
Nochtans is niet ernstig te betwisten dat de zgn. vergoedende functie

van het aansprakelijkheidsrecht op heel wat moeilijkheden stuit: het bewijs
van de toepassingsvoorwaarden is nl. door het slachtoffer te leveren.

Talrijke auteurs hebben dan ook beweerd dat de - beoogde - ver-
goeding van slachtoffers beter door toedoen van de techniek van de -

20. Dalcq, R.O., Réfexions sur le droit de la responsabilité civile, J.T. 1982, 157; Viney,
G., La responsabilité,45, nr. 36; Comelis, L.Zaken, 644, nr. 93, vnl. de in noot 17

geciteerde auteurs.
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verplichte - verzekering of van de sociale zekerheid is te bekomen2t,z2.

Het bestaan van de sanctie "aansprakelijkheid" (de verplichting tot
schadevergoeding) zott, zo is beweerd, de rechtssubjecten ertoe aaîzetten
tweemaal na te denken alvorens zich in een toestand te plaatsen waarin alle
aansprakelijkheidsvoorwaarden zouden zijn verenigd. Op die wijze zou de

buitencontractuele aansprakelijkheid eeî preventieye werking hebben23.

Afgezien van de vaststelling dat het rechtssubject zelden of nooit aan

zijn aansprakelijkheid kan ontsnappen door aan te tonen dat hij - in con-
creto - niet kon vermijden dat de aansprakelijkheidsvoorwaarden zich ver-
wezenlijkten24, is te betwijfelen of aan de aansprakelijkheidsregels nood-
zakelijk afschrikking moet zijn verbonden. Die functie komt, in beginsel,
aan het strafrecht toe, dat betrekking heeft op de rechtsverhouding tussen

de gemeenschap en het rechtssubject, dat zich aan een misdrijf schuldig
maakte. Het aansprakelijkheidsrecht heeft daarentegen betrekking op de

rechtsverhoudingen tussen rechtssubjecten onderling. Of in een dergelijke
rechtsverhouding aan afschrikking een plaats is te laten, ligt niet voor de

hand2s.

8. In werkelijkheid komt aan het buitencontractueel aanprakelijkheids-
recht een vnl. reglementerende en opvoedende finctie toe, waaraan tot
heden in België weinig aandacht is geschonken26.

Als een deel van het positief recht, streeft het aansprakelijkheidsrecht

21. Opmerkelijk is dat, naargelang de aangewende juridische techniek, de kostprijs ervan
door andere rechtssubjecten wordt gedragen: bij de buitencontractuele aansprakelijk-
heid door de aansprakelijke; bij de - verplichte - verzekering door de verzekeringsne-
mer (premie), door de massa van verzekerden en soms ook door een Gemeenschappe-
lijk Waarborgfonds; bij de sociale zekerheid door de massa van rechtssubjecten die tot
sociale zekerheidsbijdragen gehouden zijn.

22. Kôtz,H., Sozialer Wandel in Unfallrecht, Karlsruhe und Heidelberg,1976,42-43;Tl';nc,
4., l,a responsabilité civile, Paris, Economica, 1981, 142-145, nrs. 170-173; Viney, G.,
La responsabilité, 46-47, nr. 36.

23. Deutsch, 8., Haftungsrecàr, I, Algemeine Lehren, Kôln, 1976, 7l-72; Deutsch, E., Die
Zwecke des Haftungsrecht, J.Z. 1971,246; Simoens, D., Hoofdlijnen, R.Ifu. 1980-81,
1965, nr. 2 c en 7968, nr. 5; Tunc, A., Introductio,n, in "Intemational encyclopedia of
comparative law", XI, Torts, l, Tübingen, Mouton, The Hague en Paris, J.C.B. Mohre,
Oceana, 1974,88-93; von Caemmerer, E., Das Verschuldensprinzip in Rechtsverglei-
chender Sicht, R.Z. 1978,7 en 19.

24. Zie b.v. de beoordeling in abstracto van de fout; de equivalentietheorie; de beperking
van het toegelaten tegenbewijs bij objectieve aansprakelijkheden (zie Comelis, L.,
Zaken,648, nr. 95).

25. Comelis, L., Zaken, U8-@9, nrs. 95-96; Viney, G., La responsabilité, 50-51, nr. 40.
26. Zie Le sentiment de la responsabilité (ed. Aubert J.L. en Vermelle, G.), 7 ("fonction

moralisatrice"); Viney, G., La responsabilité,51-55, nrs. 4l-43; Comelis, L., Zaken,
@9-651, nrs. 97-99 en de aldaar vermelde auteurs.
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er o.m. naar de openbare orde, de inteme veiligheid, de economische

welvaart, de maatschappelijke zekerheid ... te handhaven en te bevorderen.

De feitelijke toestanden, door rechtssubjecten in het leven geroepen,

waardoor die doelstellingen, rechtstreeks of onrechtstreeks, in gevaar wor-
den gebracht, zijn voor geen opsomming vatbaar.

De wetgever heeft zich hieraan niet gewaagd. In de mate dat het
gedrag van rechtssubjecten - naar zijn oordeel - tot een conflict met

de samenleving zou leiden, heeft hij, in het strafrecht, weliswaar voor
een limitatieve opsomming van de mogelijke misdrijven gezorgd (zie
artikel 9 van de Grondwet - het legaliteitsbeginsel -), maar m.b.t. de

rechtsverhoudingen tussen rechtssubjecten onderling heeft hij zich tot enige
algemene bepalingen (de artikelen 1382 tot 1386 bis van het B.W.) beperkt,
sindsdien met bijzondere wetten aangevuld.

Op grond van die algemene bepalingen heeft de rechtspraak het be-

staan van een, tot heden onbegrensd aantal gedragsregels2T vastgesteld,

waarvan de inhoud en de draagwijdte aftrankelijk is van de feitelijke om-

standigheden waarin het menselijk gedrag zich voordoet. Die gedragsregels

kunnen ook in algemene rechtsbeginselen tot uiting komen.
Aangezien de feitelijke omstandigheden zich ontwikkelen, passen de

gedragsregels zich eveneens aan die evolutie aan.

Viney schrijft dan ook terecht:

"Elle (l'action en responsabilité civile) apparaît donc comme un moyen

de compléter, de perfectionner et de renouveler le système juridique
existant. Or dans cette fonction, il est bien évident qu'elle ne peut être

suppléée par les procédés de socialisation directe des risques qui ne

sont aucunement en mesure de jouer ce rô1e"28

Aldus beschouwd, wordt in het aansprakelijkheidsrecht een geheel
van gedragsregels aangetroffen, dat zich aan rechtssubjecten opdringt, die
niets anders gemeen hebben dan dat zij op een bepaald ogenblik, op een

bepaalde plaats samenleven.

27 . Zelfs bij zgn. objectieve aansprakelijkheden, steunen de aanprakelijkheidsvoorwaarden
op gedragingen van rechtssubjecten zodat de zgn. objectieve aansprakelijkheid impliciet
doch zeker één of meerdere - vaak abstracte - gedragsregels oplegt (zonder of met
beperkt tegenbewijs).

28. Viney, G., La responsabilité, 54, nr. 43. Uit het voorgaande blijkt meteen dat het
aansprakelijkheidsrecht ten onrechte tot uitsluitend economische bekommernissen en
overwegingen zou worden herleid (cfr. nochtans Faure, M. en Van Den Bergh, R.,
Efficienties van het foutcriterium in het Belgisch aansprakelijkheidsrecht, R.W. 1987-
88, ll05-lll9). Morele, sociale en politieke elementen spelen een even grote rol.
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Kenmerkend voor die gedragsregels is, dat hun overtreding niet nood-
zakelijk wordt gesanctioneerd. Dit gebeurt enkel wanneer de miskenning
van de gedragsregel tot schade aanleiding geeft (causaal verband).

De sanctionering van de gedragsregel houdt tevens de bevestiging van
zijn waarde in. De rechtssubjecten weten waaraan zichte houden; zij weten

ook op welk gedrag van de andere rechtssubjecten zij aanspraak kunnen
maken. Dit is de kern van de rechtszekerheid.

Het aansprakelijkheidsrecht regelt de samenleving dus op gedetail-

leerde wijze. Het heeft meteen voor die samenleving een opvoedende
waarde vermits het de rechtssubjecten niet enkel geruststelt nopens het
bestaan van die gedragsregels, maar hen ook aanspoort die regels - in het
belang van de samenleving - na te leven.

9. De feiten zijn in het aansprakelijkheidsrecht in dubbel opzicht belang-
rijk.

De aansprakelijkheidsvoorwaarden zijn, op de eerste plaats, geen

rechtshandelingen doch rechtsfeiten, wat inhoudt dat de eraan verbonden
rechtsgevolgen door het rechtssubject niet zijn gewenst2e. Niet de bedoe-

ling van het rechtssubject, maar wel de feiten die toelaten tot het al dan niet
bestaan van de aansprakelijkheidsvoorwaarden te besluiten, staan centraal.

V/eliswaar is het aan de feiten toekomende belang niet eigen aan

het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht30, maar het verdient toch
te worden onderstreept.

Er is immers vast te stellen dat het volstaat dat een feit, te midden
van andere feiten, zich wijzigt of zelfs dat het op een andere wijze wordt
voorgesteld opdat de beoordeling en de oplossing van het aansprakelijk-

heidsgeschil, op grond van een andere gedragsregel zou dienen te gebeuren.

De rechtsbeoefenaar moet, onder die omstandigheden, aan het verza-
melen, het begrijpen en het bestuderen van de - onderliggende - feiten
minstens evenveel aandacht besteden3l, als aan de bepaling van de op die

feiten toepasselijke aansprakelijkheidsregels.
De noodzaak hiervan is met een voorbeeld toe te lichten: een zoon

kreeg van zijn vader de toelating om in de ouderlijke boomgaard enige
peren te plukken. Daartoe maakte de zoon gebruik van de ladder van zijn
vader.

Omdat een ladderstijl brak, is de zoon gevallen met een belangrijke

29. M.b.t. het onderscheid tussen rechtshandeling en rechtsfeit, zie: De Page, H., Traité,l,
32, nr. l7; Falys, J., Introduction,20l-203.

3O.Zie ook o.m. het strafrecht, het fiscaal recht... en eigenlijk alle rechtstakken.

31. Eventueel mits tussenkomst van deskundigen.
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blijvende arbeidsongeschiktheid als gevolg. De zoon heeft zijn vader, bij
toepassing van artikel 1384 lid 1 van het B.W. gedagvaard, aanvoerend

dat zijn vader de bewaarder van een gebrekkige zaak was, waardoor hem

schade werd berokkend.

De vader, die een aansprakelijkheidsverzekering had gesloten, werd na een

lange procedure, overeenkomstig die wetsbepaling, aansprakelijk gesteld32

De vraag rijst evenwel of artikel 1384 lid 1 van het B.W. ter zake wel
kon worden toegepast, meer bepaald of niet had moeten worden ingeroepen

en vastgesteld dat de litigieuze ladder door de vader aan de zoon in
bruikleen werd gegeven, zodat artikel 1891 van het B.W. toepassing had

moeten vinden33 en het geschil een andere oplossing kon krijgen.
Het eventueel bestaan van een overeenkomst van bruikleen is, als

rechtsfeit, blijkbaar aan de aandacht van de partijen ontsnapt.

Het kwam geenszins aan de rechters toe dit recht te zetteî. Het adagium

"Da mihi factum, dabo tibi ius" drukt trefzeker het algemeen rechtsbeginsel

uit dat het, in burgerlijke zaken, alleen aan de partijen toekomt het feitelijke
kader en derhalve de gtenzen te bepalen waarbinnen hun geschil zich

ontwikkelt (de "oorzaak" van de vordering)34.

Het zorgzaam verzamelen van de feiten en hun nauwkeurig onderzoek

kan dan ook niet voldoende worden aangeraden, temeer de aansprakelijk-

heidsregels - in beginsel - de openbare orde niet raken, zodat de rechters

niet ambtshalve corrigerend kunnen optreden.

f 0. Hoewel de aansprakelijkheidsvoorwaarden rechtsfe it e n zijn, waarvan

het bestaan en de draagwijdte door de feitenrechter in beginsel soeverein35

worden beoordeeld, zijn het wettelijke begrippen36.

Het Hof van Cassatie kan een toezicht oefenen op de toepassingen

die de feitenrechter, op grond van de feiten die in de bestreden beslissing

als relevant in aanmerking werden genomen, van die wettelijke begrippen

heeft gemaakt. Dit toezicht is slechts marginaal: het Hof van Cassatie zal

32. Rb. Oudenaarde 25 maart 1976, Gent 19 mei 1978 en Cass. 23 november 1979, De
Verz. 1980,739.

33. Art. l89l B.W.: Wanneer de geleende zaak zodanige gebreken heeft dat zij aan hem

die zich ervan bedient, schade kan veroorzaken, is de uitlener aansprakelijk, indien hij
de gebreken kende en de lener daarvan niet op de hoogt heeft gebracht. (zie Cass. 29
november 1963, Pas. l9@,1,342; R.W. 1963-6/,2023).

34. Procureur Generaal Krings, Het ambt van de rechter bij de leiding van het rechtsgeding,
R.W.1983-84,337 et seq; Van Quickenbome,M., Recht enleil, Brussel, Swinnen, 1987,
35 et seq.

35. Waardoor wordt uitgedrukt dat die beoordeling niet aan de controle van het Hof van
Cassatie kan worden onderworpen.

36. Procureur Generaal Dumon, Over de Rechtsstaat, R.l4l. 1979-80, 349-357.

15



niet zonder meer zijn beoordeling van de in aanmerking genomen feiten
in de plaats van de beoordeling door de feitenrechter stellen.

Dit gebeurt slechts wanneer het Hof van Cassatie meent te kunnen
vaststellen dat het besluit van de feitenrechter m.b.t. het al dan niet bestaan

van een aansprakelijkheidsvoorwaarde kennelijk onverenigbaar is met de

in aanmerking genomen feiten.
De beslissing van de feitenrechter is niet voor cassatie vatbaar wanneer

zijn beoordeling van de feiten "mogelijk" is; een meningsverschil met de

feitenrechter is onvoldoende. Er moet integendeel zijn vast te stellen dat

geen nornaal voorzichtige en redelijke mens, die van de in de bestreden

beslissing vermelde feiten kennis zou nemen, tot de beoordeling van de

feitenrechter zou zijn gekomen. Slechts onder die omstandigheden kan van

een kennelijk onverenigbare beoordeling worden gesproken3T.

De marginale controle die het Hof van Cassatie uitoefent op de toe-
passingen die de feitenrechters van wettelijke begrippen, o.m. van de aan-

sprakelijkheidsvoorwaarden, maken, biedt het Hof de gelegenheid, door
middel van zijn rechtspraak, richtlijnen te bepalen of in herinnering te

brengen wa:rop de feitenrechters later bij de beoordeling van de door hen

vastgestelde feiten een beroep kunnen doen.

37. M.b.t. de zgn. marginale controle: zie infra, nr. 37. Dat het Hof van Cassatie op de

techniek van de marginale controle een beroep doet, wordt bevestigd door de auteurs
vermeld in noot 137.
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fI. De onrechtmatige daden.
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11. Aangezien elke buitencontractuele aansprakelijkheid het bewijs van

een schade en van een causaal verband vergt, onderscheiden de aansprake-

lijkheden zich vnl. van elkaar door de in aanmerking te nemen rechtsfeiten
die, mits zij een causaal verband met schade vertonen, als de "grondslag"
van de aansprakelijkheid worden aangeduid.

De grondslag van de aansprakelijkheid kan een bewezen fout, een

vermoeden van aansprakelijkheid ol bij de zgn. objectieve aansprakelijk-
heden, een geheel van door de wetgever of door de rechtspraak, relevant
geachte rechtsfeiten zijn.

Hoe dan ook houdt de vaststelling van de vereniging van de aanspra-

kelijkheidsvoorwaarden in dat een algemene en abstracte rechtsregel werd
gekrenkt, m.a.w. dat onrechtmarig is gehandeld. De grondslag van de aan-

sprakelijkheden verwijst, in die betekenis, dus steeds naar onrechtmatige
daden.
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A. De aansprakelijkheid wegens fout.

12. Volgens artikel 1382 B.W. verplicht elke daad van de mens, waardoor

aan een ander schade wordt veroorzaakt, degene door wiens schuld de

schade is ontstaan, die te vergoeden.

In artikel 1383 B.W. wordt daaraan toegevoegd dat ieder aansprakelijk
is niet alleen voor de schade welk-e hij door zijn daad, maar ook voor
die welke hij door zijn nalatigheid of door zijn onvoorzichtigheid heeft

veroorzaakt.

Uit die wetsbepalingen blijkt dat, naar Belgisch recht, de persoonlijke
buitencontractuele aansprakelijkheid op het foutbegrip stoeltl.

Weliswaar wordt in de artikelen 1382-1383 van het B.W. eerder van
"schuld, daad, nalatigheid, onvoorzichtigheid" gewag gemaakt, maar er

wordt aangenomen dat die begrippen naar de "fout" als grondslag van de

persoonlijke aansprakelijkheid verwijzen. Die zienswijze vindt steun in de

v oorbereidende werken.

Ta:rible o.m. liet gelden:

"Lorsqu'un dommage est commis parlafaute de quelqu'un, si I'on met

en balance l'intérêt de I'infortuné qui le souffre avec celui de I'homme
coupable ou imprudent qui I'a causé, un cri soudain de justice s'élève
et répond que ce dommage doit être réparé par son auteur."2.

Op dit ogenblik wordt tussen de artikelen 1382 en 1383 van het

B.W. door rechtspraak en rechtsleer geen onderscheid meer gemaakt.

Artikel 1383 B.W. wordt beschouwd als een - enigszins overbodige -
verduidelijking van artikel 1382 8.W..

Oorspronkelijk (in 1804) hadden die wetsbepalingen een duidelijk
onderscheiden draagwijdte3: artikel 1382 B.W. had betrekking op "fouten"
waardoor opzettelijk aan een derde schade werd berokkend. Om duidelijk

l. De oplossing is dezelfde in het Frans recht. In het Nederlands recht en in het recht
van de B.R.D. wordt daarentegen een onderscheid gemaakt tussen de onrechtmatigheid
enerzijds, en de schuld, anderzijds, (zie o.m. Kôtz, H., Deliktsrecht, Frankfurt am Main,
A. Metzner Verlag GmbH, 1979, 55-67; Schut, G.H.A., Onrechtmatige daad, Zwolle,
Tjeenk Willink, 1985, 42-52.)

2. Tarrible, Discours dnns la séance du corps législatif du 19 Pluviôse en Xtr (Locré,
287); zie ook Bertrand de Greuille, Rapport au Tribunat dans la séance du 16 pluviôse
an XII (Locré, 280-281).

3. Dit onderscheid is historisch te verklaren: Comelis, L., Zaken, 10-12.
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te maken dat ook schade die door een nalatigheid of een onvoorzichtigheida
werd veroorzaakt, moest dan ook een bijzondere wetsbepaling in het leven
worden geroepen (nl. artikel 1383 B.W.). Dit onderscheid heeft geen stand
gehouden: om tot het bestaan van een fout te besluiten wordt zowel in het
kader van artikel 1382 B.W., als in dat van artikel 1383 B.W. hetzelfde
criterium toegepast.

Dit criterium wordt hiema op de eerste plaats onderzocht.
Het wordt daarna aan meerdere andere wettelijke begrippen getoetst,

alvorens meer in het bijzonder bij sommige verschijningsvormen ervan
wordt stilgestaan.

4. M.a.w. zonder opzet te schaden, waarbij er blijkbaar van is uitgegaan dat nalatigheden
zonder opzet tot stand komen.
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1. Het foutcriterium.

13. Hoewel Belgische en Franse juristen benadrukken dat hun buitencon-

tractueel aansprakelijkheidsrecht, o.m. in strijd met het Nederlands en het

B.R.D.-recht, alleen op het foutbegrip steunt, is vast te stellen dat die fout
drie bestanddelen heeft:

a. de toerekeningsvatbaarheid

b. de miskenning van een algemene zorgvuldigheidsnorm.

c. de voorspelbaarheid van schade.

Het eerste bestanddeel wordt vnl. subjectief, het tweede en het derde

worden objectief beoordeeld.
Er moet daama ook worden bepaald hoe de fout is te bewijzen en hoe

zij door de rechter wordt vastgesteld.

a. De toerekeningsvatbaarheid.

14. Bij ontstentenis van toerekeningsvatbaarheid kan geen fout worden

gepleegd. Daarover is iedereen het eensl.
De vraag rijst evenwel hoe kan worden bepaald of de aangesprokene

al dan niet toerekeningsvatbaar is.

Aangezien het een feitelijk begrip is, beoordeelt de feitenrechter soe-

verein of de aangesprokene al dan niet toerekeningsvatbaar is2, maar die

rechtspraak verstrekt geen richtlijn die toelaat de toerekeningsvatbaarheid

te omschrijven.
Om het begrip te doorgronden, is het wellicht nuttig te begrijpen

l. Dalcq, R.O.,Traité,1,728-731, nrs. 2301 et seq.; Vandenberghe, H., Van Quickenborne,
M. en Hamelink, P., Overzicht van rechtspraak. Aansprakelijkheid uit onrechtmatige
daad. 1964-1978, T.P.R. 1980, 1180, nr. 23; Cass. 30 oktober 1980, An. Cass.

1981, 235; Pas. 1981, l, 262. Dit beginsel geldt eveneens m.b.t. de contractuele
aansprakelijkheid: Cass. 29 november 1984, Arr. Cass. 1985, 446; Pas. 1985, I, 399.
Toch rijst de vraag of die zienswijze verenigbaar is met artikel l3l0 B.W.

2. Hierbij is op te merken dat uit de voorbereidende werken van het B.W. blijkt dat
de geestestoestand van de aangesprokene (vnl. aan de verkwister ("prodigue") werd
gedacht) niet bevrijdend werd geacht: Treilhard, Exposé de motifs dans la séance du
corps législatif du 9 pluviôse an XII (Locré, yI,276, nr. l0); Tarrible, Discours dans

la séance du corps législatif du 19 pluviôse an XII (Locé, VI, 288, nr.22).
Cass. 27 mei 1982, Arr. Cass. 1982, l20l; Pas. 1982, I, I 128;

Vandenberghe, H., Van Quickenbome, M. en Hamelink, R., Overzicht, f.P.R. 1980,
I l7l, nr. 24; zie ookLiège 24 maart 1986, Jur. Liège 1986, 537.
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waarom de rechtspraak3 de toerekeningsvatbaarheid als een aansprake-

lijkheidsvoorwaarde gebruikt.
Opmerkelijk is de analogie die bestaat tussen de noodzaak rechts- en

handelingsbekwaam te zijn om een rechtsgeldige rechtshandeling te stellen
en de noodzaak toerekeningsvatbaar te zijn om een fout (een rechtsfeit)
te kunnen plegen.

Kan hieruit niet worden afgeleid dat de toerekeningsvatbaarheid als

aansprakelijkheidsvoorwaarde ter bescherming van de rechtssubjecten
wordt gebruikt die omwille van hun geestestoestand niet in staat wor-
den geacht de - feitelijke - gevolgen van hun gedrag in overweging te

nemen? De afwezigheid van een "vrije wil" of van "de jaren des onder-

scheids" heeft, als beschermende maatregel voor de aangesprokene, tot
gevolg dat het slachtoffer, op de artikelen 1382-1383 van het B.W. geen

beroep meer kan doen4.

Uit de rechtspraak blijkt dat vnl. ten amtzien van kinderen, geestes-

gestoorden of personen die de controle over hun handelingen verliezen

met de eventuele ontstentenis van toerekeningsvatbaarheid rekening is te
houden. Ook de rechtvaardigingsgronden wijzen op de ontstentenis van

toerekeningsvatbaarheid.

a.1. kinderen.

15. Wanneer door het gedrag van een kind schade wordt veroorzaakt,

moet de rechter onderzoeken of het kind op het ogenblik van de feiten

over het "oordeel des onderscheids" beschikte, m.a.w. of het kind al dan

niet de feitelijke gevolgen van zijn optreden kon beoordelen en al dan niet
kon beoordelen of zijn gedrag met de algemene zorgvuldigheidsnormen

strookte.s.
Omgekeerd kan de feitenrechter wanneer hij heeft vastgesteld dat

het gedrag van een minderjarige "foutief' was en bovendien een causaal

verband met de schade vertoonde, de aansprakelijkheid van het kind slechts

verwerpen mits uitdrukkelijk vast te stellen dat het niet toerekeningsvatbaar

3. Dalcq (Traité, I, 730, nr. 2304) merkt terecht op dat de wetteksten niet naar de

toerekeningsvatbaarheid als een aansprakelijkheidsvoorwaarde verwijzen.
4.Zieb.v. Vred. Sint-Gilles 29 maart 1982, R.G.A.R. 1984, nr. 10817; Liège 24maarr

1986, Jur. Liège 1986,537.
5. Cass.30 mei 1969, Ar. Cass. 1969,943; Pas. 1969, I,879; R.G.A.R. 1970, nr.8416

met noot Grossman M.; Cass. 3 mei 1978, Arr. Cass. 1978, 1037; Pas. 1978, I, l0l2;
Cass. 16 februari 1984, Arr. Cass. 1984, 744; Pas. 1984, I, 684; Bruxelles 2l maart
1984, R.G.A.R. 1985, 10978; Liège24 maart 1986, Jur. Liège 1986,537; Rb. Mechelen
27 april1987, R.W. 1988-89, 25.
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was6.

Het bereiken van het oordeel des onderscheids is in concreto te beoor-

delen op grond van een - subjectieve - beoordeling van de persoonlijke
mogelijkheden van elk kind afzonderlijk.

Er bestaat dus geen leeftijd waarop het "oordeel des onderscheids"
wordt verworven, al blijkt de rechtspraak dikwijls, bij wijze van feitelijk
vermoeden, aan te nemen dat een kind vanaf het zevende jaar toereke-
ningsvatbaar is te achtenT.

De leeftijd is slechts één element waarmee bij die beoordeling rekening
is te houden: in aanmerking komen eveneens het milieu, de opvoeding van

het kind, de aard van het schadelijk gedrag, de wijze waarop het kind zich
na het ongeval gedroeg ...

In dit verband kan niet onvermeld blijven dat het Franse Hof van

Cassatie bij meerdere arresten van 9 mei 1984 de toerekeningsvatbaar-
heid als aansprakelijkheidsvoorwaarde m.b.t. kinderen heeft verworpens.

Die ommekeer in de rechtspraak werd gerechtvaardigd door de bekom-

memis het slachtoffer niet te laten opdraaien voor de toestand waarin de

aangesprokene zich bevindt.

a.2. ge e ste s ge stoorde n.

16. Sommige geestesgestoorden beschikken evenmin over toerekenings-

vatbaarheid. Er moet in concreto worden vastgesteld dat de aangesprokene

zich geen rekenschap kon geven van de gevolgen van zijn gedrag, als ge-

volg van de toestand van krankzinnigheid of geestesstoomis waarin hij
zich ten tijde van de feiten bevond, en zijn optreden derhalve niet onder
controle kon houden, opdat het besluit zou zljn gerechtvaardigd dat hij
zich, als geestesgestoorde, bij ontstentenis van onderscheidingsvermogen,

6. Cass. 30 oktober 1980, tur. Cass. 1981,235; Pas. 1981,1,262.
7. Fagnart, J.L. en Denève, M., Chronique, J.T. 1986,301; Vandenberghe, H., Van

Quickenbome, M. en Hamelink, P., f.P.R. 1980, 1171, nr. 24; zie evenwel geen

toerekeningsvatbaarheid: Cass. 16 februari 1984, An. Cass. 1984, 744; Pas. 1984,
I,684 (l4-jarige); Brussel 29 mei 1985, R.G.A.R. 1987, nr. 11203 (7-jarige); Brussel
5 maart 1986, R.G.A.R. 1987 nr. lOaT (&-jange); Liège 16 juni 1987, J.L.M.B. 1988,
307 (12- en l3-jarigen); zie ook Vred. Sint-Gillis 29 maart 1982, R.G.A.R. 1982, nr.
10817; Rb. Brussel 2O maart 1985, T.B.B.R. 1987, 86.

8. Cass. fr. (Ass. plén.) 9 mei 1984, D. 1984, J., 525 met de conclusie van Eerste Advocaat
Generaal J. Cabannes en de noot van Chabas, Fr.; zie ook S.J. 1984, 11,20291 met het
venlag van Raadsheer Fédou; Lapoyade Deschamps, Chr., Læs petits responsables, D.
1988, Ch.,2991,Yiney, G., La réparation des dommages causés sous I'empire d'un
état d'inconscience: un transfer nécessaire de la responsabilité vers I'assurance, SJ.
1985, r, 3189.
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aan geen fout schuldig kon makeng. Dit vergt een nauwkeurig onderzoek
van de geestestoestand van de aangesprokenen op het ogenblik der feiten.

In beginsel is de omstandigheid dat de aangesprokenen al dan niet ge-

rechtelijk onbekwaam werd verklaard, onder gerechtelijk raadsman werd
geplaatst of onder een administratieve maatregel viel (collocatie, sekwes-

ter, internering...) niet doorslaggevend. Bij wijze van feitelijk vermoeden
kan met die toestanden uiteraard wel rekening worden gehoudenlo.

Het voorgaande houdt in dat wanneer een geestesgestoorde zonder

toerekeningsvatbaarheid aan een derde schade veroorzaakt, laatstgenoemde

geen aanspraak op vergoeding heeft.
Die oplossing werd onbillijk geacht.

In Frankrijk werd de vereiste van de toerekeningsvatbaarheid ten

aanzien van geestesgestoorden bij wet afgeschaftll.
De Belgische wetgever is niet zover gegaan. Door de wet van 16

april 1935 werd in het B.W. een artikel 1386 bis opgenomen, waardoor

wordt bepaald: "'Wanneer aan een ander schade wordt veroorzaakt door een

persoon die zich in een staat van krankzinnigheid bevindt, of in een staat

van ernstige geestesstoomis of zwakzinnigheid die hem voor de controle
van zijn daden ongeschikt maakt, kan de rechter hem veroordelen tot de

gehele vergoeding of tot een gedeelte van de vergoeding \ilaartoe hij zou
zijn gehouden, indien hij de controle van zijn daden had. De rechter doet
uitspraak naar billijkheid, rekening houdend met de omstandigheden en

met de toestand van de partijen".
De mogelijkheid wordt aan de rechter geboden om een niet-

toerekeningsvatbaar geestesgestoorde buitencontractueel aansprakelijk te

stellen, maar tegelijk wordt hem het middel ter beschikking gesteld (de

billijkheidl2) om die aansprakelijkheid zo nodig te temperen. Onduidelijk

9. Cass. 29 november 1984, An. Cass. 1985, 446; Pas. 1985, I, 399: "que l'acte d'une
personne se trouvant au moment où elle I'accomplit dans un état grave de déséquilibre
mental la rendant incapable du contrôle de ses actions..."; Kruithof, R., De buitencon-
tractuele aansprakelijkheid van en voor geesteszieken, R.G.A.R. 1980, nr. 10179, nrs.
22-28.

10. Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M. en Hamelink, P., Overzicht, I.P.R. 1980,
1175, nr.26; Vandenberghe, H., Van Quickenbome, M.., e.a. Overzicht, T.P.R. 1987,
1320, nr.33.

11. Artikel 489-2 C.C. (ingelast door de wet van 3 januari 1968): "Celui qui a causé un
dommage à autrui, alors qu'il était sous l'empire d'un trouble mental, n'en est pas

moins obligé à réparation."
12. De billijkheid is in dit verband een formele bron van het recht, d.i. een vindplaats

van rechtsregels. Zij houdt in dat bij de toepassing van de artikelen 1382-1383 B.W.
op de geestesgestoorde rekening wordt gehouden met zijn persoonlijke kenmerken
om de draagwijdte van die rechtsregels te bepalen lzie m.b.t. de billijkheid: Bekaert,
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is of artikel 1386 bis B.W. toepasselijk is van zodra een ontoerekenings-
vatbaar krankzinnige door een daad aan derden schade veroorzaakt - de

wettekst wijst in die zin -, dan wel of ook moet worden vastgesteld dat die
daad, wanneer gesteld door een toerekeningsvatbaar rechtssubject, foutief
is te noemen. De rechtspraak lijkt aan de tweede interpretatie de voorkeur
te gevenl3, wat begrijpelijk is vermits het foutbegrip uit drie bestanddelen

bestaat en de wettelijke aanpassing van één bestanddeel (nl. de toereke-
ningsvatbaarheid) de twee andere onverkort laat bestaan.

Onder hetzelfde voorbehoud, is aan te nemen dat artikel 1386 bis
B.W. op de contractuele aansprakelijkheid toepasselijk is, wanneer zij op

een persoonlijk gedrag van de geestesgestoorde stoeltla.
De billijkheid kan ertoe leiden dat de rechter oordeelt dat de - aanspra-

kelijke - geestesgestoorde geen schadevergoeding, een volledige schade-

vergoeding of slechts een deel van de totale schadevergoeding verschuldigd
is; dat hem termijnen tot betaling worden toegestaan ...15

De aansprakelijkheid op grond van artikel 1386 bis B.W. is geenszins

subsidiair ten aanzien van andere aansprakelijkheidsregelsl6. Het is vol-
doende, doch noodzakelijk dat haar toepassingsvoorwaarden zijn verenigd

H., Introduction à l'étude du droit, Brussel, Bruylant, 1969, 130; Van Gerven, W.,
Al geme e n de e l, I 54-164).
In zijn arrest dd. 12 november 1985 (R.W. 1986-87, 464), heeft het Hof van Beroep te
Antwerpen beslist dat artikel 1386 bis B.W. ook op de contractuele aansprakelijkheid
van toepassing is. Die zienswijze is in casu voor kritiek vatbaar; in het beslechte
geschil was eigenlijk sprake van een "culpa in contrahendo" (zie infra nrs. 66 et seq.),
die tot ecn buitencontractuele aansprakelijkheid leidt; in dezelfde zin Kh. Oudenaarde
20 januari 1987, R.W. 1986-87, 2317 met noot Dambre, M.; Kruithof, R., o.c., R.G.A.R.
1980, nr. 10179, nrs. 33-34. .

13. Con. Nivelles, 29 november 1985, R.G.A.R. 1987, nr. 11274; Kh. Oudenaarde 20
januari 1987, R.W. 1986-87, 2317.

14. Zie Glansdorff, Fr., La responsabilité contractuelle des malades mentaux et des autres
personnes atteintes d'un trouble physique ou mental, R.CJ.B. 198'1,234, nr. ll.

15. Fagnart, J.L. en Denève, M., Chronique l.T. 1986,300, nr. 50; Kruithof, R., De buiten-
contractuele aansprakelijkheid van en voor geesteszieken, R.G.A.R. 1980, nr. 10109;
Vandenberghe, H., Van Quickenbome, M. en Hamelink, P., Overzicht, f.P.R. 1980,
I 176-1 180; Van Oevelen, A., De aansprakelijkheid jegens psychische gehandicapten,
R.G.A.R. 1980, nr. l0l5l.
zie ook Cass. 13 september 1977, An. Cass. 1978,45; Pas. 1978, I,41; Cass. 8 fe-
bruari 1983, Arr. Cass. 1983,746; Pas. 1983, I, 656; Brussel 2 december 1985, V.K.J.
1987, nr. 9 (invloed verzekering); Rb. Antwerpen 3 oktober 1986, R.W. 1986-87,
2162 (invloed verzekering); Corr. Nivelles 29 november 1985, R.G.A.R. 1987, nr.
I 1274 (invloed verzekering).

16. Mons 23 maart 1976, Pas. 1977,11,50; zie ook Glansdorff, Fr., noot onder Rb. Charleroi
8 februari 1972, R.G.A.R. 1974, nr.9338; Kruithof, R., o.c., R.G.A.R. 1980, nr. 10179,
nr. 35.
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om er een beroep op te kunnen doenlT.
'Wanneer 

een toestand van geestesstoornis - die tijdelijk kan zijn - het

gevolg is van een foutief gedrag van de aangesprokenen (b.v. ovennatig
gebruik van alcoholische dranken, van verdovende middelen ...), kan

vanzelfsprekend ook op de artikelen 1382-1383 van het B.W. een beroep

worden gedaan. Het is evenwel niet steeds makkelijk het zgn. foutief
gedrag van de aangesprokenen dat krankzinnigheid tot gevolg had, van

de symptomen van de krankzinnigheid te onderscheidenls.

a.3. personen dic de controle over hun gedrag verliezen.

17. De personen die als gevolg van een plots ziekteverschijnsel (b.v.

een hartaanval, een hersenbloeding of een aanval van epilepsie achter het

stuur van een wagen ...) de controle over hun gedrag verliezen, zijn op dat

ogenblik niet toerekeningsvatbaar. De schade die zij in die toestand aan

derden veroorzaken, kan niet tot hun aansprakelijkheid leiden vermits zij
zich, bij ontstentenis van toerekeningsvatbaarheid, aan geen fout schuldig

kunnen makenlg.
Weliswaar is gepoogd artikel 1386 bis van het B.W. op dergelijke

toestanden toe te passen2o, maar dit is op de kritiek van het Hof van

Cassatie gestuit dat heeft beslist dat de persoon die het slachtoffer van

een hartaanval of van een hersenbloeding wordt, niet is te beschouwen

als een persoon die zich in een staat van krankzinnigheid, van emstige

geestesstoomis of van zwakzinnigheid bevindt2l.
Het kan echter gebeuren dat de aangesprokenen zich aan een fout

schuldig maakte waardoor hij het mogelijk maakte dat hij in een toestand

terechtkwam waarin hij de controle over zijn gedrag kon verliezen en aan

17. Zie infua, nr. 17.
18. Dalcq, R.O.,Traité,I, nr. 2308; Vandenberghe, H., Van Quickenbome, M. en Hamelink,

P., Overzicht, f.P.R. 1980, t 175, nr. 26; zie ook Kruithof, R., o.c., R.,GA.R. 1980, nr.

t0r79-4.
19. Zie o.m. Antwerpen 2l januari 1986, R.\ry. 1986-87, 1636 (plotse duizeligheid);

Antwerpen l7 april 1987, De Verz. 1987,490 (hersentrombose); Con. Liège 27 februari
1987, J.L.M.B. 1987, 469 (epilepsie).
Wanneer de schade door de tussenkomst van een motorvoertuig is veroorzaakt, kan
eventueel op het G.M.W.F. een beroep worden gedaan.

20. Zie Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M. en Hamelink, P., Overzicht, I.P.R. 1980,

l 176-l 178.

21. Zie Cass. 20juni 1979, Aî. Cass. 1979, 1258; Pas. 1979,1. l2l7; Cass. 24 april 1980,
Arr. Cass. 1980, 1065; Pas. 1980, I, 1055. Fagnart, J.L. en Denève, M., Chronique,
.r.f. 1986, 301, nr. 51; Gustin, J.M., Malaise au volant, R.G,4.R. 1984, nr. 10770.
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een derde schade kon berokkenen22.

Het kan aldus, onder omstandigheden, foutief zijn het stuur van een

wagen te nemen (of een andere activiteit uit te oefenen) wanneer de be-

trokkene weet (diende te weten) dat hij een hartziekte heeft, het slachtoffer
van een aanval van epilepsie kan worden of zich in een toestand van over-
vermoeidheid bevindt waardoor het risico op dergelijk ziekteverschijnsel

kan toenemen.

Die gebeurlijke fout wordt gepleegd op een ogenblik dat de controle
over het gedrag nog niet is verloren en is derhalve aan de aangesprokene

toerekenbaar.

a.4. de rechnaardigingsgronden.

18. Eigenlijk zijn ook de rechtvaardigingsgronden te vermelden als om-
standigheden die het tijdelijk verlies van de controle over het gedrag tot
gevolg hebben en het besluit onvermijdelijk maken dat de aangesprokene

niet toerekeningsvatbaar is23.

Het begrip "rechtvaardigingsgrond" is vnl. in het strafrecht bekend.

Hoewel het ook in het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht een be-

langrijke rol speelt, is er tot heden weinig aandacht aan geschonken2a.

Ten onrechte worden de rechtvaardigingsgronden met de vreemde

oorzaak of meer in het bijzonder met overmacht in verband gebracht. Het
verdient, zoals hierna wordt aangetoond, de voorkeur de vreemde oorzaak

enkel bij de causaliteitsbeoordeling ter sprake te brengen2s.

Opdat een gedrag, een handelswijze of een inactiviteit aan een rechts-

subject toerekenbaar zouden zijn, moet vaststaan dat zij door dat rechts-

subject werden gewild, m.a.w. dat z\j het gevolg van zijn vrije wil zijn26.

22.Zie b.v. Pol. Waver 5 november 1985, R.G.A.R. 1986, nr. ll48 (een oververmoeid
student aan het stuur in slaap gevallen) Gent 25 februari 1986, V.K.J. 1987, nr. 109

(hartaanval achter het stuur) of Brussel 27 november 1986, V.K.J. 1987, nr. 148.

23. In hun overzicht van rechtspraak vermelden Fagnart, J.L. en Denève, M. de geestes-

stoomis en de jeugdige leeftijd onder de rechtvaardigingsgronden (,/.f. 1986, 300-301).
De werkelijkheid is enigszins verschillend: de rechtvaardigingsgronden wijzen net als
de geestesstoomis of de jeugdige leeftijd op de ontstentenis van toerekeningsvatbaar-
heid, maar zijn geen rechtvaardigingsgronden bij ontstentenis van exteme omstandig-
heden die de vrije wil uitschakelen.

24. Zie nochtans Van Ommeslaghe, P. en Comelis, L., Læs faits justificatifs dans le
droit belge de la responsabilité aquilienne, in "ln memoriam J. Limpens" , Antwerpen,
Kluwer, 1987,265-287.

25.Zie infra, nr.32.
26. Zie Cass. 10 april 1970, Arr. Cass. 1970, 730; Pas. 1970, I, 682 ("la transgression

matérielle d'une disposition légale ou réglementaire constitue en soi une faute qui
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Wanneer die vrije wil ontbreekt, is het litigieus gedrag, de handelswijze
of de inactiviteit het gevolg van andere, exteme omstandigheden, waarvan
het rechtssubject slechts een instrument bliikt te zijn geweest2T.

Dit gedrag kan het rechtssubject niet worden toegerekend: wanneer het
rechtssubject heeft gehandeld als een louter instrument van andere, externe
omstandigheden, beschikt het niet over de vereiste toerekeningsvatbaarheid
om een fout te plegen.

Eens te meer is te onderstrepen dat het rechtssubject zich gebeurlijk
aan een fout schuldig kan maken, door zich in een zodanige toestand

te plaatsen dat hij het louter instrument van andere omstandigheden kon
worden en zijn vrije wil teloor liet gaan.

Daarom moet de rechtvaardigingsgrond voor de aangesprokene ook
onvoorspelbaar en onoverkomelijk zijn.

Zoals later wordt toegelicht heeft de rechtspraak aan de rechtvaardi-
gingsgronden vnl. belang gehecht wanneer de fout erin bestaat een wet in
de materiële betekenis te overtreden. Hierna wordt evenwel aangetoond dat
de rechtvaardigingsgronden ook t.o.v. algemene zorgvuldigheidsnormen
van belang zijn28. Zij onderscheiden zich van de geestesstoomis doordat
zij tijdelijk en van voorbijgaande aard zijn en m.a.w., in beginsel, de vrije
wil van de aangesprokene niet definitief in het gedrang brengen.

19. Meestal wordt aangenomen dat de wettelijke zelfverdediging, de

noodtoestand, het bevel van de overheid, de morele dwang en de onover-
komelijke dwaling als rechtvaardigingsgronden in aanmerking komen2e.

Eigenlijk kan iedere, externe omstandigheid een rechtvaardigingsgrond
worden op voorwaarde dat zij onvoorzienb&f en onoverkomelijk is, als-
mede onafhankelijk is van de - vrije - wil van de aangesprokene30. Onder

entraîne la responsabilité ... civile de I'auteur, à condition que cette transgression soit
commise librement etconsciemment par I'intervention de I'homme"); Cass. 6 mei 1963,
Pas. 1963, 1,943 ("... que ni la circonstance que le demandeur a causé un dommage,
ni le fait qu'il a freiné brusquement n'impliquent nécessairement qu'il a commis une

faute, qui lui soit imputable").
21 .De Page, H., Traité, II, 1094-1095, nr. 1034; Rutsaert, J., Le fondement de la res-

ponsabilité civile extracontracîuelle, Brussel, Bruylant, 1930, 109-ll0; R.P.D.B., Vo
Responsabilité, ){l, 322, nrs. 90-9 I ; Van Quickenbome, M., Oorzakelijkhei d, 420-421,
nrs. 728-730, 451, nr. '182 en 459, nr.795.

28. Zie intua nr.24.
29. Cass. 15 mei 1930, Pas. 1930, 1,223 en de conclusie van Advocaat Generaal Gesché;

De Page, H., Traité, II, 1094-1096, nrs. 1034 en 1036; Pirson, R. en De Villé, A.,
Traité, 107, nr. 35 bis; Van Ommeslaghe, P. en Cornelis, L., o.c., nr. 2l; Fagnart, J.L.
en Denève, M., Chronique, ,f.f. 1986, 300.

30. Er is vast te stellen dat rechtspraak en rechtsleer, om tot het bestaan van een "vreemde
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die voorwaarden is het gedrag, de handelswijze of de inactiviteit van de

aangesprokene immers niet aan zijn wil toe te rekenen. Die wil is - tijdelijk

- uitgeschakeld door het toedoen van de onvoorzienbare en onoverkome-

lijke gebeurtenis, die van die wil onafhankelijk is. Het lichaam ondergaat

zonder meer die gebeurtenis en is er het instrument van.

De onvoorspelbaarheid en de onoverkomelijkheid van de als rechtvaar-

digingsgrond ingeroepen gebeurtenis zijn in abstracto te beoordelen. Er is
m.a.w. te onderzoeken of een normaal voorzichtige en redelijke mens, in
dezelfde feitelijke omstandigheden geplaatst3l, die gebeurtenis had kunnen

voorzien en derhalve de passende maatregelen had getroffen, om aan de

uitwerking ervan te ontsnappen of die gebeurtenis, wanneer zij zich dan

toch had verwezenlijkt, had opgevangen zonder er een instrument van te
worden.

Het verlies van de vrije wil is daarentegen in concreto te beoordelen,

in functie van de persoonlijkheid van de aangesprokene. Dit element heeft

immers betrekking op het al dan niet bestaan van een toerekeningsvat-

baarheid.

20, Op voorwaarde dat er rekening mee wordt gehouden dat iedere ge-

beurtenis, onder de supra toegelichte omstandigheden, als een rechtvaar-

digingsgrond in aanmerking kan komen32, wordt hiema bondig aan de

"traditionele" rechtvaardigingsgronden aandacht geschonken :

- wettelijke zefterdediging: welbekend in het strafrecht33, lijkt het Hof
van Cassatie nog niet de gelegenheid te hebben gehad er binnen het kader

van de buitencontractuele aansprakelijkheid een toepassing van te maken.

Wettelijke zelfverdediging veronderstelt een aanranding of een acute

vrees voor aanranding van een persoon of van goederen, waardoor een

oorzaak" te besluiten, vergen dat zij onvoorzienbaar is, onoverkomelijk is en niet aan

de wil van de aangesprokene is toe te rekenen (zie Comelis, L., Zaken, 180-184 en

de aldaar vermelde referenties). Het begrip "vreemde oorzaak" wordt dan gebruikt als

een synoniem van de rechtvaardigingsgrond.
31. M.b.t. die in abstracto beoordeling, zie infra nr.2l et seq.

32. Zie als voorbeeld van dgl. omstandigheden: Kh. Brussel 7 juni 1983, De Verz. 1984,

787 (bij een verkeersongeval); Kh. Tumhout 13 april 1984, R.W. 1984-85,2016 (m.b.t.

een verkoop met verlies); Brussel 21 februari 1984, T.B.H. 1984,622.
Ook de uitlokking viul een "fout" kan, onder omstandigheden, als een rechtvaardigings-
grond in aanmerking komen wanneer de desbetreffende voorwaarden zijn verenigd (zie
in het strafrecht o.m. Cass. 5 februari 1985, fur. Cass. 1985, 772; Pas. 1985, I. 690;
Liège 24 juni 1986, Jur. Liège 1986, 672; Brussel 22 mei 1985, Pas. 1986, II, 138.

33.Zie o.m.: Cass.2l december 1983, tur. Cass. 1984,464; Pas. 1984, I,449;Cass.23
december 1986, Arr. Cass.1986,557; Pas.1986, I,513; Antwerpen 27 mei 1981,
R.W. 1983-84, 1899; Liège 15 januari 1986, J.L. 1986,243.
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reactie wordt uitgelokt, waardoor schade wordt berokkend. Niet elke aan-

randing rechtvaardigt evenwel een - schadelijke - reactie en bovendien
mag de reactie niet buitenmatig zijn. Rekening is te houden met het ge-

drag van de normaal voorzichtige en redelijke mens die met eenzelfde
aanranding of acute vrees voor aanranding af te rekenen krijgt3a.

Wanneer de toepassingsvoorwaarden van de wettelijke zelfuerdediging
verenigd zijn, is vast te stellen dat de aanranding of de acute vrees voor een

aanranding de aangesprokene tot een schadelijke reactie heeft gedwongen
(dwang), die hem evenwel, omwille van de ontstentenis van vrije wil, niet
is aan te rekenen.

- noodtoestand: sinds een arrest van het Hof van Cassatie van 15

mei 19303s, staat vast dat op de noodtoestand als rechtvaardigingsgrond

een beroep is te doen36. Van noodtoestand is sprake wanneer er zich een

dadelijk en dreigend gevaar voordoet ten aanzien van de aangesprokene

of van een derde, waardoor een reactie, die schadelijk is, onontbeerlijk
wordt om het gevaar te doen wijken. Meestal wordt hieraan toegevoegd

dat het beschermde belang een hogere maatschappelijke waarde of min-
stens dezelfde maatschappelijke waarde als het opgeofferde belang moet

hebben. De toepassingsvoorwaarden van de rechtvaardigingsgrond moeten

bovendien verenigd zijn hoewel het Hof van Cassatie lijkt te aanvaarden

dat wanneer de voorwaarden van de noodtoestand zijn verenigd, de fout
van diegene die er een beroep op doet en waardoor de toestand ontstond
waarin "noodtoestand" is in te roepen, niet dienend is37.

34. Pelissier, J., Faits justificatifs et action civile, D. 1963, Chr., 121; Van Ommeslaghe,
P. en Comelis,L., o.c., nr.22; Yan Quickenbome, M., Oorzakelijkheid, 433, nr. 751;
Viney, G., La responsabilité,679-680, nr. 565; zie ook Antwerpen 27 mei 1981, R.W.
1983-84, 1899; Mons 4 juni 1987, J.L.M.B. 1988, 175.

35. Cass. 15 mei 1930, Pas. 1930, I,223 met conclusie van Advocaat Generaal Gesché.

36. Zie ook Cass. 9 januari 1970, Arr. Cass. 1970, 422; Pas. 1970, I, 394; Cass. 20
maart 1979, A:r. Cass. 1979, 837; Pas. 1979, l, 842; zie ook: Foriers, P., De l'état
de nécessité en droit pénal, Brussel, Bruylant, 1951, 3G blz.; Wéry, P., L'état de
nécessité de l'élesion de la faute aguilienne et de la faute contractuelle, Rev. Ré9. Dr.
1987,107-114.

37. Cass 13 mei 1987, J.L.M.B. 1987, 1165 met noot Hannequart, Y.; m.b.t. die voorwaar-
den zie: De Page, H.,Traité,II, 1098, nr. 1040; Meulders-Klein, M.T. en Maingain, B.,
L,e droit de disposer de soi-même, n "Licéité en droit positif et références légales aux
valeurs", Xe joumée d'études juridiques J. Dabin, Brussel, Bruylant, 1982, 250, nr.
43; Vandenberghe, H., Vanquickenborne, M. en Hamelink, P., Overzicht, f.P.R. 1980,
1206, nr. 54; Van Quickenbome, M., De oorzakelijkheid, 436-437, nrs. 755-756; Van
Ommeslaghe P. en Comelis L., o.c., nr. 23; Wéry, P., o.c., Rev. Ré9. Dr. 1987,109;
Viney, G., La responsabilité, 682-684, nr. 569-570; Mazeaud, H. en L. en Tunc, 4.,
Traité, l, 547, nr.488 en 556, nr. 493; zie ook Brussel 17 december 1986, J.T. 1987,
r27.
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- dwang: de fysische en morele dwang komen slechts als rechtvaardi-

gingsgrond in aanmerking wanneer die dwang de vrije wil van de aange-

sprokene heeft uitgesloten en hem een welbepaald - schadelijk - gedrag

heeft opgedrongen3s.

Wanneer de aangesprokene over andere middelen dan het schadelijk
gedrag beschikte om de dwang, waardoor zijn belangen werden bedreigd,

af te wentelen, kan hij zich niet op een rechtvaardigingsgrond beroepen,

vermits de dwang, onder die omstandigheden, niet onoverkomelijk was39.

Er is vast te stellen dat de rechtvaardigingsgronden wettelijke zelfver-
dediging, noodtoestand en dwang nauw bij elkaar aansluiten.

Zij vormen de uitdrukking van eenzelfde idee: een schadelijk gedrag

wordt uitgelokt, opgedrongen door een onvoorzienbare en onoverkomelijke

- exteme - gebeurtenis, die onafhankelijk is van de wil van de aangespro-

kene en die wil tijdelijk uitsluit4o.

- bevel van de wet of bevel van de overheid: in beginsel schikt een

normaal voorzichtige en redelijke mens zich naar het bevel van de wet of
van de overheid. De miskenning van die bevelen stelt hem immers bloot
aan sancties en dwang.

De uitvoering van een door de wet of door een overheid gegeven bevel

kan dan ook, in beginsel, niet foutief zijnat, vermits de aangesprokene in
feite geen andere keus wordt gelaten (geen vrije wil, geen toerekenings-

vatbaarheid).

Nochtans betreft het geen absolute rechwaardigingsgronden. Het bevel
moet zonder onvoorzichtigheid en zonder misbruik van recht worden
uitgevoerda2.

De wet of het bevel van de overheid moet bovendien van een bevoegde

overheid uitgaan. Van machtsoverschrijding mag derhalve geen sprake zijn.
Bovendien mag de wet of het bevel van de overheid niet met

38.Zie o.m. Cass.29 september 1982, Atr. Cass. 1983, 156; Pas. 1983, I, 140; Cass. 12
januari 1983, Arr. Cass. 1983, 640; Pas. 1983, I, 563; Fagnart, J.L. en Denève, M.,
Chronique, J.T. 1986,300, nr. 49.

39. Cass. 12 januari 1983, Arr. Cass. 1983, 640; Pas. 1983, I, 563.
40. De Page, H. (Traité, IL 1098, nr. 1040) maatt geen onderscheid tussen wettelijke

zelfverdediging en noodtoestand. Fagnart, J.L. en Denève, M. (,f.T. 1986, 300, nr. 49)
rangschikken noodtoestand en bevel van de overheid bij dwang.

4l.Zie m.b.t. de contractuele aansprakelijkheid: Cass. 12 maart 1959, Pas. 1959,1,702;,
Arr. Cass. 1959,532; Cass. 15 februari 1951, Alr. Cass. 1951, 327;P*s. 1951, I, 388
(bevel van de wet); Rb. Liège 9 januari 1985, J.T. 1985, 255 (bevoegdheid not4ris
in het kader van een beslagprocedure); m.b.t. de buitencontractuele aansprakelijkheid:
Pol. Hasselt 22 mei 1987, R.G.A.R. 1988, nr. ll37l.

42. Rb. Liège 6 november 1984, J.L. 1985, 109 (depannage van een voertuig).
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hiërarchisch hogere rechtsnormen in strijd zijna3.
Van de aangesprokene mag worden verwacht dat hij hierop controle

oefent, tenzij een andere rechtvaardigingsgrond (b.v. noodtoestand, dwang

...) die controle onmogelijk maakte4.
Wanneer de wet of de overheid een welbepaald gedrag toelaten, ont-

slaat die toelating of vergunning de begunstigde geenszins van de ver-

plichting bovendien de algemene zorgvuldigheidsplichten in aanmerking

te nemen wanneer hij van die toelating of vergunning gebruik maakt. De

rechter kan hierop toezicht oefenen45.

- onoverkomelijke dwaling: dwaling is een verkeerde voorstelling van

de werkelijkheid. Het kan gebeuren dat die verkeerde voorstelling leidt tot
een gedrag of een inactiviteit die aan een derde schade berokkent. Onder

die omstandigheden is de aangesprokene slechts een instrument van zijn,
door externe omstandigheden gedetermineerde dwalin g. Zij kan evenwel

slechts als rechtvaardigingsgrond worden ingeroepen wanneer zij, hetzij
in feite, hetzij in rechte onoverkomelijk is, wat elke begeleidende fout van

de aangesprokene bij het dwalen uitsluit.
Er is slechts sprake van een onoverkomelijke dwaling wanneer de

rechter uit de feitelijke omstandigheden kan afleiden dat de aangesprokene

heeft gehandeld zoals ieder normaal voorzichtige en redelijke mens, onder

dezelfde feitelijke omstandigheden, zou hebben gehandelda6.

Op de onoverkomelijke dwaling wordt veelvuldig als rechtvaardigings-
grond een beroep gedaan, o.m. in het kader van verkeersongevallen, vnl.
ten aanzien van hindernissen die voor de bestuurder onvoorzienbaar (en

43. m.b.t. die voorwaarden: David, E., L'excuse de l'ordre supérieur et l'état de nécessité,
Rev. b. dr. int. 1978-79, 65; Van Ommeslaghe, P. en Comelis,L., o.c., nrs.25-27;
Verhaegen, J., L'ordre illégal et son exécutant devant les juridictions pénales, J.T.
1986,449; zie ook Cass. 16 februari 1984, An. Cass. 1984, 744: Pas. 1984, I, 684;

Corr. Arlon 24 oktober 1984, J.L. 1984,564.
44. De Page, H., Traité,II, 1038,nr. 1039; Mazeaud, H. en L. en Tunc., A., Traité,l, 559,

nr. 497; Cass 16 februari 1984, Arr. Cass. 1984, 744; Pas. 1984, l, 684.
45. Cass. 27 april 1962, Pas. 1962,1,938; Cass. 27 november 1974, An. Cass. 1975,370;

Pas. 1975, I, 341; Rb. Antwerpen 25 juni 1981, Pas. 1983, III, 66.
zie ook Bocken, H., Aansprakelijkheid voor milieuschade, R.W. 1987-88, 1274-1276,
nrs. l7-25.

46. Cass.20 april 1982, An. Cass. 1982, 1009; Pas. 1982,1,949; Cass. 8 september 1982,

An. Cass.l983, 37; Pas. 1983, I, 33; Cass. 23 januari 1984, An. Cass. 1984, 598;
Pas. 1984, I, 560; Cass. 27 maart 1984, An. Cass. 1984, 976, Pas. 1984, I, 871; Cass.

19 mei 1987, R.W. 1987-88, 675, met noot Verstraeten, R.; zie ook Fagnart, J.L. en

Denève, M., Chronique , J .T. 1986, 300, nr. 48.

een loutere dwaling te goeder trouw volstaat niet: Cass. 12 februari 1985, Arr. Cass.

1985, 802; Pas. 1985, I,718

32



onoverkomelijk) zijnaT.

Ontstentenis van een fout in hoofde van de aangesprokene is evenwel

nodig om het besluit van een onoverkomelijke dwaling te rechtvaardigena8.

Onoverkomelijke dwaling sluit de fout uit niet omdat is gehandeld

zoals een normaal voorzichtige en redelijke mens in dezelfde omstandig-

heden zou hebben gedaan, maar wel omdat het bestreden gedrag niet aan

de aangesprokene toerekenbaar is gelet op de verkeerde voorstelling van

de werkelijkheid op grond waarvan dit gedrag is tot stand gekomen. Dit
onderscheid is niet steeds makkelijk te maken4e.

- eigenrichting: er wordt aangenomen dat eigenrichting (dat de mo-
gelijkheid inhoudt om op eigen gezag op te treden ten einde een nadeel

te herstellen) in beginsel onrechtmatig is, tenzij een rechtvaardigingsgrond

voorligtso.
Eigenrichting op zichzelf is derhalve geen rechtvaardigingsgrond. Vast

te stellen is echter dat vele rechtvaardigingsgronden tot eigenrichting
aanleiding geven.

- toestemming van het slachtoffer en aanvaarding van het risico: hoe-
wel zij soms tot de rechtvaardigingsgronden worden gerekend, hebben de

toestemming van het slachtoffer en de aanvaarding van het schade-risico

geen betrekking op de toerekeningsvatbaarheid van de aangesprokene.

Het verdient daarom de voorkeur ze als rechtvaardigingsgronden te
weren. Immers noch de toestemming van het slachtoffer, noch de aanviuf-
ding van het risico sluiten, in beginsel, de vrije wil van de aangesprokene

47.Zie o.m. ten gronde Liège 9 januari 1985, V.K.J. 1985, nr.65; Liège 30 januari 1985,
V.K.J. 1985, nr. 50; Antwerpen 4 maart 1985, De Verz. 1986, 455; Brussel 29 mei
1985, R.G.A.R. 1987, nr. 11203; Antwerpen 27 mei 1986, V.K.J. 1987, nr. 29; Corr.
Leuven 9 september 1982, R.W. 1985-86, 464; Rb. Tumhout l0 januari 1985, V.K.J.
1985, nr. 66; Rb. Brussel 24 december 1986, V.K.J. 1987, nr. 173; zie ook Corr.
Brugge 8 november 1984, R.W. 1985-86, 1229.
zie ook: De Beule, D., Behoudt een weggebruiker zijn voorrang wanneer hij in een

verboden richting rijdt, V.K.J. 1988, nr. 73.
adde: Brussel 27 maart 1987, R.G.A.K. 1988, nr. 11425 (m.b.t. een ommekeer in de
rechtspraak).

48. Cass. 8 september 1982, Arr. Cass. 1983, 37; Pas. 1983, I, 33; Cass. l0 december
1986, Arr. Cass. 1987, 482; Pas. 1983, I, 446. Arb. H. Brussel 5 januari 1987, J.T.T.
198'1, 482; L\ège 22 mei 1986, J.L.M.B. 1987, 37; Mons 17 februari 1988, J.L.M.B.
1988, 569; Corr. Brugge 8 november 1984, R.W. 1985-86, 1229.

49. Mons 17 februari 1988, J.L.M.B. 1988, 569.

50. Dirix,8., Het begrip schade, Brussel, Ced Samson, 82,nr.l2O; Dirix, E., Eigenrichting
in het privaatrecht, in " Liber amicorum J . Ronse" , Brussel, Story-Scientia , 1986, 597 -

607; Van Ommeslaghe, P. en Comelis, L.,o.c., nr. 33; Viney, G.,Laresponsabilité,668,
nr.557; zie ook: Liège 30 januari 1985, J.L. 1985, 189; Kh. Brussel 2 september 1986,

onuitgegeven (A.R. nr. 3178/85 inzake Torrekens t. GBM); Rh. Gent 13 september
1988, R.W. 1988-89, 727 met noot Ballon.
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uit. Bovendien moet de aangesprokene zich ondanks die toestemming of
aanvaarding van het risico als een nornaal voorzichtige en redelijke mens

blijven gedragen.

Zij kunnen de buitencontractuele aansprakelijkheid van de aangespro-

kene evenwel op een andere wijze beïnvloeden: de toestemming van het

slachtoffer is immers te beschouwen als een op een eenzijdige wilsuiting
gesteund bevrijdingsbeding t.g.v. de aangesprokenesl, terwijl de aanvaar-

ding van het risico, op voorwaarde dat zij in hoofde van het slachtoffer
foutief is, tot een verdeling van de aansprakelijkheid moet leiden52.

b. De miskenning van een algemene zorgvuldigheidsnorm.

21. Hoewel in de artikelen 1382-1383 van het B.W. naar "schuld" en

"fout" wordt verwezen, is vast te stellen dat het "fout"-begrip niet op een

moreel verwijt stoelt. Het als foutief ingeroepen gedrag wordt immers niet
aan de persoonlijke mogelijkheden van de aangesprokene getoetst.

Om te bepalen of de aangesprokene zich al dan niet aan een fout schul-

dig maakte, is integendeel te onderzoeken hoe een normaal voorzichtige
en redelijke mens53, in dezelfde feitelijke omstandigheden geplaatsts4, zou
hebben gehandeldss.

51. Zie infra, nrs. 108-109; Van Ommeslaghe, P. en Comelis, L, o.c., ms. 28-30; conta:
Kruithof, R., Contractuele wijzigingen van aansprakelijkheid, T.P.R., 1984,248-249.

52. Zie infra, nrs. 106-107; Dalcq, R.O., Traité,1,244, w.529; Fagnart, J.L., Chronique,
I.T. 1976,583, nr. 28; Geelhand, N. en Verbeeck, Ph., Risico-aanvaarding een nieuwe
uitsluitingsgrond van extra-contractuele aansprakelijkheid?, R.Iÿ. l98l-82, 1923-1932:
Vandenberghe, H., Van Quickenbome, M. en Hamelink, P., Overzicht, I.P.R. 1980,

1186-1188 en I194-1195; Van Ommeslaghe, P. en Comelis, L., o.c., nrs. 3l-32; Viney,
G., La responsabilité,689-680, nr. 573; Wilms, W., Risico-aanvaarding, R.IU. 1980-
1981, 1497-1506.
Zie ook: Rb. læuven 20 maart 1985, R.W. 1984-85, 2923 (rockdans).

53.Zie o.m. Cass.30 april 1976, Arr. Cass. 1976,980; Pas. 1976, 1,944; Cass.23mei
1979, An. Cass. 1979, lllS; Pas. 1979,1,1130,; Mons 2l april 1986, V.K.J. 1987,
nr.186.

54. Zie o.m. Cass. 13 juni 1983, Arr. Cass. 1983, 12621' Pas. 1983, I, I151; Cass. 2l maart
1986, Arr. Cass. 1986, 1004; Pas. 1986, I,9ll.

55. Zie m.b.t. dit criterium: Cornelis, L.,7aken,50-58; Dalcq, R.O.,Traité,I, 165-166, nrs.
2û-267: De Page, H., Traité, fr,943, w.9441' Vandenberghe, H., Van Quickenbome,
M., Hamelink, P., Overzicht, T.P.R. 1980, 1158-1162, nrs. 12-14:' Yney, G., La
responsabilité,528 et se4; Vandenberghe, H., De grondslag van contractuele en extra-
contractuele aansprakelijkheid voor eigen daad, T.P.R. 1984, 133-139.
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b.1. het begrip "nortnaol voorzichtige en redelijke mens",

Door op dit abstracte begnp een beroep te doen, wordt uitgesloten dat

bij de beoordeling van het gedrag van de aangesprokene met zijn per-

soonlijke kenmerken en hoedanigheden rekening wordt gehouden. Aldus
kan de foutbeoordeling, in beginsel, niet door de jeugdige of gevorderde

leeftijd, het geslacht, de onervarenheid van de aangesprokene ... worden

beinvloed56.
Het litigieus gedrag wordt getoetst aan en vergeleken met het gedrag

van een normaal voorzichtige en redelijke mens.

Op die regel bestaat evenwel een uitzondering wanneer de persoon-

lijke vaardigheden van de aangesprokene de vaardigheden van een normaal
voorzichtige en redelijke mens overtreffen. Dit verklaart waarom het ge-

drag van een geneesheer, een advocaat, een bankier ... niet is te vergelijken
met het gedrag van een normaal voorzichtige en redelijke mens, doch wel
met dat van een normaal voorzichtige en redelijke geneesheer, advocaat,

bankier ...57.

Uit het voorgaande volgt o.m. dat de rechter, bij de beoordeling

van het gedrag van een kind, tenzij hij in feite vaststelt dat het kind
niet toerekeningsvatbaar was, niet tot de ontstentenis van een fout mag

besluiten omwille van de jeugdige leeftijd van dit kind58. Wanneer hij
echter vaststelt dat elk normaal voorzichtige en redelijke mens zoals het

kind zou hebben gehandeld, is die beslissing wettelijk gerechtvaardigdse.

56. Dalcq, R.O., Traité, I, 183-184, nrs. 314-320; Fagnart, J.L., Chronique, I.T. 1976,
586; Hannequart, Y., La responsabilité pénale de l'ingénieur, Liège 1959, 145-1461'

Limpens, L, Liability for one's orÿn acî, in lntemational encyclopedia of comparative
law, )fl, Torts, 2, 17, rc.25; Mazeaud, Traité,1,500-505, nrs. 431-439, Vandeputte,

R., Het aquiliaans foutbegrip, Antwerpen, Maarten Kluwer, 1983, 16, w. 7; contra:
Dejean de la Batie, N., Appréciation in abstacto et appréciation in concreto en droit
civil français, Paris, L.G.D.J., 1965, 157 -17 4.

57. Cass. 30 april 1976, Arr. Cass. 1976,980; Pas. 1976,1,944; Cass.2l september 1979,
Arr. Cass. 1980, 84; Pas. 1980, I, 100; Cass. 8 oktober 1981, Arr. Cass. 1982; Pas.

1982, 1, Cass. 1l december 1984; Dalcq, R.O., Examen, R.CJ-Ù. 1987,636, w.33;
Vandenberghe, H., Van Quickenbome, M. en Hamelink, P., Overzicht, T.P.À. 1980,

1164, ttr. 16; Vandenberghe, H., De grondslag, f.P-R. 1984, 135.

Meestal wordt aangenomen dat de aansprakelijkheidsbeoordeling aldus wordt ver-
strengd. Dit is niet noodzakelijk het geval: dit criterium laat o.m. ook toe met de
specifieke kenmerken en zelfs geplogenheden van beroepsuitoefeningen rekening te
houden.

58. Cass.24 oktober 1974, Arr. Cass. 1975,259; Pas. 1975,I,237.
59. Cass.26juni 1975, Arr. Cass. 1975, ll55; Pas. 1975, I, 1046; zie ook Fagnart, J.L. en

Denève, M., (J.T. 1986,298, nr. 43) die aan die beide arresten een andere interpretatie
menen te kunnen geven.
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Om werkelijkheidsvreemde beslissingen te vermijden moet het begrip
"normaal voorzichtige en redelijke mens" redelijk worden geinterpreteerd.

Meer bepaald is in overweging te nemen dat ook een normaal voorzichtige
en redelijke mens zich - onder omstandigheden - kan vergissen en niet
onfeilbaar ism. Hieruit volgt dat ook een normaal voorzichtige en redelijke
mens aan een ander, onder omstandigheden, schade kan berokkenen, wat
verklaart dat het uitoefenen van een activiteit die aan een ander schade kan

veroorzaken en zelfs het veroorzaken ervan, op zichzelf niet noodzakelijk
een fout is6l.

b.2. het begrip "dezelfde feitelijke omstandigheden".

Om het gedrag van de aangesprokene te beoordelen volstaat het niet op

het criterium van de normaal voorzichtige en redelijke mens een beroep

te doen; bovendien is nauwkeurig rekening te houden met de feitelijke -
externe - omstandigheden waarin de aangesprokene zich bevond62.

Het belang van dit aspect van het foutbegrip kan niet voldoende

worden onderstreept: de rechter komt in het aansprakelijkheidsgeschil
tussen wanneer de schade reeds is berokkend.

A posteriori is meestal gemakkelijk te bepalen hoe de schade tot stand

is kunnen komen en hoe zij had kunnen worden vermeden.

Voor een dergelijke a posteriori beoordeling dient de rechter zich even-
wel te hoeden; zij is onverenigbaar met een correcte toepassing van de

artikelen 1382-1383 van het B.W. omdat aldus de feitelijke omstandighe-
den buiten beschouwing worden gelaten waarin de aangesprokene zich ten

tijde van het litigieuze gedrag bevond, hoewel alleen zij bij de beoordeling
van het al dan niet bestaan van een fout, in aanmerking zljn te nemen.

In overweging is aldus te nemen dat gebeurtenissen, die zich na het

litigieuze gedrag voordeden, de aangesprokene niet noodzakelijk bekend

waren, zodat dergelijke gebeurtenissen bij de foutbeoordeling, in beginsel,

60. m.b.t. die bekommernis zie o.m. Comelis, L., De aansprakelijkheid van de bankier bij
kredietverlening, T.P.R. 1986,372-3'13; Bruyneel, A. en Simont, L., La responsabilité
extra-contractuelle du donneur de crédit en droit comparé, in "La responsabilité extra-
contractuelle du donneur de crédit en droit comparé" (ed. Simont, L. en Bruyneel,
A.), Paris, Feduci, 1984, 235-237; Vandenberghe, H., Van Quickenbome, M., e.a.,

Overzicht, T.P.R. 1987,1294,nr.48; zie ook Brussel 27 november 1986, V.K.J. 1987,
nr. 148.

61. Cass. 3 mei 1958, Arr. Cass. 1958, 690; Pas. 1958, 1,972; Cass.4 oktober 1973, Arr.
Cass. 1974, 135; Pas. 1974,1, 124:' zie ook noot .16.

Die zienswijze wordt niet steeds door Hoven en Rechtbanken gedeeld: Liège 6 maart

1986, Rev. Rég. Dr. 1988, 159.

62. Vandenberghe, H., De grondslag, T.P.R. 1984, 136-138.
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niet in acht zijn te nemen63.

Bij toepassing van dezelfde rechtsregel mogen veiligheidsmaatregelen

die pas na het litigieus gedrag werden ontdekt of beschikbaar werden, niet
bij de foutbeoordeling worden betrokkens.

Hieruit blijkt het belang voor de partijen om nauwgezet alle relevante

feitelijke gegevens ter kennis van de rechter te brengen. Een onvolledig
feitelijk relaas kan immers tot gevolg hebben dat de foutbeoordeling
tot andere resultaten leidt dan wanneer alle relevante feiten zouden zijn
vermeld of juist werden voorgesteld.

Het foutbegrip is om die redenen ook relatief te noemen: de inhoud
ervan is immers aftrankelijk van de feitelijke omstandigheden waarin de

aangesprokene zich bevond. Niet alleen zullen die feitelijke omstandighe-

den van geval tot geval verschillen, maar eenzelfde gedrag zal, naargelang

de in aanmerking te nemen feitelijke omstandigheden, ten aanzien van één

rechtssubject wel en ten aanzien van een ander rechtssubject niet foutief
zijn, omdat zij zich wellicht in verschillende feitelijke omstandigheden

bevinden.
De vaststelling van het bestaan van een fout geldt dan ook niet erga

omnes65. Die vaststelling geldt enkel m.b.t. de feitelijke omstandigheden
waarop zij stoelt en het is geenszins uit te sluiten dat hetzelfde gedrag, in
andere feitelijke omstandigheden geplaatst (b.v. ten aanzien van een ander

rechtssubject), op een andere wijze is te beoordelen.
In zekere zin zijn de algemene zorgvuldigheidsnormen, omwille van

hun relatief karakter, dan ook "Schutznormen", d.w.z. rechtsregels waarvan

de bescherming uiteindelijk enkel door welbepaalde rechtssubjecten is in
te roepen.

22. Het gedrag van de normaal voorzichtige en redelijke mens, in dezelfde

feitelijke omstandigheden als de aangesprokene geplaatst, komt in alge-

mene zorgvutdigheidsnormen tot uitdrukking66. De miskenning van een

63. Comelis, L., o.c., T.P.R. 1986,373; Simont, L. en Bruyneel, 4., o.c.,233-238; Ym
Gerven, tN ., Hoe blauw is het bloed van de prins? , Antwerpen, Kluwer, 1984, 5l-59;
Van Ommeslaghe, P., La responsabilité du banquier dispensateur de crédit en droit
belge, Bank. Fin. 1979, cahier 1,6-ll; zie Corr. Antwerpen 27 februari 1987, R.W.
1987-88, 580; Brussel 3 februari 1987, V.K.J. 1987, nr. 149; Brussel 2 december 1985,
V.K.J. 1987, nr. 9 (contactsleutel geval - lijkwagen).

64. Liège 15 mei 1975, R.G.A.R. 1975, w.9521.
65. Contra: Dirix, E., Obligatoire verhoudingen lussen contractanten en derden, Ant\iler-

pen, Kluwer, 1984,2ll, nr.284.
66. Die zorgvuldigheidsnorrnen zijn algemeen omdat zij van toepassing zijn op ieder
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algemene zorgvuldigheidsnorm houdt derhalve in dat de aangesprokene

niet heeft gehandeld zoals een normaal voorzichtige en redelijke mens in
dezelfde feitelijke omstandigheden geplaatst.

Onder die omstandigheden is het gedrag van de aangesprokene onrecht-

matigo1 - "illicite" - te noemen, want het strijdt met de in de artikelen

1382-1383 B.W. vervatte rechtsregel.
Elke afwijking van de onder omstandigheden toepasselijke algemene

zorgvuldigheidsnorm komt, op voorwaarde dat de aangesprokene toere-

keningsvatbaar was en dat schade voorzienbaar was, als een fout in aan-

merking. In dat opzicht geldt nog steeds het Romeins adagium "In lege

Aquilia et culpa levissima venit"68, al wordt die opvatting door een deel

van de rechtsleer voor kritiek vatbaar geacht69.

Die betwisting heeft slechts een theoretische waarde: waarop het

aankomt, is te bepalen hoe een normaal voorzichtige en redelijke mens,

in dezelfde feitelijke omstandigheden geplaatst, zou hebben gehandeld en

het gedrag van de aangesprokene aan de aldus bepaalde, toepasselijke

algemene zorgvuldigheidsnorm te toetsen. Er is niet emstig te betwisten

dat elke afwijking van die algemene zorgvuldigheidsnorm als een fout in
aanmerking kan komen, ongeacht of die fout een "culpa levis" dan wel
een "culpa levissima"is.To

Bij herhaling is de wetgever hiervan afgeweken door niet slechts

een fout doch een zvtare fout, een grove fout of een kennelijk grove

fout als toepassingsvoorwaarde van de aansprakelijkheid in aanmerking te

nemenTl. Afgezien van dergelijke wettelijke tussenkomsten, is het besluit
onvermijdelijk dat elke fourt voldoende is om op de artikelen 1382-1383

B.W. een beroep te doen, al kon in het verleden worden vastgesteld dat

Hoven en Rechtbanken, m.b.t. bepaalde activiteiten (b.v. sport en spel,

beroepswerkzaamheden...)72, soms - doch ten onrechte - geneigd waren

de aansprakelijkheid van het bewijs van een zvtare fout aftrankelijk te
maken.

rechtssubject dat zich in de desbetreffende toepassingsvoorwaarden bevindt.
67. Cass.26juni 1975, Ar,. Cass. 1975, ll55; Pas. 1975,1,1046.
68. Cass. 30 april 1976, Ar,. Cass. 1976,980; Pas. 1976,1,494; Cass.27 september 1985,

Ar. Cass. 1986, 96; Pas. 1986, I, 80; Vandeputte, R., o.c., 2O-21, rrs. l3-14; Cornelis,
L., Zaken, 54, w. 63.

69. Vandenberghe, H., Van Quickenbome, M. en Hamelink, P., Overzicht, I.P.R. 1980,
1189, nr. 19; Vandenberghe, H., De grondslag, T.P.R. 1984, 140, nr. 6;

70. Vandenberghe, H., Van Quickenbome, M., e.a., Overzicht, T.P.R. 1987 , l3ll, ru. 27 .

7l.Zie infra nrs. 92-95 m.b.t. het wettelijk begrip "zware fout".
72.Zie b.v. m.b.t. de sportbeoefening: Rb. Liège 9 oktober 1981, Jur. Liège 1982,598

(autosport); Liège 3 oktober 1983, Iur. Liège 1984, I (tennis).
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23. De algemene zorgvuldigheidsnormen, die worden bepaald aan de

hand van het criterium van de normaal voorzichtige en redelijke mens,

in dezelfde feitelijke omstandigheden als de aangesprokene geplaatst, zijn
vrijwel onbeperkt in aantal. Zij kunnen betrekking hebben op om het even
welke menselijke activiteit en passen zich aan de wijzigingen van het

menselijke gedrag zonder moeite aan.

Bij wijze van voorbeeld is te verwijzen naar de algemene zorgvuldig-
heidsnormen die zijn te eerbiedigen bij:

- de verbreking van een verlovingT3;

- bij het aanspreken (belediging) of het beoordelen (laster en eerroof)
van een ander persoonT4;

- bij het in het leven roepen van een toestand waardoor voor derden
een schaderisico ontstaatTs;

- bij het uitoefenen van een toezicht op een ander persoon of op een

zae1rJ6;

- bij de uitoefening van activiteiten waartoe, in beginsel, bijzondere
vaardigheden of een bijzondere kennis is vereistTT;

- bij het plots opduiken van een dier of van een gevaa/8 ...

- bij kunstmatige voortplantingTe.

24. Uit het voorgaande blijkt dat ook t.a.v. de algemene zorgvuldigheids-
normen de - eerder besproken - rechtvaardigingsgronden van belang zijn.

Wanneer wordt bepaald hoe een normaal voorzichtige en redelijke

73. O.m. Liège 22 mei 1985, J.T. 1986, 27; J.L. 1985, 465; Rb. Toumai, 7 mei 1986,
J.L.M.B. 1987, 458; Rb. Brussel 15 december 1987, J.L.M.B. 1982,280. Hierbij rijst
de vraag of dit niet eerder een toepassing van het rechtsmisbruik is; infra nrs. 50 et
seq.

74. O.m. Rb. Brussel 23 december 1983, Pas. 1984, III, 38; Rb. Brussel 29 juni 1987,
J.T. 1987, 685 met noot Rigaux, Fr.; Rb. Brussel 14 september 1988, J.T. 1989, 8;

Brussel 19 februari 1985, R.W. 1985-86, 806; Brussel 2 januari 1986, T.B.H. 1987,
425; Brussel 25 juni 1986, R.W. 1986-87, 804; Rb. Antwerpen 28 oktober 1987, R.W.
r987-88, 820.

75. O.m. Brussel 22 april 1983, R.G.A.R. 1985, nr. 10910; Brussel 17 november 1986,
R.W. 1987-88, 1335; Rb. Brussel 12 april 1983, R.G.A.R. 1984, nr. 10824.

76. O.m. Brussel 30 november 1983, R.G.A.R. 1985, nr. 10852 (zie ook infra, nrs. 135-
147).

77. O.m. Brussel 4 mei 1984, T.B.H. 1984, 521 (bank); Kh. Liège 15 november 1983, J.L.
1984,621 (advocaat)

78. O.m. Antwerpen 28 april 1986, V.K.J. 1987, nr. 30 (groep eenden op de weg); Rb.
Gent?4 september 1986, V.K.J. 1987, nr. 152 (opduiken van een fazant op de openbare
weg); Vred. Gent 12 december 1986, V.K.J. 1987, nr. 131 (hond op de openbare weg).

79. O.m. Toulouse 2l september 1987, D. 1988, J., 184 met noot Huet-Weiller; zie ook
Sériaux, A., La procréation artificielle sans artiflces: illicéité et responsabilités, D. 1988,
chr.,201.
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mens, in dezelfde feitelijke omstandigheden geplaatst, zou hebben gehan-

deld en kan worden vastgesteld dat het gedrag van de aangesprokene hier-
van afwijkt, is weliswaar aan te nemen dat een algemene zorgvuldigheid-
sno[n werd miskend, maar dit is, zoals vermeld, onvoldoende om tot het

bestaan van een fout te besluiten. Kan de aangesprokene b.v. een recht-
vaardigingsgrond inroepen, waarvan het slachtoffer het bestaan niet kan

ontkrachten, dan zal, ondanks het bestaan van een inbreuk op een alge-

mene zorgvuldigheidsnorrn, geen fout zijn gepleegd.so Dit geldt overigens
ook bij de ontstentenis van toerekeningsvatbaarheid in het algemeen en

van voorspelbaarheid van schade.

Het begrip "vreemde oorzaak" is daarentegen bij de foutbeoordeling
niet dienend. Zowel het toeval, de overmacht, de fout of de daad van een

derde als de fout of de daad van het slachtoffer kunnen, zo wordt aan-

genomen, als vreemde oorzaak in aanmerking komen op voorwaarde dat

zij voor de aangesprokene onvoorzienbaar en onoverkomelijk zijn en hem
niet zijn toe te rekenensl. De feitenrechter beoordeelt, in beginsel, soeve-

rein het bestaan van een vreemde oorzaak.
Wanneer is vastgesteld dat de aangesprokene een algemene zorgvuldig-
heidsnorm miskende, dat hij toerekeningsvatbaar was en dat schade voor-
zienbaar was, kan de vreemde oorzaak geenszins beletten dat tot het be-

staan van een fout is te besluitens2, vermits alle toepassingsvoorwaarden
van het foutbegrip zijn verenigd.

Die vreemde oorzaak kan dan nog enkel tot gevolg hebben dat tussen

de ingeroepen fout en de schade, waarvan de vergoeding wordt gevorderd,

80. Clr. Van Ommeslaghe, P. en Comelis, L., o.c., nrs. 8-9.
81. Cass. 12 oktober 1983, Arr. Cass. 1984, 16l; Pas. 1984, I, 150; Liège 5 december

1984, Jur. Liège 1985, 159; Gent 3 januari 1984, De Yen. 1984,439; Mons,29 juni
1983, De Yen. 1984,239; Brussel 2 juni 1982, R.W. 1984-85, l5l5; Brussel 29 april
1982, De Yerz. 1984, 517;
Hetzelfde begrip wordt in het Europees Gemeenschapsrecht gebruikt: zie b.v. (Ferriera
Valsabbia SpA t. Commissie), H.v.J. l2 juli 1984, Jur. H.v.J. 1984, 3089.

82. Door de Belgische rechtsleer wordt echter meestal aangenomen dat een vreemde oor-
zaak de fout uitsluit (zie o.m. Cambier, Cyr-, La responsabilité de la puissance publi-
que et de ses agents, Brussel, Larcier, 1947,14-19; De Page, H.,Traité,II, 1094-1095,
nr. 1034; Hannequart, Y., Faute civile et faute pénale, in "Aspects particuliers de la
réforme du droit pénal", Ann. dr. Louvain 1983,97; Rauws, 'ÿ,1., Arbeidsovereenkomst,
593-59'l: Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M. en Hamelink, P., Overzicht,T.P.R.
1980, 1203, nr. 5l en 1431, nr. 220;Yan Quickenbome, M., De oorzakelijkheid,42l,
nr. 730, 435, nr. '153; 449-450, nr.779 en 481, rtr. 827; cfr. Yiney, G., La responsabi-
lité,475-477, nr. 403.
Wellicht kan dit worden verklaard door een verwarring tussen de vreemde oorzaak en
de rechtvaardigingsgrond, die de toerekeningsvatbaarheid uitsluit.

40



geen causaal verband zou bestaanS3.

De feitelijke omstandigheden, die onvoorspelbaar, onoverkomelijk
en niet aan de aangesprokene toerekenbaar zijn, zijn dus niet als zgn.

"vreemde oorzaak" te gebruiken om eenfout uit te sluiten. Met hun bestaan

is enkel rekening te houden bij de beoordeling van de toerekeningsvatbaar-

heid, van de eventuele miskenning van algemene zorgvuldigheidsnorm of
van de voorspelbaarheid van schade. Zij kunnen dus verhinderen dat één

of meerdere bestanddelen van het foutbegrip zich voordoen, maar kunnen,

eenmaal die bestanddelen bestaan, de fout geenszins uitsluiten.
Voor het overige komt aan de "vreemde oorzaak" een bewijsrechtelijke

functie toe8a.

c. De voorspelbaarheid van schade.

25. Opdat de miskenning van een algemene zorgvuldigheidsnorm als een

fout in aanmerking zou komen is niet alleen nodig dat de aangesprokene

toerekeningsvatbaar was, maar moet ook vaststaan dat schade, als gevolg
van de miskenning van de algemene zorgvuldigheidsnorm, voorzienbaar

was85.

Over de draagwijdte van die voorwaarde bestaan evenwel menings-

verschillen. Vandenberghe is meer bepaald van oordeel dat de "redelijke
voorzienbaarheid van de schade... geen zelfstandig criterium (is) (nood-

zakelijk, maar niet voldoende); het handelen of nalaten moet van een on-

aanvaardbare lichtzinnigheid getuigen"86.

83.Zie infra nr. 32 en deel2
84. Zie infra t. 32

85.Zie Cass. 12 november 1951, An. Cass. 1952, ll8; Pas. 1952, l,128; Cass. 15

december 1958, tur. Cass. 1959, 328; Pas. 1959, l, 385; Cass. 8 december 1967,
Arr. Cass. 1968, 510; Pas. 1968, I, 476; Cass. 16 juni 1969, Arr. Cass. 1969, 1026;
Pas. 1969, I, 950; Cass. 5 mei 1971, Arr. Cass. 1971,869; Pas. 1971, I, 802; Cass.

17 april 1975, Arr. Cass. 1975,908; Pas. 1975,1,820; Cass.8 maart 1977, Arr. Cass.

1977, 735; Pas. 1977, I, 726; Cass. 13 juni 1978, Arr. Cass. 1978, 1202; Pas. 1978,
I, 1169; zie ook Vred. Merksem 8 januari 1987, V.K.J. 1987, nr. 84 (rijden over een

bladveer die zich op de openbare weg bevond); Comelis, L., Zaken,55, nr. 63; Dalcq,
R.O., Traité,I, 180-181, nrs. 309-310; Fagnart, J.L. en Denève, M., Chronique, J.T.
1986,298-299, nr. 45; Vandenberghe, H., Van Quickenbome, M. en Hametink, P.,

Overzicht, f.P.R. 1980, l156-1158, nr. l0; Vandenberghe, H., De grondslag,T.PR.
1984, 132-133.
contra:Dalcq, R.O., Examen, R.C.J.8.1987, 6ll, nr. 9 (die lükt aan te nemen dat de

, in concreto berokkende schade voorzienbaar moet zijn.).
86. Vandenberghe, H., De grondslag, T.P.R. 1984, 133, nr.4 (cursivering toegevoegd),;

zie ook Vandenberghe, H., Van Quickenbome, M., e.a., Overzicht, T.P.R. 1987, 1283,
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Aan de voorspelbaarheid van schade als aansprakelijkheidsvoorwaarde
wordt aldus een onjuiste draagwijdte toegekend.

Het Hof van Cassatie is immers van oordeel dat de voorspelbaarheid
van de mogelijkheid vaa (een) schade volstaat opdat aan die aansprake-

lijkheidsvoorwaarde zou zijn voldaan.
Het onderscheid heeft belang. Aangezien het niet noodzakelijk foutief

is schade te berokkenen, is evenmin aan te nemen dat een daad of een

nalatigheid, waardoor schade voorspelbaar wordt, automatisch een fout
zou zijn.

Er is ongetwijfeld aan te nemensT dat een normaal voorzichtige en

redelijke mens zich van een tussenkomst onthoudt of zijn gedrag aanpast,

wanneer hij, onder welbepaalde feitelijke omstandigheden, bij voorbaat

'rÿeet - zou hebben geweten - dat een gedrag tot de schade, waarvan de

vergoeding wordt gevorderd, aanleiding zou geven. De voorspelbaarheid
van schade zal onder die omstandigheden ook niet zijn te betwisten.

Wanneer de aangespokene, die zich in die feitelijke omstandigheden
bevond, zich niet heeft onthouden of zijn gedrag niet heeft aangepast,

is het besluit onvermijdelijk dat hij niet als een normaal voorzichtige en

redelijke mens heeft gehandeld en derhalve dat hij een algemene zorg-
vuldigheidsnorm heeft geschondenss. In dat geval is niet het berokkenen
van schade of de voorspelbaarheid van schade de reden om tot het even-

tueel bestaan van een fout te besluiten, doch wel de miskenning van een

algemene zorgvuldigheidsnorm.

Mocht de betekenis van de "voorspelbaarheid van schade" als aan-

sprakelijkheidsvoorwaarde zich daartoe beperken, dan zou zij inderdaad
overbodig zijn, vermits de vaststelling van de miskenning van de algemene

zorgvuldigheidsnorm, mits toerekeningsvatbaarheid, zou volstaan om tot
een fout te besluiten.

26. Evenwel is de voorspelbaarheid van de concreet berokkende schade

nr. 14.

87. Dit is trouwens kennelijk de benadering van Vandenberghe (T.P.À. 1984, 133, nr.4; zie
ook Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M. en Hamelink, P., Overzicht, I.P.R. 1980,
l156-1158, nrs. l0-11; Dalcq, R.O., noot bij Cass. 15 december 1958, R.G/.R. 1960,
nr. 6483; Dalcq, R.O., La notion de causalité en matière de responsabilité aquilienne,
R.G-A.R. 1959, nr. 6336.)

88. Cass. 5 mei 1967 (Ar. Cass. 1967, 1081; Pas. 1967, I, 1049) is hiermee slechts schijn-
baar tegenstrijdig: de feitenrechter had immers nagelaten in concreto te onderzoeken of
de aangesproken aannemer de schade moest en kon voorzien. Omdat de feitenrechter
zich vergenoegde met een algemene en abstracte foutbeoordeling werd zijn beslissing
vemietigd.
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slechts één feitelijk element onder vele andere dat kan toelaten tot de

miskenning van een algemene zorgvuldigheidsnorm te besluiten. Wanneer
de beoordeling van de miskenning van een algemene zorgvuldigheidsnorm
stoelt op andere feitelijke elementen dan de voorspelbaarheid van de

concreet berokkende schade, komt daarentegen aan de "voorspelbaarheid

van schade" een eigen betekenis als aansprakelijkheidsvoorwaarde toe.89

Aan de hand van een voorbeeld is dit toe te lichten: een dame, die
weet dat het echpaar X met echtelijke moeilijkheden kampt, ontdekt in
een mondain weekblad een foto, genomen in een nachtclub, die o.m. de

Heer X in gezelschap van een andere dame dan zijn echtgenote afbeeldt.
Zij toont die foto aan Mevrouw X, die overstuur raakt, de foto vraagt
om haar echtgenoot errnee te confronteren, doch bij het verlaten van de

woning in haar haast uitglijdt en een been breekt.
Zelfs wanneer wordt aangenomen dat een normaal voorzichtige en

redelijke mens, onder de gegeven omstandigheden, een dergelijke foto
niet aan Mevrouw X zou hebben getoond, dan nog is te bepalen of schade

als gevolg van dit gedrag voorzienbaar was.

Die beoordeling moet in abstracto gebeuren: er moet worden bepaald
of een normaal voorzichtige en redelijke mens, in dezelfde feitelijke om-
standigheden geplaatst, enige schade (dus niet noodzakelijk de in concreto
berokkende schade) zou hebben voorzien. Het is daarbij niet doorslagge-
vend of de aangesprokene zelf al dan niet enige schade als gevolg van
zijn gedrag voorzag.

Uit het voorgaande blijkt dat de "voorspelbaarheid van schade" wel
degelijk een afzonderlijke aansprakelijkheidsvoorwaarde is, duidelijk te

onderscheiden van de toerekeningsvatbaarheide0 en van de miskenning
van een algemene zorgvuldigheidsnormgl.

Wanneer de schade door de aangesprokene opzettelijk is berokkend,
kan over de voorspelbaarheid van schade uiteraard geen twijfel bestaan.

21. Wanneer blijkt dat de aangesprokene op het ogenblik der feiten toe-
rekeningsvatbaar was, een algemene zorgvuldigheidsnorm heeft miskend
en dat bij die miskenning, onder de gegeven feitelijke omstandigheden,

89. Zie ook Van de Walle de Ghelcke, B., Onrechtmatige daad en oneerlijke mededinging,
R.W.1987-88,1259.

90. Meer bepaald van de onoverwinnelijke dwaling. Die "dwaling" stoelt immers op een
verkeerde voorstelling van de werkelijkheid in functie waarvan is gehandeld, terwijl
dit element niet dienend is bij de beoordeling van de voorspelbaarheid van schade.

91. Ondanks het feit dat het criterium (nl. de normaal voorzichtige en redelijke mens
in dezelfde omstandigheden geplaatst) hetzelfde is om zowel de miskenning van een
algemene zorgvuldigheidsnorm, als de voorspelbaarheid van schade te beoordelen.
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schade voorzienbaar was, is het besluit gerechtvaardigd dat hij zich aan

een fout schuldig maakte en dient hij in te staan voor alle schade, zo-
wel de voorspelbare, als de onvoorspelbare die met die fout een causaal

verband vertoont92.

Laatstvermelde rechtsregel houdt meer verband met de causaliteit,
dan met de foutbeoordeling. Zoals later wordt besprokene3, houdt de

toepassing van de, in België gangbare equivalentietheorie in dat éénmaal

de fout vaststaat ook onvoorspelbare schade moet worden vergoed, mits
zij met die fout een causaal verband vertoont. Dit kan leiden tot resultaten
die onaanvaardbaar worden geacht omdat het toepassingsgebied van de

aansprakelijkheid te ruim zou worden.

Door de "voorspelbaarheid van schade" als een aansprakelijkheids-
voorwaarde op te vatten, is hieraan te ontsnappen door het probleem

dat m.b.t. "onvoorspelbare schade" in alle rechtsstelsels rijst, niet bij de

causaliteits-, doch wel bij de foutbeoordeling te betrekken en toe te laten
het bestaan van een fout uit te sluiten op grond van de vaststelling dat

geen schade als gevolg van het bestreden gedrag voorzienbaar wase4.

d. Besluit.

28. Het foutbegrip bestaat uit drie elementen: de toerekeningsvatbaarheid,
de schending van een algemene zorgvuldigheidsnorm en de voorspelbaar-
heid van schade.

Zoals is gebleken, is de fout vnl. een abstract begrip: om de schending
van een algemene zorgvuldigheidsnorm en de voorspelbaarheid van schade

te bepalen, wordt een beroep gedaan op het criterium van de normaal
voorzichtige en redelijke mens, in dezelfde feitelijke omstandigheden als

de aangesprokene geplaatst. Met de persoonlijkheid van die aangesprokene

wordt, in beginsel, geen rekening gehoudene5. Enkel bij de beoordeling
van de toerekeningsvatbaarheid staat de persoon van de aangesprokene

deels centraal: het is het enige subjectieve element in de foutbeoordeling,
alhoewel m.b.t. de rechtvaardigingsgronden (zie o.m. de onoverkomelijke
dwaling, de wettige zelfverdediging) is vast te stellen dat hun beoordeling
ook in abstracto gebeurt.

92. Cass. l7 april 1975, Arr. Cass. 1975,908; Pas. 1975,1,820.
93. Zie deel 2.

94. Comelis, L., Zaken,657-658.
95. De foutaansprakelijkheid is derhalve sinds geruime tijd geen subjectieve aansprakelijk-

heid meer.
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Die "objectivering" van de fout96 houdt nauw verband met de eerder

vermelde bekommernis het slachtoffer - vnl. bij lichamelijke schade - te

vergoeden. Afgezien van de toerekeningsvatbaarheid, zijn de begrippen
"fout" en "onrechtmatigheid" daardoor synoniemen gewordengT.

Het oorspronkelijk - subjectief - foutbegrip werd niet alleen uitge-
hold, bovendien werden de in aanmerking te nemen algemene zorgvuldig-
heidsnormen, om de vergoeding van het slachtoffer te begunstigen, steeds

strenger beoordeeld en werd de voorspelbaarheid van schade gemakkelij-

ker aanvaard9S.

Tunc drukte dit als volgt uit:

"On appelle "faute" des comportements qui sont la simple manifesta-

tion de I'imperfection de l'homme, de sa faiblesse, des limites que sa

nature apporte à ses forces nerveuses et psychiques"gg.

Het is nog te vroeg om te beweren dat die opvattingen in België werden

verlaten, maar onder invloed van de rechtsleer, is toch vast te stellen dat,

ondanks de beoordeling in abstracto, Hoven en Rechtbanken ernaar streven

het foutbegrip opnieuw op mensenmaat te snijden.

29. Er mag uiteraard niet worden vergeten dat de toerekeningsvatbaarheid

en o.m. de rechtvaardigingsgronden - die ertoe behoren -, de aangespro-

kene de gelegenheid bieden de rechter te verplichten bij de foutbeoordeling
met zijn persoonlijkheid rekening te houden. Van die mogelijkheid wordt
niet altijd gebruik gemaakt omdat dikwijls, doch ten onrechte wordt ge-

dacht dat het volstaat een inbreuk op een algemene zorgvuldigheidsnorm
aan te tonen opdat het bewijs van de fout zou zijn geleverd.

De invloed van de rechtvaardigingsgronden en, meer in het algemeen,

96. Larroumet, Chr. (Tw. Responsabilité du fait des choses, Encyclopédie Dalloz, Droit
civil, VI, 38, nr. 403) spreekt van een sociale fout ("une faute sociale, appréciée in
abstracto et dépourvue de toute imputabilité, à la différence de la faute morale ou de
la faute pénale").

97. Esser, 1., Grundslagen und Entwicklung des Gefiihrdungshaftung, München, 1969, 14;
Pirovano, A., Faute civile etfaute pénale, Paris, L.G.D.J., 1966, 183, nr. 189.

98. O.m. Atiyah, P.5., Accidents, compensation and the law, London 1978,420-426; Dejean
de la Batie, N., o.c., 19, nr. 18; Hannequart, Y., o.c.,72-73 en 77; Kruithof, R., Zal
de burgerlijke verantwoordelijkheid inzake verkeersongevallen in Frankrijk afgeschaft
worden?, R.W. 19@-65, 1996:' Comelis, L., Zaken, 655-657 en 660-662, met de
referenties.

99. Tunc, 4., Læs problèmes contemporains de la responsabilité civile délictuelle, R.l.D.C.
1967,768; zie ook: Rb. Brussel 3l mei 1978, R.G.A.R. 19'19, nr. 10022; Rb. Mons 9
januari 1978, De Verz. 1980,734.
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van de toerekeningsvatbaarheid op de foutaansprakelijkheid, is wellicht in
verband te brengen met het algemeen rechtsbeginsel van de "wilsautono-
mie", dat inhoudt dat de rechtssubjecten in het privaat recht, in beginsel,
hun rechtstoestand naar goedvinden regelen. Om van die mogelijkheid
gebruik te kunnen maken, dient het rechtssubject over een vrije wil te
beschikken. Bij ontstentenis van dergelijke vrije wil kan, volgens het Bel-
gisch positief recht, geen rechtshandeling worden gesteld. Uit het voor-
gaande onderzoek blijkt dat bij onstentenis van vrije wil ook geen fout
(rechtsfeit) kan worden gepleegd.

Die analyse wordt bevestigd door de vaststelling dat de rechtvaardi-
gingsgronden eigenlijk steeds tot een dwang (een vrees) of een dwaling
zijn te herleiden, die tot gevolg hebben dat het gedrag niet meer aan de

aangesprokene toerekenbaar is (het gedrag heeft daarom geen rechtsge-
volg). T.a.v. rechtshandelingen zijn dwang en dwaling wilsgebreken die,
wanneer zij in rechte worden ingeroepen, tot de relatieve nietigheid van de

rechtshandeling leiden (het gedrag heeft dan evenmin een rechtsgevolg).
Weliswaar moeten de dwang (de vrees) en de dwaling aan welbepaalde

voorwaarden voldoenlo om als rechtsvaardigingsgronden in aanmerking

te komen, maar die voorwaarden betreffen enkel de begeleidende omstan-

digheden waaronder de dwang (de vrees) en de dwaling zich voordeden

en niet het bestaan zelf van de dwang (de vrees) of van de dwaling.

e. Het bewijs van de fout.

30. Volgens de artikelen 1315 van het B.W. en 870 van het Ger. Wb.,
moet de eiser, die de uitvoering van een verbintenis vordert, het bestaan

van die verbintenis bewijzen en moet de verweerder die beweert bevrijd te
zijn, de betaling of het feit aantonen dat het tenietgaan van de verbintenis

tot gevolg had (actori incumbit probatio; reus excipiendo fit actor).
Toegepast op het bewijs van de fout, houden die rechtsregels in dat

het slachtoffer de bewijsla.sl draagt en derhalve moet aantonen dat de aan-

gesprokene, op het ogenblik dat hij de schade veroorzaakte, toerekenings-
vatbaar was, een algemene zorgvuldigheidsnorm miskende en dat schade

als gevolg van zijn opfteden voorzienbaar waslol.
Daartoe kan het slachtoffer een beroep doen op alle bewijsmiddelen

lO0. Zie supra nrs. 19-20; dit geldt trouwens ook m.b.t. de dwaling en de dwang, opgevat
als wilsgebrcken t.a.v. rechtshandelingen.

l0l.Zie b.v. Brussel26 juni 1986, V.K.J. 1987, nr.52; Rb. Llège24juni 1985, Jur. Liège
1985, 537.
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(geschrift, getuigenis, vermoeden, bekentenis en eed), vermits de fout een

rechtsfeit is.

Op voorwaarde dat hij de conclusies van de partijen regelmatig beant-

woordtlo2, dat hij de bewijskracht niet miskent van de stukken waarop hij
zijn overtuiging stoeltlo3 en dat hij de wettelijke begnppen niet schendt

waarvan hij toepassing maaktlu, beoordeelt de feitenrechter soeverein de

bewijswaard"lOs 61. aan die bewijselementen toekomt.
Volledigheidshalve is hierbij te onderstrepen dat, onder omstandighe-

den, een bewijsmiddel ongeoorloofdku, zijn, zodat er geen rekening mee

is te houdenltr.

31. Het bewijs van de fout moet door het slachtoffer worden geleverd.

Daartoe voefi het slachtoffer een geheel van feiten aan, die bewezen moe-

ten zijn, waaruit wordt afgeleid dat de aangesprokene zich aan de schen-

ding van een algemene zorgvuldigheidsnorm schuldig maakte, toereke-

ningsvatbaar \ilas en dat schade als gevolg van het aangeklaagde gedrag

voorzienbaar was.

Uit de vonnissen en de arresten blijkt dat de aandacht van de par-

tijen meestal op de vraag is gericht of de aangesprokene al dan niet een

algemene zorgvuldigheidsnorm heeft geschonden. Aan de toerekeningsvat-

baarheid en aan de voorspelbaarheid van schade wordt slechts uitzonderlijk
aandacht geschonken.

Blijkbaar wordt, bij wijze van feitelijk vermoedenloT, aangenomen dat

102. Procureur Generaal Dumon, De motivering van de vonnissen en de arresten en de
bewijskracht van de akten, R.W. 1978-1979,262, nr. 5.

103. ibid, R.W. 1978-79,276, w. 14.
104. B.v. het wettelijk begrip "feitelijk vermoeden": Procureur Generaal Dumon, Over de

Rechtsstaat, R.I,y. 1979-80, 349-358; Cass. l0 februari 1983, Alr. Cass. 1983,755; Pas.

1983,r,6æ.
105. De bewijswaarde duidt de overtuigingskracht aan die aan een bewijsmiddel toekomt;

de bewijskracht heeft betrekking op de interpretatie van een akte, meer bepaald op
de bepaling van haar inhoud, zin en draagwijdte. Alvorens de bewijswaarde van een

akte te bepalen, moet die akte worden geiîterpreteerd, wat zonder schending van haar
bewijskracht moet gehuren.

106. Vermits dit niet eigen is aan het bewijs van de fout, wordt hieraan uitvoeriger aandacht
geschonken bij de bespreking van het schadeherstel, zie deelZ.
zie o.m. Liège 2l januari 1985, Jur. Liège 1985, 165 (Zoller toestel); Brussel 19

november 1984, R.W. 1984-85, 2563 (politionele uitlokking); Rb. Liège 8 maart 1984,
Jur. Liège 1985, 80 (detectiveverslag); Simont, L. en Comelis, L., Bewijsrccht en
technologische evolutie, in "Recht en technologie" (ed. De Vroede, P.), Antwerpen,
Kluwer, 1987,159-166.

107. M.b.t. het begrip *feitelijk vermoeden": Van Ommeslaghe, P., Examen, R.CJ.B. 1988,
l7l-174, nrs.250-251; De Page, H.,Traité, m,955-959.
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de vaststelling van de miskenning van een algemene zorgvuldigheidsnorm
in causaal verband met een schade, toelaat te besluiten tot de toerekenings-
vatbaarheid van de aangesprokene en tot de voorspelbaarheid van schade

op het ogenblik van het litigieuze gedrag, zodat - bij ontstentenis van
betwisting - het bestaan van die aansprakelijkheidsvoorwaarden niet uit-
drukkelijk moet worden vastgesteld. Wanneer ter zake betwisting ontstaat,
volstaat de vaststelling van de miskenning van een algemene zorgvuldig-
heidsnorm uiteraard niet meer.lo8

In werkelijkheid neemt de aangesprokene (de verweerder) in het aan-

sprakelijkheidsgeding geen afwachtende houding aan; hij blijft niet passief

tot op het ogenblik dat de rechter tot het besluit is gekomen dat het slacht-
offer het bewijs van een fout heeft geleverd, maar probeert van meet af aan

te vermijden dat de rechter tot het bewijs van het bestaan van een fout zou
besluiten, hetzij door de ingeroepen feiten te betwisten, hetzij door de uit
die feiten afgeleide feitelijke vermoedens aan te vechten, hetzij door de uit
die feiten en feitelijke vermoedens afgeleide rechtsgevolgen te bestrijden.

'Wanneer zulks mogelijk is, zal de aangesprokene aldus laten gelden

dat hij op het ogenblik der feiten niet toerekeningsvatbaar was (en o.m.
dat hij heeft gehandeld onder de uitsluitende invloed van een rechtvaardi-
gingsgrond) of dat schade niet voorzienbaar was.

Daartoe moet hij de feiten bewijzen die een dergelijk besluit aanne-

melijk makenl@.
Hij kan ook aanvoeren dat de door de aangesprokene bewezen feiten

het besluit niet wettelijk rechtvaardigen dat hij zich aan de schending van
een algemene zorgvuldigheidsnorm schuldig maakte.

Onder die omstandigheden komt het nog steeds aan de eiser (het

slachtoffer) toe aan te tonen dat de, door de aangesprokene, ingeroepen
feiten ery'of redeneringen het bestaan van de toepassingsvoorwaarden van

de fout, die hij moet bewijzen, niet aantasten.

32. In het kader van dit debat tussen slachtoffer (eiser) en aangesprokene
(verweerder), wordt door laatstgenoemde vaak ingeroepen dat de schade

niet door hem, maar door een vreemde oorzaak is berokkendllO.

108. Te onderstrepen is dat wanneer de rechter door een aansprakelijkheidsgeschil is gevat,
maar de partijen nalaten over het al dan niet bestaan van een fout, een schade, een

causaal verband... te concluderen, de feitenrechter niet is verplicht het bestaan van de

aansprakelijkheidsvoorwaarden uitdrukkelijk vast te stellen (zie o.m. Cass. 9 december
1976, An. Cass. 1977,4(X; Pas. 1977,1,408 (overmacht); Cass. 15 juni 1972, Arr.
Cass. 1972,963; Pas. 1972,1,945 (schade).

lO9. Zie b.v. Brussel 22 jluni 1987, V.K.J. 1988, nr. 66
ll0. O.m. Cass. 5 oktober 1953, Arr. Cass. 1954,66; Pas. 1954, I,78; Cass. 15 december
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De verhouding tussen het foutbegrip en het begrip "vreemde oorzaak"
is dan ook te bepalen. De vreemde oorzaak wordt vaak ingeroepen om aan

te tonen dat geen fout werd gepleegd. Het is immers moeilijk een negatief
feit te bewijzen (nl. de ontstentenis van een fout)lll; onrechtstreeks wordt
hetzelfde resultaat bereikt door de rechter ervan te overtuigen dat de

schade het gevolg van een gebeurtenis was die niet aan de aangesprokene

toerekenbaar is en voor hem zowel onvoorzienbaar als onoverkomelijk
wasl12.

Slaagt de aangesprokene erin een dergelijk bewijs te leveren, dan houdt

dit noodzakelijk in hetzij dat hij geen fout pleegde, omdat hij slechts het

instrument van een sterkere kracht was (rechtvaardigingsgrond), hetzij dat

zijn gedrag geen causaal verband met de schade vertoondell3.
Dat de vreemde oorzaak (overmacht, toeval, de daad van een derde, de

daad van het slachtoffer) de aangesprokene niet toerekenbaar mag zijn en

voor hem zowel onvoorzienbaar, als onoverkomelijk moet zijnlla, stoelt

op de bekommernis elke fout in hoofde van de aangesprokene in causaal

verband met de schade uit te sluiten.
Wanneer de aangesprokene een maatregel kon en diende te treffen

om de verwezenlijking van de - zelfs onvoorziene - vreemde oorzaak te

vermijden, is zij niet onoverkomelijk.
Wanneer een vreemde oorzaak kon worden voorzien, diende de aan-

gesprokene de gepaste maatregelen te treffen om te vermijden dat schade

zou worden veroorzaakt.

Ten slotte gaat de aangesprokene evenmin vrijuit wanneer is vast te
stellen dat de vreemde oorzaak zich kon verwezenlijken door een - foutief

l%\ Arr. Cass. 1970,371; Pas. 1970, I,346; Cass. 17 mei1972, Arr. Cass. 1972,

865; Pas. 1972,1,855.
lll. Zie Storme, M., De bewijslast in het Belgisch privaatrecht, Gent, Story-scientia, 1962,

109 et seq.

ll2.Zie supra noot 140; in het contractueel aansprakelijkheidsrecht komt aan het begrip
"vreemde oorzaak" dezelfde betekenis toe: Kruithof, R., Overzicht, T.P.R. 1983,621-
627; ÿan Oevelen, A. en Dirix, E., Kroniek van het verbintenissenrecht, 198l-1984,
R.r4l. 1985-86, 145-151.

113. Van Ommeslaghe, P. en Cornelis,L., o.c., nrs. l0-12 en 19-20; het onderscheid tussen

beide hypotheses wordt niet steeds gemaakt: zie Hancq, S., Les nouvelles attributions
du Fonds commun de garantie: le concept de cas fortuit à l'épreuve d'une législation
particulière?, Ann. Dr. Louv. 1986,363-366.

114. André, R., Les responsabilités, Brussel, 1982, l3O et seq.; Dalcq, R.O., Traité, l, ll,
240-2M; De Page H., Traité, II, 1096-1097, nr. 1036; R.P.D.B. Responsabilité, Xl,
322-326; Vanheuverzwyn, 4., Force majeure et responsabilité aquilienne, Bull. Ass.
1967,986-990; Viney, G., La responsabilité, 436-472; cf.: Pirson, R. en De Villé, 4.,
Traité de la responsabilité civile extracontractuel/e, I, Brussel, Bruylant, 1935, 80-81,
nr. 31.
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- toedoen van de aangesprokene. In die veronderstelling is de vreemde

oorzaak hem immers toerekenbaarllS.

Om het hstaan van de toepassingsvoorwaarden van de vreemde oor-
zaak te beoordelen, is eens te meer een beroep te doen op het criterium
van de normaal voorzichtige en redelijke mens, in dezelfde feitelijke om-
standigheden als de aangesprokene geplaatst.

Uit het bewijs van een onvoorziene en onoverkomelijke gebeurtenis,

die aan de aangesprokene niet is toe te rekenen, is aldus - bij wijze van
feitelijk vermoeden - af te leiden dat de aangesprokene geen fout pleegde

en dat hij hiervan het bewijs leverdell6.

33. Het bewijs van een fout is soms moeilijk te leveren: vaak zal het
slachtoffer moeten vaststellen dat het feitenmateriael, waaruit het bestaan

van een fout zou kunnen blijken, zich in het bezit van de aangesprokene

bevindt, waarvan geen of weinig medewerking is te verwachten.
De feitenrechters zijn voor die bewijsnood van het slachtoffer niet

ongevoelig gebleven. Door de feitelijke vermoedens en hun bewijswaarde
ruim te interpreteren, kwamen zij het slachtoffer ter hulp.

Van het slachtoffer wordt verwacht dat het de - geleden - schade

bewijst en aantoont dat de aangesprokene, één van zijn aangestelden of één

van zijn zaken bij het ongeval betrokken was. Uit de aard van de schade,

uit de aard van de tussenkomst van de aangesprokene (zijn aangestelden

of zaken) en uit het relaas dat van het ongeval wordt gegeven, kan de

feitenrechter, bij wijze van feitelijke vermoedens, afleiden dat is bewezen
dat het ongeval (en de schade) door een fout van de aangesprokene moet
zijn veroorz"r11ll7.

Er is onder die omstandigheden geen sprake van een omkering van be-

wijslastlls, doch wel van een zeer soepele bewijsbeoordeling waardoor de

moeilijkheden die aan de bewijslast zijn verbonden, op de aangesprokene

worden afgewenteld.

I15. Andé, R., o.c., l3l, nr. 87; Dalcq, R.O., Traité,11,24, nr. 2783; Dana, A.C., Essai
sur la notion de I'infraction pénale, Paris, L.G.D.J., 1982, 143, nr. 136; Rutsaert, J.,
Le fondement de la responsabilité civile extracontracîuelle, Brussel, Bruylant, 1930,
109-110; Vandenberghe, H., Van Quickenbome, M. en Hamelink, P., Overzicht, LP.R.
1980, 1203, nr. 51 en l2O8-12O9, nrs. 56-57; Vanheuverzwyn, A., o.c., Bull. Ass. 1967,
990-994; Viney, G., ln responsabilité, 456-457.

116. Zie o.m. Corr. Gent 30 oktober 1984, V.K.J. 1987, nr. 28 (olievlek op wegdek); Rb.
Hasselt 17 april 1986, V.K.J. 1986, nr. 187 (klapband).

ll7. Catala, P. en Weir, T., Delict and torts, Tul. L.R. 1962-1963,600-601 en 603-604;
Comelis, L., 7aken, 662-664; Hanotiau, 8., Torts et responsabilité civile, R.T. Dr.
belge 1980, 12-13; Simoens, D., Hoofdlijnen, I, R.Iÿ. 1980-81, 1984-1985, w. 22.

118. Het slachtoffer bewijst immers de fout.
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Eenmaal het slachtoffer op grond van, door de rechter toereikend ge-

achte feitelijke vermoedens, de "fout" van de aangesprokene heeft bewe-
zen, komt het immers aan laatstgenoemde toe hiervan het tegenbewijs te
leveren. Daartoe zal hlj b.v. de onjuistheid van de feitelijke uiteenzetting
van het slachtoffer moeten aantonen of moeten bewijzen dat de feitelijke
vermoedens of de rechtsgevolgen die het slachtoffer uit die feiten wenst

af te leiden, niet zijn bij te vallen
Niet zelden is vast te stellen dat de Hoven en Rechtbanken dit zgn.

tegenbewijs strenger beoordelen dan de bewijsvoering door het slachtoffer.
Als voorbeeld van de soepele bewijsbeoordeling waarop het slacht-

offer kan rekenen, is ook te verwijzen naar de rechtspraak die aanvaardt
dat het slachtoffer geen welbepaalde fout ten laste van de aangesprokene

moet bewijzen, doch dat het volstaat aan te tonen dat het ongeval (de

schade) niet is te verklaren bij ontstentenis van de ingeroepen fout van

de aangesprokene, van een fout van een aangestelde waarvoor die aange-

sprokene instaat of van het gebrek van de zaak waarvan de aangesprokene

de bewaarder is119.

Evenwel kan uit de omstandigheid dat twee personen bij een ongeval
waren betrokken en uit de vaststelling dat één van hen zich aan geen fout
schuldig maakt, niet wettelijk worden afgeleid dat het bewijs is geleverd

dat de andere noodzakelijk een fout pleegdel2o. Evenmin kan uit de enkele

omstandigheid dat een bij een ongeval betrokken rechtssubject een fout
beging in causaal verband met de schade, worden afgeleid dat een ander
rechtssubject eveneens bij het ongeval betrokken, geen fout in causaal

verband met die schade heeft begaanl2l.

34. Bij de bespreking van de rechtsregels die het bewijs van de fout
beheersen, is in herinnering te brengen dat de bewijslast in strafzaken
enigszins anders is verdeeld, wat een invloed heeft op het bewijs van de

fout in het kader van de burgerlijke partijstelling voor de strafrechter.
Het komt nl. aan het Openbaar Ministerie en aan de burgerlijke partijen

toe het bewijs van de strafbare feiten en, gelet op de - aangenomen

identiteit tussen strafrechtelijke en burgelijke fout - het bestaan van de

fout te leverenl22.

ll9.Zie Cass. I juni 1973, An. Cass. 1973,957; Pas. 1973,I,915; Cass. fr.25 mei 1983,
S.J. 1984, tr, nr. 2081; Cass., 2 februari 1984, tur. Cass. 1984, 677; Pas. 1984,1,625.
contra: Cass. l8 januari 1945, An. Cass. 1945, 78; Pas. 1945, I, 88.

120. Cass. 22 maart 1984, tur. Cass. 1984, 939; Pas. 1984, I, 855; R.W. 1984-85, 1929.

l2l. Cass. 28 november 1984, R.W. 1985-86, 1273.
122. Declercq, R., Stafvordering, Il, læuven, K.U.L., 1979, 48; D'Haenens, 1., Belgisch
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Evenwel moeten het Openbaar Ministerie en de burgerlijke partijen
bovendien aantonen dat de door de beklaagde aangevoerde rechtvaardi-
gingsgrond of de feiten die een bestanddeel van het misdrijf uitsluiten,
niet bewezen z1jnr23.

Die bewijslast rust echter alleen op hen wanneer het middel van de be-

klaagde door zekere feitelijke elementen is gestaafd, waardoor het geloof-
waardig is. Een loutere bewering is dus onvoldoendel24.

Slagen noch het Openbaar Ministerie, noch de burgerlijke partijen
erin het van hen verwachte bewijs te leveren, dan is de beklaagde vrij
te spreken.

Die bewijsregels gelden zowel voor de strafvordering, als voor de

burgerlijke vordering, die er eventueel wordt op geëntl25.

f. De foutbeoordeling.

Een onderscheid is te maken tussen de foutbeoordeling door de feitenrech-

ter en de foutbeoordeling door het Hof van Cassatie.

f.1. de foutbeoordeling door de feitenrechter.

35. Aan de foutbeoordeling door de rechter is vnl. aandacht geschonken

sinds een deel van de rechtsleerl26 aanvoerde dat de feitenrechter de

strafprocesrecht, ll,B., Gent, Story-scientia, 1980, 6, nr. l.
123. O.m. Cass. ll december 1969, An. Cass. 1970, 358; Pas. 1970, 1,335; Cass. 7

september 1972, Arr. Cass. 1973, 27; Pas. 1973, I,25; Cass. 9 juni 1975, Arr. Cass.

1975, lO72: Pas. 1975, I,969; Cass. 17 mei 1977, Arr. Cass. 1977,958,;Pas.1977,1,
956; Mil. Gerechtshof 5 november 1986, Pas. 1987, Il,l.
Declercq, R., o.c.,48-50; D'Haenens, J. o.c., 6, nr. l.

124. O.m. Cass. 4 mei 1976, Arr. Cass. 1976, 987; Pas. 1976, I, 951; Cass. 18 oktober
1977, An. Cass. 1978, 220:Pas.1978,1,207.

125. Cass. 17 oktober 1974, Ar.. Cass. 1975, 232; Pts. 1975,1,213; Cass. 29 november
1974, Arr. Cass. 1975, 378; Pas. 1975, I, 348; Antwerpen 29 oktober 1986, V.K.J.
1987, nr. 74; Antwerpen 24 april 1985, R.W. 1985-86, 2228 met noot Huybrechts, L.
conta: Cass.6 maart 1934, Pas. 1934,1,207 (m.b.t. onopzettelijke inbreuken); Gustin,
J.M., Malaise au volant, R.G.A.R. 1984, nr. 10770.

126. De Lat, J. en De Cock, Y., De aansprakelijkheid van de bankier bij kredietverlening,
Brussel, Swinnen, 1982,22-24, nr. 16; Lievens, J.., Recente tendensen inzake aan-
sprakelijkheid van beheerders en zaakvoerders ÿan ÿennootschappen, Eclectica, Brus-
sel, De Rooms, 1980, 14-15, nr. 7; Ronse, J., Marginale toetsing in het privaatrecht,
T.P.R. 1977,207; Simont, L. en Bruyneel, 4., Chronique de droit bancaire privé. Læs

opérations bancaires, Bank. Fin. 1979, 702, nr. 26; Van Ommeslaghe, P., Belgische
bijdrage in "La responsabilité extra-contractuelle du donneur de crédit en droit com-
paré (ed. Simont, L. en Bruyneel, A.),38; Van Gerven,'V,l., "Hoe blauw is het bloed
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techniek van de marginale controle diende toe te passen om tot het bestaan

van een fout te kunnen besluiten.

Vnl. in het kader van beroepsaansprakelijkheden (van de bestuurder

van een vennootschap; van de bankier) en van de overheidsaansprakelijk-

heid werd die zienswijze verdedigd.

Volgens de aanhangers van de marginale controle, toegepast op het

foutbegrip, zou enkel een kennelijke fout ("faute caractérisée") tot de

aansprakelijkheid van de aangesprokene mogen leiden.

Thans wordt meer en meer aangenomen dat de techniek van de mar-

ginale controle niet met een juiste toepassing van de artikelen 1382-1383

van het B.W. verenigbaar isl27.

Toch moet die controverse, omwille van haar belang, worden toege-

licht: marginale controle (of toetsing) houdt in dat de feitenrechter zich,
bij het spreken van rechtl28, niet enkel door zijn persoonlijke beoordeling

van de door de partijen voorgelegde feiten laat leiden, maar bovendien on-

derzoekt en vaststelt dat die persoonlijke beoordeling van de feiten met de

beoordeling strookt waartoe elk normaal voorzichtige en rcdelijke mens,

op grond van die feiten, zou komen.

Bij de uitoefening van zijn ambt verwerft de rechter noodzakelijk een

ervaring en een deskundigheid die hem van de overige rechtssubjecten

onderscheiden. Zljn inzicht in de feiten en zijn oordeel zullen aldus

scherper zijn dan het inzicht en het oordeel van een normaal voorzichtige

en redelijke mens, die de besproken bijzondere deskundigheid mist.

Door de marginale controle wordt van de rechter gevergd dat hij die -
onder andere omstandigheden, onontbeerlijk geachte - deskundigheid bui-
ten beschouwing laat en zich, ter vrijwaring van welbepaalde belangenl2g,

vande prins?", Antwerpen, Kluwer, 1984,32 et seq.; zie ook Nelissen Grade, J.M.,
Overzicht, T.P.R. 1984, 493.

127. Foriers, P.4., La responsabilité du donneur de crédit, Voordracht in het kader van het
UAE-ULB colloquium van december 1982, gewijd aan "Læs institutions et opérations
financières", 47-52; Kruithof, R., Boekbespreking van Van Gerven's, Hoe blauw is het
bloed van de prins?, T.P.R. 1984, 1513-1514; Parmentier, Cl., La responsabilité des

dirigeants d'entreprises en cas de faillite, B.R.H. 1986,747-748, nr.6; Vandenberghe,
H., Van Quickenbome, M. en Hamelink, P., Overzicht, f.P.R. 1980, 1162-1165, nrs.
15 en 16; Vandenberghe, H., De grondslag, T.P.R. 1984, l4l, nr. 6 b.; Vandenberghe,
H., Van Quickenborne, M. e.a., Overzicht, T.P.R. 1987,1313, nr.28; Van Oevelen
A., Rechterlijke macht, 192-194, nr. 160.; Verougstraete, I., L'action en comblément
du passif, in Les créanciers et le droit de la faillite, Brussel, Bruylant, 1983, 432;
Comelis, L., Aansprakelijkheid van beheerders na faillissement,ll, B.R.H., 1981, 107-
130; Comelis, L., o.c., T.P.R. 1986, 364,nr. 15 en 371, nr. 20.

128. Recht spreken houdt in dat een algemene en abstracte regel op een individueel en
concreet geschil wordt toegepaast.

l29.Zie ter zake Comelis, L., o.c., B.R.H. 1981, 123-125, nrs.34-37 (vermeld werden
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vergenoegt tot de beoordeling waartoe elk normaal voorzichtige en rede-

lijke mens, zonder over die bijzondere deskundigheid te beschikken, op
grond van dezelfde feiten, zou komen.

36. Terecht werd erop gewezen dat geen reden bestaat om, bij de toepas-

sing van de artikelen 1382-1383 B.W., van de feitenrechter, een terughou-

dendheid in de beoordeling te vergen zodat hij de ingeroepen fout slechts

"marginaal" zou mogen beoordelen. Om tot het bestaan van een fout te
besluiten, dient de rechter enkel vast te stellen dat de aangesprokene een

algemene zorgvuldigheidsnorm miskende, dat schade als gevolg van die
miskenning voorzienbaar was en dat de aangesprokene toerekeningsvat-

baar was.

Bij de beoordeling van de toepassingsvoorwaarden van de fout dient
de rechter - het is precies zijn taak - gebruik te maken van de ervaring
en de deskundigheid die hij als rechter verwierfl30.

Bij nader toezien blijkt dat de voorstanders van een marginale toetsing

van de fout op dit begrip een beroep doen om te onderstrepen dat de rechter
redelijke algemene zorgvuldigheidsnormen in aanmerking dient te nemen

en zich niet mag laten verleiden tot een post-factum beoordeling, waardoor

steeds een tekortkoming, een nalatigheid of een fout van de aangesprokene

kan worden ontdektl3l.
Die bekommernis heeft evenwel niets met de techniek van de margi-

nale controle te maken.
Een juiste toepassing van de artikelen 1382 en 1383 van het B.V/.

leidt reeds tot het beoogde resultaat. Immers om tot een fout te kunnen

besluiten, mag de feitenrechter slechts rekening houden met de concrete

omstandigheden waarin de aangesprokene zich op het ogenblik van de

feiten bevond. Omstandigheden die op dat moment onbekend waren of
zich niet voordeden, kunnen derhalve, bij de beoordeling van het gedrag

van de aangesprokene, niet in aanmerking komen, ook al heeft hun latere

verwezenlijking de schade tot gevolg gehad of beihvloedl32.

de uitoefening van een subjectief recht; een nieuwe rechtsontwikkeling; de controle
uitgeoefend door het Hof van Cassatie); zie ook Rb. Antwerpen 29 december 1986,
R.W. 1986-87, 2045 (m.b.t. de uitsluiting van een lid van een sportvereniging).

130. Bij de toepassing van de artikelen 1382 en 1383 B.W. is in beginsel geen sprake
van enige gezags- of machtsverhouding tussen rechtssubjecten, die - zoals infra wordt
toegelicht (zie nr. 50 et seq.) - een marginale toetsing zou kunnen verantwoorden (zie
Comelis, L., o.c., B.R.II. 1981, 129-l3O; Van Gerven, 'ÿ,1 ., Hoe blauw is het bloed van
de prins?, Antwerpen, Kluwer, 1984,51 et seq.).

131. Zie de auteurs vermeld in noot 124.

132. Tenzlj blijkt dat een normaal voorzichtige en redelijke mens, in dezelfde omstandig-
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Het begrip "normaal voorzichtige en redelijke mens" vergt bovendien

noodzakelijk een "redelijke" aanpak. Een superwezen is geen "normaal
voorzichtige en redelijke mens".

Daardoor dient de feitenrechter rekening te houden met de beperkingen

allerhande die ieder mens en derhalve ook de normaal voorzichtige en

redelijke mens kenmerken.

Bovendien is door de feitenrechter in overweging te nemen dat gelet

op de feitelijke omstandigheden, het aannemelijk kan zijn dat een normaal

voorzichtige en redelijke mens op uiteenlopende wijzen kan reageren.

Slechts de afwijking van alle, in die feitelijke omstandigheden, door
een norrnaal voorzichtige en redelijke mens mogelijk in aanmerking te

nemen gedragingen of beslissingen, kan dan een miskenning van een

algemene zorgvuldigheidsnorm opleveren.

Dat aan de normaal voorzichtige en redelijke mens t.a.v. welbepaalde

feitelijke omstandigheden, naargelang die omstandigheden, uiteenlopende

gedragingen of beslissingen zijn toe te schrijven, is derhalve aan het

foutbegrip inherent.

Het is daarom overbodig op de techniek van de marginale toetsing

een beroep te doen om de rechters op de juiste toepassingscriteria van de

artikelen 1382 en 1383 B.W. te wijzenl33.

Aldus zou overigens een beoordelingstechniek teloorgaanl34, die, on-

der andere omstandighedenl35, belangrijke resultaten kan hebben.

Het verdient derhalve aanbeveling de "marginale controle" niet met
artikelen 1382-1383 van het B.W. in verband te brengen, die dus geen

kennelijke fout vergen om te worden toegepast.

f.2. de foutbeoordeling door het Hof van Cassatie.

37. De in de artikelen 1382-1383 B.W. vermelde fout is een wettelijk
begript36.

heden geplaatst - wat eens te meer in concreto en niet post factum is te beoordelen -,
met de mogelijkheid van die latere omstandigheden rekening had gehouden: zie supra
nr.2l.

133. Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M. en Hamelink, P., Overzicht, f.P.R. 1980,
1163, nr. 15; Vandenberghe, H., De grondslag, T.P.R. 1984, l4l-143; Cornelis, L.,
o.c., T.P.R. 1986, 37 1-37 5.

134. Want aldus krijgt de "marginale controle" een zeet beperkte inhoud nl. een redelijke
beoordeling die zich voor een post factum benadering hoedt.

135. Zie o.m. infra nrs. 50 et seq.

136. Procureur Generaal Dumon, Over de Rechtsstaat, R.Iy. 1979-80, 355; Fagnart, J.L. en
Denève, M., Chronique,,f.f. 1986, 299-300, nr. 47; Legros, P., Læ contrôle de la Cour
de cassation sur la qualifrcation de la faute en matière aquilienne, R.GA.R. 197'l,nr.

55



Het Hof van Cassatie kan dan ook toezicht oefenen op de toepassingen

die door de feitenrechters van dit begrip worden gemaakt. Rekening

houdend met het feit dat het Hof van Cassatie van de feiten van het
geschil geen kennis mag nemenl37, komt het aan dit Hof niet toe zijn
beoordeling van de feiten zonder meer in de plaats van de beoordeling

door de feitenrechter te stellen.

Hieruit volgt een dubbele beperking:

- de controle door het Hof van Cassatie kan slechts gebeuren binnen

het feitelijk kader dat door de feitenrechter in de bestreden beslis-

sing werd omlijnd. Het Hof van Cassatie kan, mits het daartoe door
het cassatiemiddel werd uitgenodigd, enkel onderzoeken of de fei-
tenrechter, op grond van de in de beslissing vermelde feiten, al dan

niet wettelijk tot het bestaan of tot de ontstentenis van een fout kon
besluitenl3s.

- omdat de beoordeling van de feiten zeer nauw bij hun vaststelling

aansluit, kan het Hof van Cassatie zijn beoordeling niet zonder meer

in de plaats van de beoordeling door de feitenrechter stellen. Het
tegendeel zou immers tot onaanvaardbare resultaten leiden: niet de

feitenrechter, maar het Hof van Cassatie zou zich aldus met de be-

oordeling van de feiten gelasten.

Niet de beoordeling van de feiten, maar de beoordeling van de beoor-

deling door de rechter van de feiten komt aan het Hof van Cassatie

toe. Om die reden moet het Hof van Cassatie de feitenrechter een

beoordelingsvrijheid laten, zodat zijn beslissing slechts is te sanc-

tioneren wanneer is vast te stellen dat geen normaal voorzichtige en

redelijke rechter, op grond van de in de bestreden beslissing vermelde

feiten, tot eenzelfde besluit zol zijn gekomen. In die veronderstelling

zijn de in aanmerking genomen feiten met het besluit van de rechter

ke nne lij k o nv ere ni gbaar.

Zolang de interpretatie van de feiten door de rechter mogelijk blijkt, kan

het Hof van Cassatie in beginsel niet tussenbeide komen, ook al zou het

Hof een andere beoordeling verkiezen.
Het voorgaande houdt in dat het Hof van Cassatie de foutbeoordeling

9692.
137. Procureur Generaal Dumon, Over de Rechtsstaat, R.W. 1979-1980,349-357.
138. Afgezien van eventuele motiveringsgebreken, van de schending van de bewijskracht

toekomend aan akten, van de schending van het beschikkingsbeginsel ...; zie ook
Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M. en Hamelink, P., Overzicht, I.P.R. 1980,

1169-1170, nr.22.
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door de feitenrechter enkel marginaal toetstr3g, ook al laat die marginale

toetsing het Hof van Cassatie een ruime beoordelingsmarge.

38. Het door het Hof van Cassatie uit te oefenen wettelijkheidstoezicht
heeft tot gevolg dat op de feitenrechter de verplichting rust de toepas-

singsvoorwaarden van de fout of de nalatigheid te bepalen, althans wan-

neer daarover tussen partijen betwisting bestaat en ter zake is geconclu-

deerdlao. Bij onstentenis van dergelijke vaststellingen bevindt het Hof van

Cassatie zich immers in de onmogelijkheid een wettelijkheidstoezicht uit
te oefenenl4l.

Dit toezicht verklaart de arresten waarin het Hof van Cassatie de

foutbeoordeling van de feitenrechter vernietigt omdat hij naliet de uit het

arrest blijkende feitelijke omstandigheden, waarin de aangesprokene zich
bevond, in aanmerking te nemenl42.

De fout moet immers door de feitenrechter in concreto worden be-

oordeeld.
Het Hof van Cassatie onderzoekt tevens of de rechter bij de foutbeoor-

deling geen redeneringsfout heeft gemaakt. Dit is o.m. het geval wanneer

139. Procureur Generaal Dumon, De motivering van de vonnissen en arresten en de bewijs-
kracht van de akten, R.W.1978-79,311, noot 202 a;Procureur Generaal Dumon, toen
Eerste Advocaat Generaal, conclusie voor Cass. 12 januari 1977, R.W. 1976-77, l94O
in frne; Soetaert, R., Is een cassatiearrest leesbaar?, R.W. 1978-1979,2619: "... en om-
dat de vrijheid van de rechter niet zo ver gaat dat hij onmogelijke, kennelijke onjuiste
begrippen zou mogen hanteren ofkennelijk verkeerde redeneringen zou mogen volgen
die tot schending van de wet leiden. Kennelijk dat wil zeggen dat het Hof de onjuistheid
kan vaststellen zonder de feiten van het ongeval te beoordelen. Waar de feitenrechter
de mogelijke grenzen van de betekenis van een woord of van de geldigheid van een

redenering overschrijdt, grijpt het Hof in door marginale toetsing: wat buiten de rand
van het mogelijke (aanvaardbare) komt, wordt geknipr; zie ook Procureur Generaal
Langemeijer, conclusie voor H.R. 1 december 1961, N.J. 1962,310, nr. 78; Cass. fr.
l0 en 12 december 1985, D. 1986, J., 120.

l4O.Zie noot 108.

l4l. Cass. 2 september 1986, An. Cass. 1987, 7; Pas. 1987, I,6; R.W. 1986-87,1574:
Cass. 19 oktober 1976, An. Cass. 1977, 207; Pas. 19'17,1,2@; Cass. 2O juni 1914,
Arr. Cass. 1974, 1162; Pas. 1974, I, 1083; Cass. 15 december 1958, An. Cass. 1959,
328: Pas. 1959, I,385.

142. Cass. l5 december 1983, Arr. Cass. 1984, zl48; Pas. 1984,1,434; R.W. 1984-85,2269:
"dat het bestreden arrest, door enkel te zeggen dat de bestuurder van het voertuig
van de verzekerde van eiseres alvorens het spoor op te rijden, moest voorzien dat er
eventueel een tramvoertuig kon aankomen, zonder de omstandigheden te verduidelijken
"waardoor het spoorvoertuig zichtbaar was of waardoor het aankomen ervan kon
worden voorzien, niet naar recht heeft kunnen beslissen dat de genoemde bestuurder
een fout heeft begaan door zijn voertuig op het spoor tot staan te brengen"; Cass. 13

juni 1983, Arr. Cass. 1983,1262; Pas. 1983, I, l151; zie ook Cass. ll april 1986, An.
Cass. 1986, l09l; Pas. 1986, I,986.
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de feitenrechter, die vaststelt dat twee rechtssubjecten bij een ongeval wa-
ren betrokken en dat één van hen geen fout ten laste is te leggen, uit
die vaststellingen zonder meer afleidt dat de andere noodzakelijk een fout
pleegdela3 of omgekeerd tot de ontstentenis van een fout in hoofde van
de ene besluit omdat aan de andere een fout is te verwijtenl4.

Door die redeneringen wordt immers uit het oog verloren dat een

ongeval door een ongelukkige samenloop van omstandigheden, zonder
tussenkomst van een fout of integendeel door een samenloop van meerdere

fouten kan tot stand komen.

Ten slotte kan het Hof van Cassatie, mits het daartoe wordt uitge-
nodigd, onderzoeken of de feitenrechter, op grond van de, door hem in
aanmerking genomen feiten, al dan niet wettelijk tot het bestaan of tot de

ontstentenis van een fout kon besluitenlas.
Dit is het eigenlijke domein van de supra besproken marginale con-

trole: zolang de beoordeling door de feitenrechter met de feiten verenigbaar

blijft (m.a.w. mogelijk is), is zijn beslissing niet vernieti gbaarta6.

Uit het voorgaande blijkt dat het Hof van Cassatie, m.b.t. de foutbe-
oordeling, niet enkel op de beoordeling door de feitenrechter van de in
aanmerking genomen feiten toezicht uitoefent, maar ook op de redenering
van de rechter en op het door hem gebruikte foutbegrip.

143. O.m. Cass. 22 maart 1984, An. Cass. 1984, 941; Pas. 1984, I, 857; R.W. 1984-85,
1929.

lzl4. O.m. Cass. 28 november 1984, Arr. Cass. 1985,436; Pas. 1985, I, 392; R.W. 1985-86,
1273.

145. O.m. Cass. 15 maart 1984, Arr. Cass. 1984,915; Pas. 1984, I, 832; Cass. 6 april 1984,
Arr. Cass. 1984, 1048; Pas. 1984, I,989; R.W. 1984-85, 1493; Cass. 15 februari 1988,
onuitgegeven, arrestnr. 7895.

146. Cass. 14 oktober 1982, Arl. Cass. 1983, 237; Pas. 1983, I, 215.
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2. Toetsing van de "foltt" aan andere
wettelijke begrippen.

Na de fout te hebben bepaald, wordt thans onderzocht welke verhouding
bestaat tussen, enerzijds, de fout en, anderzijds, de wet in de materiële

betekenis, de algemene rechtsbeginselen, de rechtshandeling en het sub-
jectieve recht.

a. Fout en wetsovertreding.

39. Er is te bepalen wanneer en onder welke omstandigheden de overtre-

ding van een wet een fout in de zin van de artikelen 1382-1383 B.W. is.

Na die vraag in het algemeen te hebben beantwoord, wordt meer in
het bijzonder aandacht geschonken aan de overtreding van de strafwetten,

en vnl. aan het misdrijf van het toebrengen van onopzettelijke slagen en

verwondingen, die al dan niet de dood tot gevolg kunnen hebben. Er wordt
eveneens onderzocht welk verband tussen de fout en het artikel 54 van de

wet van 14 juli 1971 betreffende de handelspraktijken bestaat.

a.l. Algemeen.

40. Als "wet" komt de wet in de materiële betekenis in aanmerking, die

de kenmerken van algemeenheid, duurzaamheid en eenzijdig bevel van de

overheid vertoont en derhalve een formele bron van het recht isl.
Niet alleen de wetten van de Nationale Wetgever, maar ook de decre-

ten, de Koninklijke Besluiten, de besluiten van de Executieven, de minis-
teriële besluiten, reglementen en verordeningen allerhande kunnen, mits
zij aan de drie vermelde voorwaarden voldoen, wetten in de materiële

betekenis zijn.
Dit geldt eveneens voor de bepalingen van intemationale verdragen

en voor supranationale rechtsregels, die in het Belgisch positief recht zijn
opgenomen en :um de drie kenmerken voldoen.

l. Zie o.m. De Page, H., Traité,1,258-258, nr. 174; Falys, J., Introduction,64-65

59



Er is beweerd dat de overtreding van een wet in de materiële betekenis
een fout in de zin van de artikelen 1382-1383 B.V/. is2.

Die zienswijze is te ruim zoals uit het cassatiearrest van 13 mei 1982

blijkt3, waarin is overwogen:

" . . . dat, onder voorbehoud van een onoverkomelijke dwaling of een

andere oorzaak van vrijstelling van aansprakelijkheid, de administra-
tieve overheid een fout begaat wanneer zij een verordening neemt of
goedkeurt waarin zij grondwettelijke of wettelijke regels schendt, die
haar voorschrijven op een bepaalde wijze niets of wel iets te doen, zodat
zij burgerrechtelijk aansprakelijk is als die fout schade veroorzaakt4".

Weliswaar heeft die beslissing in het bijzonder op de overheidsaan-
sprakelijkheid betrekking, maar zij heeft ook een algemener draagwijdte.

De miskenning van een wet in de materiële betekenis kan ongetwijfeld
een fout in de zin van de artikelen 1382-1383 van het B.W. zijn, maar zij
is het niet noodzakelijk.

Daartoe is vereist dat de bestanddelen van de fouts in de wetsovertre-

ding zijn aan te treffen.
Op de eerste plaats is te bewijzen en moet worden vastgesteld dat

de aangesprokene, die de wet heeft miskend, op het ogenblik van die
overtreding toerekeningsvatbaar was.

Dit houdt niet alleen in dat hij het oordeel des onderscheids moet be-

zitten, maar ook uit vrije wil moet hebben gehandeld. De wetsovertreding
kan derhalve niet als een fout in aanmerking komen wanneer de aangespro-

kene slechts het instrument was van een onoverkomelijke en onvoorziene
gebeurtenis, waaraan hij vreemd is gebleven6. Onder die omstandigheden
kan hij immers met succes een rechtvaardigingsgrond inroepen, zoals te-
recht door het Hof van Cassatie in het geciteerde arrest van 13 mei 1982

2. Dalcq,R.O.,Traité,I, 163, nr. 301; Fagnart J.L., Examen de la jurisprudence concer-
nant la responsabilité civile, 1968-1975, Brussel, Larcier, 1976,25, nr. l0; Fagnart,
J.L. en Denève, M., Chronique, J.T. 1986,298, nr. 42; cfr. Vandenberghe, H., Van

Quickenbome, M. en Hamelink, P., Overzicht, T.P.R. 1980, l148-1152; Vanden-
berghe, H., De grondslag, T.P.R. 1984, 128-131.

3. Cass. 13 mei 1982, Arr. Cass. 1982, ll34; Pas. 1982, I, 1056; l.T. 1982,772 met de
conclusie van Advocaat Generaal Velu; R.W. 1984-85, 606; zie ook Cass. 4 november
1982, Arr. Cass. 1983, 328; Pas. 1983, I, 297; Brussel 27 maart 1987, R.G.A.R. 1988,
nr. 11425; Mons 17 februari 1988, I.L.M.B. 1988, 569.

4. Cursivering toegevoegd.
5. Zie supra nr. 13.

6. Zie supra nrs. 18-19.
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in herinnering is gebrachtT.

Bovendien moet de wetsovertreding gepaard gaan met de miskenning
van een gedragsregel, die een normaal voorzichtige en redelijke mens,

in dezelfde feitelijke omstandigheden geplaatst, zou hebben geëerbiedigd.

Weliswaar is aan te nemen dat een normaal voorzichtige en redelijke
mens, in beginsel, de wetten in de materiële betekenis naleefts, zodat hun

overtreding inhoudt dat niet zoals die normaal voorzichtige en redelijke
mens is gehandeld.

Daartoe is evenwel vereist dat de wet in materiële betekenis een

welbepaalde gedragsregel bevat, onder de vorm hetzij van een gebod,

hetzij van een verbod.

Niet elke wet in de materiële betekenis bevat een dergelijke, welbe-
paalde gedragsregel waarvan is aan te nemen dat hij door een normaal

voorzichtige en redelijke mens, behoudens het bestaan van een rechtvaar-

digingsgrond of van de ontstentenis van toerekeningsvatbaarheid, steeds

zou worden nageleefdg.

Het kan o.m. gebeuren dat de wet een mogelijkheid doch geen ver-
plichting in het leven roept: de loutere omstandigheid dat van de geboden

mogelijkheid geen gebruik is gemaakt, is dan niet noodzakelijk als een fout
in de zin van de artikelen 1382-1383 B.W. in aanmerking te nemenl0.

Wanneer de wet in de materiële betekenis het rechtssubject een beoor-

delingsvrijheid laat, is het besluit onvermijdelijk dat zij geen welbepaald

gedrag oplegt of verbiedt. Onder die omstandigheden laat de latere vast-

stelling dat van die beoordelingsvrijheid een verkeerd gebruik is gemaakt

en dat de wet derhalve werd overtreden, niet toe zonder meer tot het be-

staan van een buitencontractuele fout te besluiten. Daartoe is bovendien
vereist dat een normaal voorzichtige en redelijke mens in dezelfde omstan-

digheden geplaatst de geboden beoordelingsvrijheid anders zou hebben

aangewend.

Het voorgaande is door het arrest van het Hof van Cassatie dd.

8 april l983ll bevestigd, waarin met betrekking tot een vastgestelde

7 . Zie ook Cass. 10 april 1970, Arr. Cass. 1970,729; Pas. 1970, I, 682; Brussel 27 maart
1987, T. Aann. 1987, 139.

8. Comelis, L., Zaken,5l, nr. 60 en 55, nr. 64.
9. Zie Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M. e.a., Overzicht, T.P.R. 1987,1268,

nr. 4 en 1275, nr. l0; Vandenberghe, H., Van Quickenbome, M. en Hamelink, P.,

Overzicht, I.P.R. 1980, 1148-1152 Vandenberghe, H., De grondslag, T.P.R. 1984,
I 28-t 3 t.

10. Cass. 3 juni 1982, Arr. Cass., 1982, 1223; Pas. 1982, l, 1146; Comelis, L., De
foutbeoordeling ten aanzien van de Belgische Staat, Ius 5,177-179.

ll. Cass. 8 april 1983, Arr. Cass. 1983,938; Pas. 1983, I,838; R.W. 1984-85, 673;Ym
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machtsoverschrijding door een Bestendige Deputatie is overwogen: "dat
het enkele feit dat de hogere overheid de zienswijze vîn de bestendige
deputatie op dat punt niet heeft gedeeld en om die reden haar besluit heeft
vernietigd niet noodzakelijk doet blijken dat de bestendige deputatie een

fout in de zin van artikel 1382 van het B.W. heeft begaan en derhalve
evenmin dat het arrest al stelt het geen overmacht vast, deze en de andere

in het onderdeel vermelde wetsbepalingen schendt".
De wet in de materiële betekenis, waarvan de overtreding wordt

ingeroepen, moet worden geinterpreteerd ten einde te bepalen of zij al

dan niet een welbepaalde gedragsnorn bevat. Door de feitenrechter is nl.
te onderzoeken welke de bedoeling van de wetgever bij de uinaardiging
van de wet wasr?. Het Hof van Cassatie oefent een wettelijkheidstoezicht
uit op de toepassing die ingevolge die interpretatie van de wetten in de

materiële betekenis wordt gemaakt.

Ten slotte rijst de vraag of voorspelbaarheid van schade bij de

wetsovertreding noodzakelijk is opdat tot het bestaan van een fout zou
zijn te besluitenl3.

Hieraan is blijkbaar nog geen aandacht geschonken.

Wellicht is aan te nemen dat de wetgever het initiatief om een wet uit
te vaardigen, waardoor een welbepaald gedrag wordt opgelegd of wordt
verboden, pas neemt, wanneer hij vaststelt dat, bij ontstentenis van het
door hem gewenste gedrag, het schaderisico te groot is.

Onder die omstandigheden is, bij een wetsovertreding, schade wel de-

gelijk voorzienbaar te achten, tenzij het tegenbewijs door de aangesprokene

is te leveren. De bij een wetsovertreding verwachte voorspelbaarheid van
schade is immers slechts een feitelijk vermoeden dat voor tegenbewijs
vatbaar is.

Uit het voorgaande blijkt dat slechts, met een belangrijk voorbehoud,

de stelling is bij te vallen dat de wetsovertreding een aquiliaanse fout is.

a.2. Fout en overtreding van een strafwet.

41. Strafwetten hebben noodzakelijk betrekking op welomschreven ge-

dragingen die aan natuurlijke personen worden opgelegd of hen worden

Gewen, W., Hoe blauw is het bloed van de prins ?, Antwerpen, Kluwer, 1984, 54-57 ,
m. 72. Contra : Liège 16 januari 1986, Ann. Dr. Liège 1986, 240, met noot van
[æwalle, P.; Rev. Rég. Dr. 1986, 88; Rb. Brussel 28 juni 1984, R.G.A.R. 1985, nr.
10962-4.

12. M.b.t. de interpretatie van wetten, zie: De Page, H., Traité,1,301-316.
13. Zie supra nrs.25-27.
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verboden.

Hieruit volgt, zo wordt aangenomen, dat de overtreding van een

strafwet inhoudt dat de aangesprokene zich tevens aan een fout in de

zin van de artikelen 1382-1383 van het B.W. heeft schuldig gemaakt.

Een normaal voorzichtige en redelijke, toerekeningsvatbare mens eer-

biedigt nl. steeds de strafwetten, temeer schade bij de overtreding van een

strafwet voorspelbaar is.

Wellicht moet op grond van die vaststellingen de rechtsregel worden
verklaard dat de strafrechtelijke en de aquiliaanse fout identiek zijnra. De
rechtsleer oefent hierop kritiek, vnl. omdat de aquiliaanse fout, in tegen-

stelling, althans in beginsel, tot de strafrechtelijke fout, geen - subjectief

- verwijt impliceert en beide begrippen aldus uit elkaar zijn gegroeidls.
Die betwisting lijkt gedeeltelijk op een misverstand te stoelen. Niet de

eventuele identiteit tussen de buitencontractuele en de strafrechtelijke fout
is belangrijk, doch wel de vaststelling dat de overtreding van de strafwet
inhoudt dat de aangesprokene zich tevens &m een fout in de zin van de

artikelen 1382-1383 B.W. heeft schuldig gemaakt.

De "identiteit" van de buitencontractuele en de strafrechtelijke fout is
dus op een andere wijze te benaderen: de strafrechtelijke fout is tevens een

buitencontractuele fout omdat de overtreding van een strafwet slechts is te
beteugelen in hoofde van een rechtssubject dat toerekeningsvatbaar is16,

omdat een normaal voorzichtige en redelijke mens, ongeacht de feitelijke
omstandigheden waarin hij zich bevindt, de strafwetten naleeft waardoor

hem een welbepaald gedrag is opgelegd of verboden en omdat schade als

gevolg van de miskenning van een dergelijke stafwet voorzienbaar is.

Vermits niet de strafrechtelijke schuld maar de vaststelling dat een

strafwet is overtreden - die meestal meer toepassingsvoorwaarden dan de

14. Zie o.m. Cass. 5 oktober 1893, Pas. 1894, I, 321 en 328; Cass. l0 februari 1949, Pas.

1949,1,168; Cass. Tjanuari 1952; An. Cass. 1952,218; Pas. 1952,1,237; Cass.3l
januari 1980, Arr. Cass. 1980, 643; Pas. 1980, I, 622; Cass. 13 februari 1988, R.W.
1988-1989,159.

15. Zie Dalcq, R.O., Faute civile - faute pénale, Ann. Dr. Louvain 1983, 73-79; Han-
nequart, Y., Faute civile - faute pénale, Ann. Dr. Louvain, 1983,96-lO2;' Henneau-
Hublet, Cbr., L'activité médicale et le droit pénal, Brussel, Bruylant, 1987, 391-417;
cfr. Chabas, Fr., Responsabilité civile et responsabilité pénale, Paris, Ed. Montchres-
tien, 1975, 5 1-69; Penneaq J., Faute civile et faute pénale en matière de responsabilité
médicale, Paris, P.U.F., l9''15, 17-44.
Bovendien wordt met de strafrechtelijke fout vnl. naar het moreel bestanddeel van het
misdrijf verwezen, d.w.z. het bijzondere opzet - wanneer het is vereist - of zoniet de
verwijtbaarheid die subjectief wordt beoordeeld (zie Verhaegen, I., L'élément fautif
en matière de contravention aux règlements, R.D.P. 1987, 288-297).

16. Wat tevens inhoudt dat geen rechtvaardigingsgrond bestaat (zie supra nrs. 18-20).
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loutere schuldvraag heeft - het besluit rechtvaardigt dat een fout in de zin
van de artikelen 1382-1383 B.W. is gepleegd, is het, door de rechtsleer be-

pleite onderscheid tussen de buitencontractuele en de strafrechtelijke fout
niet zonder meer af te wijzenl7. Niet enkel die begrippen, maar ook de

rechtsgevolgen van de strafrechtelijke beslissing t.a.v. de burgerlijke pro-

cedure (o.m. de verjaringstermijn...ls), zijn derhalve, in het kader van het

burgerlijk recht, aan een hernieuwd nauwkeurig onderzoek te onderwerpen.

42. Om de draagwijdte van de zgn. identiteit tussen de buitencontractuele

en de strafrechtelijke fout toe te lichten, lijkt het nuttig het misdrijf van

het toebrengen van onopzettelijke slagen en verwondingen, die al dan niet
de dood tot gevolg hebben, bondig te bespreken.

De toepasselijke wetsbepaling (artikel 418 SWB) luidt als volgt:

"Schuldig aan onopzettelijk doden of aan onopzettelijk toebrengen van

letsel is hij die het kwaad veroorzaakt door gebrek aan voorzichtigheid
of voorzorg, maar zonder het oogmerk om de persoon van een ander

aan te randen".

In de artikelen 419-420 S.V/.B. wordt de strafmaat bepaald.

Als slagen en verwondingen komen in aanmerking elke inwendige en

uitwendige aantasting van het menselijke lichaam, hoe licht ook, toege-

bracht van buitenuit zelfs door een mechanische of chemische oorzaaklg.

De dood, die medisch is te bepalen, vergt geen verdere toelichting.
De slagen en verwondingen moeten betrekking hebben op de persoon

ÿan een ander. In de rechtspraak en rechtsleer bestaat betwisting over de

17. Overigens lijkt aan de nemen dat de strafrechtelijke schuld niet met het burgerlijk
foutbegrip is te vergelijken, vermits de strafrechtelijke schuld, ongeacht het misdrijf,
subjectief, d.w.z. met in acht name van de persoonlijke kenmerken en gesteldheden
van de beklaagde, is te beoordelen, wat helemaal niet ter zake doet bij de toepassing
van de artikelen 1382-1383 B.W.: Cass. 12 mei 1987, R.W. 1987-88, 538; Verhaegen,

J., L'élément fautif en matière de contraventions aux règlements, R.D.P. 1987 , 289 et

seq. Conta: [ægros, R., Voorontwerp van Strafwetboek, Brussel, Belgisch Staatsblad,
1985, 135-137.

18. Dalcq, R.O., o.c., Ann. Dr. Louvain 1983, 79-86; Hannequart, Y., o.c., Ann. Dr.
Louvain 1983, 103-ll0; Delvaux, P.H., La prescription de I'action civile découlant
d'une infraction involontaire. Pour un retour à la dualité des fautes pénale et civile,
R.G.A.R. 1977, nr.9707; Delvaux, P.H., Réflexions sur certains effets seconds de la
dissociation entre faute pénale et faute civile, Ann. Dr. Louvain,1983, 116. Zie ook
deel 2.

19. Cass. 28 november 1949, Pas. 1950, I, 197; Cass. 12 apnl 1983, An. Cass. 1983,

952;Pas.1983, I, 852; Cass. 7 oktober 1986, Arr. Cass. 1987, 154; Pas. 1987,1, lM;
Cass. 18 april 1987, J.T. 1987,207 (kneuzing).
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vraag of een ongeboren kind (foetus) "een persoon" in de zin van artikel
418 S.W.B. is en derhalve het voorwerp van dit wanbedrijf kan zijn2o.

In een arrest van 11 februari 1987, heeft het Hof van Cassatie beslist dat

de artikelen 418-420 S.\ry.8. op ongeboren kinderen tijdens de bevalling
toepasselijk z1jnzt.

Volgens de vaste rechtspraak van het Hof van Cassatie, is de beslissing

van veroordeling wegens onopzettelijke slagen en verwondingen, die al

dan niet de dood tot gevolg hadden, wettelijk gerechtvaardigd, wanneer

is vastgesteld dat de beklaagde een fout heeft begaan, die een gebrek aan

voorzichtigheid of aan voorzorg aantoont, en tevens dat er een oorzakelijk
verband tussen die fout en de dood of de slagen en verwondingen bestaat22.

Om te bepalen of een beklaagde zich al dan niet aan een gebrek

aan voorzichtigheid of voorzorg schuldig maakte, moet de feitenrechter

bepalen of die beklaagde de voorzichtigheids- en voorzorgsmaatregelen

heeft genomen die, onder dezelfde feitelijke omstandigheden, van een

normaal voorzichtige en redelijke mens waren te verwachten23.

Bij die beoordeling beschikt de strafrechter uiteraard over een belang-

rijke beoordelingsruimte'+. Hlj zal meer bepaald rekening houden met de

bijzondere kennis en/of vaardigheden van de beklaagde, wanneer zij de

kennis of vaardigheden van een nornaal voorzichtige en redelijke mens

20. Voor de toepassing van artikel 418 S.W.B.: Liège 25 juni 1986, Jur. Liège 1986,674;
Gent 1 februari 1882, Pas. 1882, II, 242; Con. Gent 7 juli 1881, Pas. 1882, III, 358;

R.P.D.B., Vo Homicide, Vl,2O2 en2O5, nrs. 86-89 en nr. 135; Nypels, J. en Servais,

J., Code pénal interpreté, III, Brussel, Bruylant, 1938, l19 nr. 10; Peytier, M., noot
bij Pol. Tongeren 8 mei 1973, R.W. 1973-74, l5l3;Tegen de toepassing van artikel
418 S.W.B.: Corr. Tumhout 17 november 1961, R.W. 196l-62, 1065; Con. Leuven
27 april1966, R.W. 1966-1967,605; Pol. Tongeren 8 mei 1973, R.W. 1973-74, 1511.

21. Cass. ll februari 1987, J.T. 1987,738 met noot Kefer, F., La protection pénale de
I'enfant à naître, R.D.P.1987,812, met de conclusie van Advocaat Generaal Janssens

de Bisthoven en noot Hennau-Hublet, Chr.

22. Zie o.m. Cass. 14 oktober 1975, An. Cass. 1976, 198; Pas. 1976,1, 187; Cass. 3 juni
1975, An. Cass. 1975, 1050; Pas. 1975,1,949; Cass. 19 september 1972, Ar. Cass.

1973,76; Pas. 1973, I, 70; Cass. 22 mei 1967, Pas. 1967, I, ll08; Cass. 9 mei 1966,

Pas. 1966, I, 1136 . . .

23.Zie o.m. Cass. 18 december 1979, Arr. Cass. 1980, 482;Pas. 1980, I,481; Cass.7
september 1976, A.rr. Cass. 1977, 24; Pas. 1977 , 1,20; Cass. 14 april 1969, Arr. Cass.

1969,758; Pas. 1969, I,7ll; Cass. 15 december 1958, Arr. Cass. 1959,328; Pas.

1959, r, 385.
Eigenlijk zou de strafrechter op de eerste plaats moeten bepalen of de beklaagde iets

is te verwijten, uitgaande van zijn persoonlijke kenmerken, mogelijkheden . . . (zie
Verhaegen, J., o.c., R.D.P.1987,289-297), zonder zich te beperken tot een blindeloze
toepassing van het buitencontractueel foutcriterium, dat andere belangen dan de door
het strafrecht beoogde doelstellingen beschermt.

24. Cass. 7 september 1976, An. Cass. 1977, 24; Pas. 19'17,1,20.
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overtreffen2s.
Het misdrijf van onopzettelijke slagen en verwondingen veronderstelt

niet noodzakelijk de overtreding van een geschreven wetsbepalin g26, maar
uiteraard kan, naargelang haar draagwijdte, de overtreding van een ge-

schreven wetsbepaling als een gebrek aan voorzichtigheid en/of voorzorg
in aanmerking komen27.

In beginsel, kan elke fout, zelfs de lichtste, als een gebrek aan voorzorg
of voorzichtigheid in de zin van artikel 418 van het S.W.B. in aanmerking
komen2S. De toepassing ervan is dan ook geenszins van het bewijs van

een zware fout aftrankelijk2e.

Om als een gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg in aanmerking
te komen, moet de handeling niet van die aard zijn dat zij noodzakelijk
lichamelijke schade berokkent: het volstaat dat die schade een mogelijk
gevolg van de gelaakte handeling is en dat de mogelijkheid ervan kon of
diende te worden voorzien, zodat de handeling achterwege moest worden
gelaten of diende te worden aangepast om schade te vermijden3o.

De omstandigheid dat geen rekening is gehouden met mogelijke li
chamelijke schade, kan derhalve slechts een gebrek aan voorzorg of voor-
zichtigheid zijn, wanneer de beklaagde die mogelijke schade kon of moest
voorzien3l. Op te merken is dat het niet noodzakelijk is dat de beklaagde
alle concreet berokkende lichamelijke schade moet hebben kunnen voor-
zien; het volstaat dat hij de mogelijkheid van - enige - lichamelijke schade

had moeten of had kunnen voorziensz.

43. Wanneer de feitenrechter tot het besluit komt dat een norrnaal voor-
zichtige en redelijke mens, in dezelfde feitelijke omstandigheden geplaatst,

de mogelijkheid van lichamelijke schade - waartoe slagen en verwondin-
gen aanleiding geven - had voorzien en de nodige maatregelen zou hebben

25. Zie Cass. 7 september 1976, Arr. Cass. 1977, 24; Pas. 1977, l, 20; Cass. I 1 oktober
1971, Arr. Cass. 1972, 161; Pas. 1972,1,149; Cass. 15 december 1958, Arr. Cass.

1959,328; Pas. 1959, I,385; zie ook Hennau-Hublet, Chr., o.c.,398-408, nrs.793-
817.

26. Cass.9 mei 1955, Pas. 1955, I,983.
27. Cass. 8 oktober 1973, tur. Cass. 1974, 140; Pas. 1974,1, 128.
28. Cass. 8 november 1976, An. Cass. 1977, 274; Pas. 1977,1,272; Cass. 1l oktober

1971, Arr. Cass. 1972, 16l; Pas. 1972,I,149.
29. Cass. 2l maut 1955, An. Cass. 1955, 614; Pas., 1955,1,799.
30.Cass. 13juni 1978,Arr.Cass.1978,1202; Pas.1978,I,1169; Cass.22mei1967,

Pas. 1967, I, 1108.

3l.Zie Cass. 19 april 1978, Arr. Cass. 1978,949; Pas. 1978, I,930; Cass.8 november
1973, Arr. Cass. 1974, 270; Pas. 1974, 1, 258.

32. Cass. 6 november 1973, An. Cass. 1974,27O;Pas.19'14,1,288.
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genomen om die schade te vermijden, moet de feitenrechter beslissen dat
de beklaagde redelijkerwijze de mogelijkheid van lichamelijke schade als

gevolg van zijn handeling, tussenkomst of nalatigheid had dienen te voor-
zien en derhalve de nodige maatregelen moest nemen om die schade te
voorkomen.

Om aan een veroordeling te ontsnappen, werden door de beklaagden
reeds de meest uiteenlopende rechtvaardigingsgronden ingeroepen. De
strafrechters tonen zich bij de beoordeling van die rechtvaardigingsgronden
nochtans zeer streng, wat evenwel met de strafrechtelijke schuld moeilijk
verenigbaar lijkt.

Aldus werd geoordeeld dat de ambtenaar die in gebreke bleef om
de voorzichtigheids- en voorzorgsmaatregelen te treffen, die in dezelfde
feitelijke omstandigheden van een nornaal voorzichtige persoon konden
worden verwacht, zich aan de overtreding van de artikelen 418-420 S.W.B.
schuldig kan maken, zelfs indien de macht om die maatregelen te treffen
niet alsdusdanig tot zijn uitdrukkelijke opdracht behoort33 ; dat het exclu-
sief gezag waarvan de apotheker titularis is en zijn wettelijke verplichting
om rechtstreeks en daadwerkelijk toezicht uit te oefenen op het werk van
de persoon, waaraan het toegelaten is hem bij te staan, laatstgenoemden
geenszins kan bevrijden van elke persoonlijke aansprakelijkheid op grond
van artikel 418 S.V/.B. m.b.t. de door hen gestelde handelingen3a; dat de

omstandigheid dat een partij niet de hoedanigheid had om een wedstrijd
te verbieden, noch de plicht, noch de macht had om de wedstrijd te ver-
hinderen, geenszins de rechter verbiedt aan die partij te verwijten dat zij
zich niet tegen de wedstrijd verzette35 en dat de omstandigheid dat de toe-
passelijke wetsbepalingen werden nageleefd, niet uitsluit dat de beklaagde
zich aan een gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg schuldig zou hebben
gemaakt36.

Enkel het foutief gedrag van het slachtoffer dat voor de beklaagde
onvoorzienbaar was en dat als de aanvaarding van het risico van schade in
aanmerking werd genomen, werd eenmaal als een rechtvaardigingsgrond
aanvaard3T.

Bovendien moet een causaal verband tussen het gebrek aan voorzichtigheid
of voorzorg en de dood, de slagen of verwondingen bestaan. Tot het bestaan

33. Cass. 18 december 1979, An. Cass. 1980, 482; Pas. 1980, I, 481
34. Cass. 16 oktober 1972, Arr. Cass. 1973, 165; Pas. 1973,1,165.
35. Cass. 14 april 1969, tur. Cass. 1969,758; Pas. 1969,1,711.
36. Cass. 3 december 1962, Pas. 1963,1,415.
37. Cass. 14 januari 1974, An. Cass. 1974, 532; Pas. 1974,1, 505.
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van dit causaal verband is te besluiten wanneer de lichamelijke schade zich,
bij ontstentenis van het ten laste van de beklaagde in aanmerking genomen
gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg, niet zou hebben voorgedaan,
althans zich niet op dezelfde wijze had voorgedaan3s.

Bij herhaling werd door het Hof van Cassatie beslist dat de rechter ten
gronde soeverein en in feite beslist of al dan niet een causaal verband
tussen het gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg en de lichamelijke
schade bestaat3g.

Uit de feitelijke vaststellingen moet echter blijken dat de feitenrechter
van oordeel is dat het causaal verband tussen de fout en de lichamelijke
schade zeker is. Houden zijn vaststellingen daarentegen in dat over het
bestaan van een causaal verband twijfel blijft bestaan of dat hij de twijfel
niet heeft uitgesloten, dan kan die strafrechter niet wettelijk tot het bestaan

van een causaal verband besluitena0.

Op te merken is dat, bij de toepassing van de artikelen 418-420
S.W.B.4I, de lastens de beklaagde in aanmerking genomen fout niet de

enige oorzaak van de dood, de slagen of de verwondingen dient te zijn.
Het volstaat dat die fout een conditio sine qua non-voorwaarde voor de

lichamelijke schade was, m.a.w. dat zonder de fout de lichamelijke schade,

zoals zlj zich heeft voorgedaan, zich niet zou hebben verwezenlijkta2.
Overeenkomstig de in België geldende equivalentietheorie, kan noch

de samenlopende fout van het slachtoffer, noch de samenlopende fout
van een derde, de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de beklaagde
uitsluiten, wanneer door de strafrechter is vastgesteld dat laatstgenoemde
zich eveneens aan een gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg schuldig
maakte en dat tussen die fout en de in aanmerking genomen lichamelijke
schade een causaal verband bestaata3.

38. Cass. 26 apnl 1978, Arr. Cass. 1978, 988; Pas. 1978,1,978; Cass. 14 oktober 1975,
Arr. Cass. 1976,198; Pas. 1976, I, 187. Een rechtstreeks verband is niet vereist: Cass.

15 oktober 1986, V.K.J. 1987, nr. 2; Mons 20 jruruari 1987, V.K.J., 1987, nr. 86.
39. Cass. 14 oktober 1975, Arr. Cass. 1976, 198; Pas. 1976, l, 1987; Cass. 6 december

1965, Pas. 1966,1,455.
40. Cass.3 april 1987, Arr. Cass. 1987,l0l2;' Cass.23 september 19'14, An. Cass. 1975,

97; Pas. 1975,1,86; Cass. 6 oktober 1969, Arr. Cass. 1970, 132; Pas. 1970, I, I 15.

41. Dit geldt overigens ook bij de toepassing van artikel 398 S.W.B. (opzettelijke slagen
en verwondingen).

42. Cass. 6 oktober 19'15, An. Cass. 1976, 159; Pas. 1976, l, 149; Cass. 27 jruni 1966,
Pas. 1966, l, 1373; Cass.4 juli 1955, Arr. Cass. 1955,9M; Pas. 1955, I, 1202; Cass.

20 mei 1957, Arr. Cass. 1957,795; Pas. 1957, l, 1137.
43. Zie m.b.t. de fout van het slachtoffer: Cass. 26 april 1978, Arr. Cass. 1978, 988; Pas.

1978, I, 978; Cass. 3 juni 1975, Arr. Cass. 1975, 1050; Pas. 1975, I, 949; Cass. 28
april 1975, Arr. Cass. 1975,944; Pas. 1975, I, 853.
M.b.t. de fout ÿan een derde : Cass.6 oktober 1975, An. Cass. 1976, 159; Pas. 1976,
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Bij de causaliteitsbeoordeling is het, voor het overige, zonder belang

te veronderstellen wat bij ontstentenis van de fout van de beklaagde had

kunnen gebeuren. Er is integendeel uit te gaan van de concrete toestand,

zoals die zich als gevolg van de fout van de beklaagde in werkelijkheid
heeft voorgedaan4.

44. Het was noodzakelijk alle toepassingsvoorwaarden van artikel 418

S.W.B. te bespreken (inbegrepen het causaal verband en de slagen en

verwondingen), vermits enkel tot de overtreding van die wetsbepaling is te

besluiten wanneer het bewijs van al haar toepassingsvoorwaarden voorligt.
Er is bijgevolg slechts sprake van een buitencontractuele fout wan-

neer blijkt dat de rechtsregel, vervat in artikel 418 S.W.B., is miskend,

waartoe het bewijs van alle toepassingsvoorwaarden en niet enkel van de

strafrechtelijke schuld is vereist.

Pas wanneer vaststaat dat artikel 418 S.W.B. is overtreden, kan tot
het bestaan van een buitencontractuele fout worden besloten omdat die

overtreding inhoudt dat de aangesprokene toerekeningsvatbaar is, geen

beroep op een rechtvaardigingsgrond kan doen, een duidelijk omschreven

en overigens van openbare orde zijndeas gedragsregel, nl. artikel 418

S.W.B., heeft geschonden die een nonnaal voorzichtige en redelijke mens

onder dezelfde feitelijke omstandigheden in acht zou hebben genomen en

dat schade als gevolg van die wetsovertreding voorzienbaar was46.

Hieruit blijkt dat het overbodig is zich met het, overigens moeilijke,
probleem van de strafrechtelijke fout of schuld in te latenaT, wanneer

moet worden bepaald of de inbreuk op de strafwet al dan niet als een

buitencontractuele fout in aanmerking komt.
Niet het begrip "strafrechtelijke schuld", doch wel de vaststelling dat

de strafwet werd overtreden, is bepalend.

Dit bevestigt meteen, zoals reeds is vermeld, dat het niet nodig is
aan de strafrechtelijke schuld (fout) en de buitencontractuele fout dezelfde

I, 149; Cass. 9 mei 1966, Pas. 1966, I, I 136; Cass. 4 juni 1962, Pas. 1962, l, 1123.
44. Cass. 6 oktober 1975, An. Cass. 1976, 159; Pas. 1976,1,149; Cass. 20 mei 1957,

Arr. Cass. 195'1,795; Pas. 1957, I,1137.
45. De gedragsregels vervat in strafbepalingen raken de openbare orde, zodat er niet kan

worden van afgeweken.

46. Zie supra de elementen waaruit een buitencontractuele fout bestaat, nrs. 13 et seq.

47.Zie o.m. Gorlé, Fr., Nogmaals over het morele bestanddeel van het misdrijf, R.W.

1980-81,89-102; Vanderveeren, P. en Messine, J., Réflexions sur l'élément moral de

I' infraction, l.T. 1987, I 85- 1 87; Verhaegen, J., o.c., R.D.P. 1987, 289-297 .

M.b.t. het moreel bestanddeel van het misdrijf: Cass. 12 mei 1987, R.W. 1987, 88,

538 met de conclusie van Advocaat Generaal J. du Jardin.
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betekenis te geven, vermits, ongeacht de inhoud die aan de strafrechtelijke
schuld (fout) wordt gegeven, het bewijs ervan meestal onvoldoende is om
tot de miskenning van een strafwet te besluiten.

Daartoe is het bewijs van alle toepassingsvoorwaarden van die straf-
wet te leveren en pas dan kan blijken dat het gelaakte gedrag ook een

buitencontractuele fout is.

Het verdient dan ook de voorkeur de begrippen strafrechtelijke en

buitencontractuele fout duidelijk te onderscheiden, ook wanneer, zoals

o.m. bij de toepassing van artikel 418 S.V/.B. thans het geval is, om
tot het bestaan van de overtreding van een strafwet te kunnen besluiten,
een beroep wordt gedaan op beoordelingstechnieken4s die, onder andere

omstandigheden4e, tevens in het kader van de artikelen 1382-1383 van het
B.W. bruikbaar zijn.

Uit het voorgaande blijkt evenwel dat het de voorkeur verdient de

strafrechtelijke fout volgens een ander, en nl. een subjectief beoordelings-
criterium, dan de buitencontractuele fout vast te stellen5o. Dit verandert
niets aan het supra besproken onderscheid tussen de strafrechtelijke en

de buitencontractuele fout, maar zou wel tot gevolg hebben dat de straf-
rechtelijke fout, o.m. in het kader van de artikelen 418-420 S.V/.B., niet
louter, volgens het objectieve foutcriterium van de artikelen 1382-1383
B.W., is te beoordelen. Die zienswijze zou ook een andere benadering
van het gezag van gewijsde erga omnes van strafrechtelijke beslissingen
noodzakelijk maken.

a.3. Fout en de overtreding van artikel 54 van de wet van
14 juli 1971 betreffende de handelspraktijken.

45. In artikel 54 van de wet van 14 juli 1971 wordt bepaald:

"Verboden is elke met de eerlijke handelsgebruiken strijdige daad

waarbij een handelaar of een ambachtsman de beroepsbelangen van

48. B.v. het criterium van de normaal voorzichtige en redelijke mens in dezelfde feitelijke
omstandigheden geplaatst; de voorspelbaarheid van schade; het conditio-sine-quo-non-
verband ...

49. Nl. wanneer niet een wetsovertreding, maar een gedrag, waardoor geen wet werd
miskend, is te beoordelen en ongeacht de vaststelling dat aan de strafrechtelijke fout
eerder een subjectieve betekenis dient toe te komen.

50. Contra: Cass. 19 februari 1988, onuitgegeven, arrestnr. 5414; waarin is beslist dat
het gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg in de zin van de art. 418 et seq. S.W.
overeenstemt met de nalatigheid ofonvoorzichtigheid in de zin van de artikelen 1382-
1383 B.W.
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één of meerdere andere handelaars of ambachtslui schaadt of tracht
te schaden".

Aan de toepassingsvoorwaarden en -mogelijkheden van die wetsbe-
paling werd door de rechtspraak en de rechtsleer bijzondere aandacht ge-

schonkensl.
Er is echter te bepalen of de vaststelling dat een handelaar of een

ambachtsman een met de eerlijke handelsgebruiken strijdige daad heeft
gesteld waardoor hij de beroepsbelangen van één of meer andere hande-

laars ofambachtslui heeft geschaad ofheeft trachten te schaden, het besluit
rechtvaardigt dat een fout in de zin van de artikelen 1382-1383 van het
B.W. is gepleegd.

Hierbij is een onderscheid te maken tussen de vragen of een met de

eerlijke handelsgebruiken strijdige daad een fout is en of de overtreding
van artikel 54 als een fout in aanmerking komt?

Wanneer op die vragen bevestigend is te antwoorden, zou de veroor-
deling op grond van artikel 54 van 14 juli l97l aantonen dat de aange-

sprokene een fout beging. Hij zou m.a.w. niet meer kunnen betwisten dat

hij een fout pleegde.

46. Er wordt beweerd dat de toepassing van artikel 54 een foutief optre-

den vergt, nl. een fout in de uitoefening van het beroep, gelijk te schakelen

met een met de eerlijke handelsgebruiken strijdige daad52.

Stuyck en Van Gerven menen aldus "artikel 54 betekent dus zowel
wat het fout -als wat het schadevereiste betreft, een specifieke toepassing

op het economisch leven van artikel 1382 B.W."53.
Die zienswijze lijkt voor kritiek vatbaar te zijn.
Aan het begrip "eerlijke handelsgebruik" is weliswaar nog niet zoveel

aandacht geschonkens4, maar uit de besprekingen en toepassingen die

Sl.Zie o.m. De Vroede, P. en Ballon, G.L., Handelspraktijken, Antwerpen, Kluwer,
1986,527 et seq.; Stuyck, J. en Van Gerven, W., Mededingingsrecht, 2 A, Handels-
praktijken, Brussel, Story-scientia, 1985, 68 et seq.

52. De Vroede, P. en Ballon,G.L., o.c.,603, nr. l2l0; Stuyck, J. en Van Gerven, W.,
o.c.,21, nr.23 en 89, nr.97; Swennen, H. en Verougstraete, I., Kroniek van Belgisch
economisch recht, 1976, S.E.W. 1977,686.

53. Stuyck, J. en Van Gerven, W., o.c., 89, nr. 97; Swennen, H. en Verougstraete, I.,
o.c., S.E.W.1977,686; Van Ryn, J. en Heenen, J., Principes,I, 199, nr. 190; Van de
Walle de Ghelcke, 8., o.c., R.17. 1987-88, 1263-1265; zie ook Schricker, G., Franck,
B. en Wunderlich, D., l,a répression de la concurrence déloyale, II, 1, Belgique-
Luxembourg, Paris, Dalloz, 1974,142-144, nr. 90a.

54. Zie nochtans De Vroede, P., La notion "usages honnêtes en matière commerciale,
R.C J.B . 1982, 65; Gotzen, M., Vrijheid van beroep en bedrijf & onrechmaîige mede-
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ervan werden gemaakt, blijkt dat om tot het bestaan van een inbreuk op

een eerlijk handelsgebruik te besluiten, geenszins wordt onderzocht of de

aangesproken handelaar (ambachtsman) toerekeningsvatbaar was, of hij
een algemene zorgvuldigheidsnorm miskende en ten slotte of schade als

gevolg van het gelaakte gedrag voorzienbaar was.

Onder die omstandigheden is niet zonder meer aan te nemen dat

een met de eerlijke handelsgebruiken strijdige daad noodzakelijk een

(beroeps)fout in de zin van de artikelen 1382-1383 van het B.W. is.

Dit betekent evenwel niet dat een met de eerlijke handelsgebruiken

strijdige daad nooit een dergelijke (beroeps)fout kan zijn: om tot het be-

staan van een foutief gedrag te besluiten is het echter onvoldoende het

aan de eerlijke handelsgebruiken te toetsen. Het met de eerlijke handels-
gebruiken eventueel strijdige gedrag zal bovendien moeten beantwoorden

aan de voorwaarden van toerekeningsvatbaarheid, voorspelbaarheid van

schade en miskenning van een algemene zorgvuldigheidsnorm alvorens

het als een "beroepsfout" in aanmerking kan komen.

Is de met de eerlijke handelsgebruiken strijdige daad niet minstens

te beschouwen als een miskenning van een algemene zorgvuldigheids-
norm?ss. Kan m.a.w. worden beweerd dat een normaal voorzichtige en

redelijke handelaar (ambachtsman), in dezelfde feitelijke omstandigheden
geplaatst, overeenkomstig de eerlijke handelsgebruiken zou hebben ge-

handeld?

Rekening houdend met de ontstentenis van een criterium dat zou toe-

laten het eerlijke handelsgebruik precies te bepalen56 en met de omstan-

digheid dat bij de bepaling van de inhoud van het eerlijk handelsgebruik

blijkbaar een grotere aandacht wordt geschonken aan de regels van goede

trouw, oprechtheid, fair-play dan aan het criterium van de, in dezelfde fei-
telijke omstandigheden geplaatste normaal voorzichtige en redelijke hande-

laar (ambachtsman)57, zou hieraan kunnen worden getwijfeld. Een beves-

dinging, Brussel 1963, nrs. 616 en652-654; Schricker, G., Franck, B. en Wunderlich,
D., o.c., 142-144, nr. 502; Van de Walle de Ghelcke, 8., o.c., R.W. 1987-88, 1263-
1265.

55. V/at, zoals aangetoond, onvoldoende is om tot het bestaan van een "fout" te besluiten
(zie supra, nrs. ll en 28-29).

56. De Vroede, P., o.c., R.CJ.B. 1982, 69-75; zie ook Van de Walle de Ghelcke, 8.,
o.c., R.W.1987-88, 1263-1264 (die auteur is evenwel van oordeel dat artikel 54 een

rechtsnorm is met (relatiefl onbepaalde inhoud, die echter niet aan de inhoud van het
foutbegrip moet beantwoorden).

57. De Vroede, P. en Ballon, G.J., o.c.,52'l , nr. 1098; De Vroede, P., o.c., R.CJ.B. 1982,
7l-75; Stuyck, J. en Van Gerven, 'ÿÿ., o.c.,63, nr.'lO; Van Ryn, J. en Heenen, J.,

Principes,I, 201, nr. 192; cfr. Francq, 8., Les pratiques de commerce et la distribution,
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tigend antwoord is nochtans onvermijdelijk. Hoewel dit niet met evenveel

woorden wordt gezegd, wordt bij de bepaling van het eerlijk handelsge-

bruik wel degelijk naar het gedrag van de in dezelfde feitelijke omstan-

digheden geplaatste normaal voorzichtige en redelijke mens gepeild58.

Tot die in aanmerking te nemen "dezelfde feitelijke omstandigheden"

behoort o.m. de hoedanigheid van handelaar (ambachtsman) van het slacht-

offer. Het gedrag van de aangesprokene kan aldus ten aanzien van een

andere handelaar (ambachtsman), met de eerlijke handelsgebruiken strij-
den - derhalve een algemene zorgvuldigheidsnorm schenden -, doch niet

foutief zljn ten aanzien van bv. de gebruiker of de consumenf9.

47. Uit de vaststelling dat een eerlijk handelsgebruik is miskend, is
derhalve enkel af te leiden dat de aangesproken handelaar (ambachtsman)

een op hem rustende algemene zorgvuldigheidsnorm heeft miskend. Tot

het bestaan van een fout is, op grond van die enkele vaststelling, echter

niet te besluiten.
Er blijft dan ook te onderzoeken of de overtreding van artikel 54 een

buitencontractuele fout is6o.

Niet enkel de schending van een eerlijk handelsgebruik maar ook

de schending van de beroepsbelangen van één of meerdere handelaars

(ambachtslui), minstens de poging daartoe, is te bewijzen om tot de

overtreding van artikel 54 te kunnen besluiten.

Artikel 54 legt, in de rechtsverhouding tussen handelaars (ambachts-

lui), een welbepaald gedrag op. Het is geen wetsbepaling waardoor een

macht aan de handelaar wordt toegekend.

Tussen handelaars (ambachtslui) kan de schending van artikel 54 dus,

Ann. Dr. Louvain 1986,72-73.
58. Zie de auteurs sub noot 57 vermeld.

Hierbij is te onderstrepen dat de vaststelling van een met de eerlijke handelsgebrui-

ken strijdige daad, onder omstandigheden, moet gebeuren op grond van het algemeen
rechtsbeginsel dat rechtsmisbruik verbiedt (b.v. inzake onrechtmatige verkoopsweige-
ring die op de uitoefening van een subjectief recht stoelt - zie infra nrs. 50-56 -).
(Zieb.v. Brussel 3l mei 1988, onuitgegeven, arest nr. 1749186.) Eenmaal tot de met
de eerlijke handelsgebruiken strijdige daad is besloten, is uit hoofde van de wettekst,
echter aan te nemen dat die aangesprokene in strijd met een op hem rustende algemene
zorgvuldigheidsnorm heeft gehandeld.

59.Zie Vz. Tumhout 2l april 1971, R.W. l97l-72, 1069 (publiciteit waarin wordt
aangekondigd dat 7 7o van de aankoopsom aan een liefdadigheidsinstelling wordt
overgedragen: met de eerlijke handelsgebruiken strijdig geacht). Het foutbegrip is
immers relatief: zie supra nr. 2l in fine.

60. In bevestigende zin: Schricker, G., Francq, B. en Wunderlich, D., La répression
de la concurrence déloyale dans les Etats-membres de la C.E.E., II-1, Belgique-
Luxembourg, nr. 90a.
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prima facie, als een buitencontractuele fout worden ingeroepen. Uit zijn
toepassingsvoorwaarden blijkt immers dat de aangesprokene een algemene

zorgvuldigheidsnorm heeft miskend (een met de eerlijke handelsgebruiken

strijdige daad) en dat schade als gevolg daarvan voorzienbaar was, wat in
concreto moet zijn vast te stellen (het eerlijk handelsgebruik strekt ertoe
de schending van beroepsbelangen te vermijden).

Onbeantwoord blijft (en ononderzocht is) evenwel de vraag of de

aangesprokene, om artikel 54 te kunnen overtreden, toerekeningsvatbaar
moet zijn6l.

Onder die omstandigheden lijkt het besluit onvermijdelijk dat de over-
treding van artikel 54 slechts een buitencontractuele fout is, mits de op
grond van de artikelen 1382-1383 B.W., aangesprokene toerekeningsvat-
baar is, wat o.m. het bestaan van een rechtvaardigingsgrond uitsluit. Daar-

bij is te onderstrepen dat enkel de handelaar (ambachtsman) die zich op

artikel 54 kan beroepen, uit de miskenning van die wetsbepaling, onder
het gemaakte voorbehoud, de buitencontractuele fout van de aangespro-

kene kan afleiden.

Ten aanzien van derden is die redenering niet te volgen vermits te
hunnen aanzien geen wetsovertreding gebeurde en de feitelijke omstandig-
heden, waarin het gedrag van de aangesprokene moet worden geplaatst,

verschillend zijn.
Ten slotte is eraan te herinneren dat de toepassing van de artikelen

1382-1383 B.W. niet enkel het bewijs van een fout, doch ook dat van

schade en van een causaal verband vergt.

48. Nauw aansluitend bij het voorgaande, doch niettemin ervan te on-
derscheiden is de vraag of uit de vaststelling van een wetsovertreding

een inbreuk op de eerlijke handelsgebruiken is af te leiden. Verschillende
zienswijzen worden verdedigd62.

61. Cfr. Schricker, G., Franck, B. en Wunderlich, D., o.c., 142-144, nr. 90a; Van de Walle
de Ghelcke, B., o.c., R.W. 1987-88, 1266 (die meent dat schuld ter zake geen rol
speelt).

62. De wetsovertreding is een inbreuk op de eerlijke handelsgebruiken: Bourgoignie, Th.,
Læ contrôle abstrait des abus dans les rapports de consommation, in "Rapports belges
au XII ème Congrès de I'académie intemationale de droit comparé", Brussel, Bruylant,
1986, 160; De Vroede P., o.c., R.CJ.B. 1982,74, nr. 15; Gotzen, M., o.c., l(X) et
seq.; Stuyck J. en Van Gerven, W., o.c.,87-95; Swennen, H. en Verougstraete, I., o.c.,
S.E.W. 1977,686; Van de Walle de Gelcke, B., Observations bij Vz. Kh. Brussel,23
oktober 1985, T.B.H. 1987, 310; de wetsovertreding is niet noodzakelijk een inbreuk
op de eerlijke handelsgebruiken: De Vroede, P. en Ballon, G.J., o.c., 604, nr. l2l2;
Krings, J., noot bij Cass. 27 mei 1977,Pas.1977,1,995; Van Ryn, J. en Heenen,
J., Principes,I,200, nr. 190; cfr. Van de Walle de Ghelcke,8., o.c., R.l4l. 1987-88,
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De voorstanders van de gelijkschakeling doen vnl. een beroep op de

arresten van het Hof van Cassatie dd. 27 mei 1977 en 2 mei 198563. De
rechtspraak volgt die zienswijze meestal«.

Het is te betwijfelen of die beslissingen tot staving van die zienswijze
zijn in te roepen.

In het arrest van27 mei 1977 werd immers beslist dat "de bepaling van

artikel54 van de wet van 14 juli 1971 een algemene draagwijdte heeft en

derhalve toepasselijk is op daden die al dan niet door andere bepalingen
van voorrnelde wet verboden zijn" (cursivering toegevoegd).

Hieruit blijkt dat niet is onderzocht of een wetsovertreding noodzake-
lijk een inbreuk op een eerlijke handelspraktijk is en dat enkel is beslist dat
de omstandigheid dat een gedrag reeds op grond van een andere bepaling
van de wet van 14 juli 1971 is verboden, de toepasselijkheid van artikel
54 niet uitsluit. Het betreft twee, van elkaar te onderscheiden gedachten.

In het arrest vanZ mei 1985 werd overwogen dat "de strekking van een

voorschrift er niet aan in de weg staat dat de koopman die het miskent door
het te miskennen de beroepsbelangen van een of meer andere kooplieden
schaadt of tracht te schaden".

Er is derhalve niet onderzocht ofde wetsovertreding op zichzelf als een

inbreuk op de eerlijke handelsgebruiken kan gelden; het Hof van Cassatie

heeft enkel beslist - de draagwijdte van het cassatiemiddel was overigens

niet ruimer - dat de beoordeling van het bestaan van een schending van

de beroepsbelangen van één of meer kooplieden of de poging daartoe niet
door de strekking van het overtreden voorschrift wordt bepaald.

De overtuiging dat uit de wetsovertreding een inbreuk op de eerlijke
handelsgebruiken is af te leiden, vindt in de cassatierechtspraak dan ook
geen steun.

Onder die omstandigheden lijkt het besluit onvermijdelijk dat het
bewijs van een wetsovertreding niet volstaat om een inbreuk op de eerlijke
handelsgebruiken vast te stellen. Daartoe is bovendien vereist dat, gelet

op alle relevante feitelijke omstandigheden, wordt aangetoond dat die
wetsovertreding tegen een eerlijk handelsgebruik indruist65. Daartoe is

t2&-1265.
63. Cass. 27 mei 1977, Arr. Cass. 1977,lù0l;Pas. 1977,I, 994; Cass. 2 mei 1985, T.B.H.

1985,631.
64. O.m. Vz. Kh. Brussel 23 oktober 1985, T.B.H. 1987,294 met noot van B. Van de Walle

de Ghelcke; Vz. Kh. Brussel 3l juli 1986, J.T. 1987, 345 met noot de Crombrugghe,
B., La R.T.T. devant ses juges; cfr. evenwel Vz. Kh. Brussel 9 juli 1986, H.P. 1986,
II, 27; Antwerpen 9 september 1986, H.P. 1986, II, 87.

65. Krings, E., noot bij Cass. 27 mei 1977, Pas. 1977,I, 996; De Vroede, P. en Ballon,
G.J., o.c.,604, nr. l2l2; zie ook o.m. Brussel 3l maart 1983, T.B.H. 1984, 125:Yz.
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echter de inhoud en draagwijdte van het eerlijke handelsgebruik in concreto

te bepalen om er het gelaakte gedrag aan te kunnen toetsen.

Een wetsovertreding kan, maar is niet noodzakelijk een daad strijdig
met de eerlijke handelsgebruiken. Is dit besluit evenwel volgens de feiten,
gerechtvaardigd, dan geldt die wetsovertreding ook als miskenning van

een op eenieder rustende algemene zorgvuldigheidsplicht.
Het is echter ook mogelijk dat een wetsovertreding geen daad strijdig

met de eerlijke handelspraktijken is, doch wel als een buitencontractuele

fout in aanmerking komt, wanneer de aangesprokene toerekeningsvatbaar

was en de overtreden wet een welbepaald gedrag oplegt.

Kh. Brussel 27 ÿni 1983, T.B.H. 1984, 233; cfr. Yz. Kh. Antwerpen 16 juli 1982,

T.B.H. 1984, 218.
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b. Fout en algemeen rechtsbeginsel.

b.l. Algemeen.

49. Tot de formele bronnen van het recht behoren ook de algemene

rechtsbeginselen66.

Algemene rechtsbeginselen drukken het onderling verband uit dat

tussen twee of meerdere andere rechtsregels bestaat die tot het positieve

recht behoren. Dit onderling verband geeft aanleiding tot een nieuwe

rechtsregel (algemeen en abstract), \ryaarvan reeds bestaande rechtsregels

een toepassing blijken te zijn. Het komt aan de rechtspraak toe het bestaan

van algemene rechtsbeginselen vast te stellen.

Als algemene rechtsbeginselen komen o.m. in aanmerking het alge-

meen rechtsbeginsel dat de eerbiediging van de rechten van de verdedi-

ging oplegt; dat, in burgerlijke zaken, in beginsel alleen de partijen de

grenzen van hun geschil bepalen; dat het rechtsmisbruik verbiedt; "fraus

omniacomrmpit"...
De vraag rijst dan ook of de miskenning van een algemeen rechtsbe-

ginsel een buitencontractuele fout is.

Zoals m.b.t. de wetsovertreding werd vastgesteld, is aan te nemen dat

de miskenning van een algemeen rechtsbeginsel als een buitencontractu-

ele fout in aanmerking komt, wanneer dit algemeen rechtsbeginsel een

welbepaalde gedragsnorm oplegt67.

Bovendien is te bewijzen dat de aangesprokene toerekeningsvatbaar

was68.

Ten slotte moet zijn vast te stellen dat bij de overtreding van het

algemeen rechtsbeginsel, gelet hetzij op zijn draagwijdte, hetzij op de

feitelijke omstandigheden, schade voorzienbaar was.

Niet elk algemeen rechtsbeginsel legt een welbepaald gedrag op.

Soms kent het algemeen rechtsbeginsel een macht, een subjectief
recht of een vrijheid toe (b.v. het algemeen rechtsbeginsel dat partijen,
in burgerlijke zaken, in beginsel, zelf de grenzen van hun geschil bepalen;
het algemeen rechtsbeginsel van de wilsautonomie . . . ). In dat geval is

uit de loutere miskenning van een dgl. algemeen rechtsbeginsel geen fout

66. Bekaert, H., Introduction à l'étude du droit, Brussel, Bruylant, 1969, 172; Procureur
Generaal Ganshof van der Meersch, Propos sur le texte de la loi et les principes
généraux du droit, J.T. 1970,557 et seq.

67. Zie supra nr. 40.

68. Op het ogenblik van de schending van het algemeen rechtsbeginsel; de toerekenings-
vatbaarheid sluit tevens het bestaan van een rechtvaardigingsgrond uit (zie supra nrs.
l8-20).
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af te leiden.

Evenwel is uit de algemeenheid van het algemeen rechtsbeginsel niet
alsdusdanig af te leiden dat het geen welbepaald gedrag voorschrijft:
telkens moet dit per algemeen rechtsbeginsel worden bepaald.

Het komt aan de rechter toe het ingeroepen algemeen rechtsbeginsel

op een individueel en concreet geschil toe te passen: blijken de toepas-

singsvoorwaarden ervan vervuld te zljn, dan zal hij - in functie van de

voorgelegde feitelijke omstandigheden - het aangeklaagde gedrag toetsen

aan het gedrag dat overeenkomstig het algemeen rechtsbeginsel noodza-

kelijk was.

Vermits zijn beslissing declaratief is6e, houdt dit in dat het algemeen
rechtsbeginsel, toegepast op individuele en concrete feiten, welbepaalde
gedragsregels kan opleggen, waarvan de miskenning, onder voorbehoud

van de toerekeningsvatbaarheid en de voorspelbaarheid van schade, als

een buitencontractuele fout in aanmerking komt.
Bij wijze van voorbeeld zijn te citeren: het algemeen rechtsbeginsel dat

gebiedt de rechten van de verdediging te eerbiedigen, dat rechtsmisbruik
verbiedt . . .

Om het voorgaande toe te lichten, wordt hierna in het bijzonder
aandacht geschonken aan het algemeen rechtsbeginsel dat rechtsmisbruik
verbiedt en aan "fraus omnia comrmpit".

b.2, Het rechtsmisbruik.

50. Het rechtsmisbruik houdt in dat de aangesprokene van een subjectief
recht en niet louter van een vrijheid of van een bevoegdheid gebruik heeft
gemaaktTo.

Het subjectief recht ligt dus aan de basis van de theorie die rechtsmis-

bruik voor sanctie vatbaar acht.

Zoals bekend is, bestaan uiteenlopende zienswijzen over het al dan

niet bestaan van subjectieve rechten7t, zodat het geen verwondering wekt
dat het verbod van rechtsmisbruik even controversieel is72.

69. Zie R.P.D.B., Vo Jugements et arrêts, VII, Brussel, Bruylant, 360, nrs. 544-555.
70. M.b.t. het onderscheid tussen subjectief recht en vrijheid: zie infra nrs. 80-82; de

bevoegdheid slaat daarentegen op de macht die een rechtssubject ontleent aan de

opdracht die hij van een ander rechtssubject ontving, in wiens naam en voor wiens
rekening wordt gehandeld: zie infra ms.252-256.

77. Zievoor een overzicht: Campion, L., l"a théorie de l'abus des droirs, Brussel, Bruylant,
1925, 323-327 en 261 -289.

72.Zie o.m. Planiol, Traité élémentaire de droit civil, II, nr.87l; zie ook Storme, M.,
Over het tergend geding voor een roekeloze vriendschap, in Liber amicorum J. Ronse,

78



Het subjectieve recht kent, naar algemeen is aangenomen, aan een

rechtssubject de macht toe om van een ander rechtssubject, onder de

waarborg van sanctie en dwang, te eisen dat iets wordt gegeven, gedaan

of niet gedaan. Die macht, dat vermogen moet haar (zijn) oorsprong
vinden in een of meerdere rechtsregels die tot het Belgische positieve
recht behorenT3.

Vermits het subjectieve recht naar objectieve rechtsregels verwijst is

de - overigens begrijpelijke - bekoring groot om tot zijn overbodigheid
te besluiten.

Rechtstheoretisch lijkt overigens aan te nemen dat de toepassing, in
concrete omstandigheden, van een subjectief recht door de titularis ervan

tot hetzelfde resultaat moet leiden als de beoordeling door de rechter van
de toepassing op diezelfde feitelijke omstandigheden van één of meerdere

algemene en abstracte rechtsregels.

Tot rechtsmisbruik zou m.a.w. enkel zijn te besluiten, wanneer het

gebruik van het recht ingaat tegen de toepasselijke rechtsregels.

Aldus opgevat komt aan het rechtsmisbruik en aan de toepasselijke

algemene en abstracte rechtsregels, geprojecteerd op dezelfde feitelijke
omstandigheden, dezelfde inhoud toe, zodat - vanuit dat oogpunt - het

rechtsmisbruik misschien overbodig is te achten.

Er is evenwel vast te stellen dat die zienswijze niet in het Belgische
positieve recht wordt gevolgd.

Geconfronteerd met de feitelijke omstandigheden, zijn het de rechts-

subjecten die bepalen hoe zij de machten, de vermogens die zij, onder

omstandigheden, uit de toepasselijke algemene en abstracte rechtsregels

putten, zullen aanwenden.

Binnen de grenzen van het subjectieve recht - die door de feitelijke
omstandigheden en de daarop toepasselijke algemene en abstracte rechts-
regels worden omlijnd - bepaalt de titularis ervan, in beginsel, naar goed-

vinden hoe hij dit recht gebruikt (of niet gebruikt)74.

Brussel, Story-scientia, 1586, 86, nr. 41 (die het rechtsmisbruik een contradictio in
terminis noemt).

73. Zie ook infra nrs. 80-82; Campion, L., o.c.,326, nr.449; Procureur Generaal Krings,
conclusie voor Cass. 25 oktober 1985, R.ly. 1985-86, 2413-2414:. "Er is echter een

aspect van het vraagstuk waarover eensgezindheid bestaat, nl. dat de houder van het
recht zijn bekwaamheid ontleent aan de objectieve norn. Het is de wet die aan de
schuldeiser de bekwaamheid geeft om datgene waarop hij aanspraak maakt, te doen
gelden."

74.Dit is een aspect van de wilsautonomie, van het zelfbeschikkingsrecht (Dirix, E.,
Obligatoire verhoudingen tussen confiactanten en derden, Antwerpen, Maarten Klu-
wer, 1984, 17) en ten slotte van de invididuele vrijheid.
Het gebruik van het subjectieve recht mag echter niet strijden met gebiedende of
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Hierbij is te onderstrepen dat, hoewel elk rechtssubject in dezelfde
feitelijke omstandigheden geplaatst uit dezelfde toepasselijke rechtsregels,
principieel eenzelfde, gelijke rechtsmacht jegens de overige rechtssubjec-

ten put7s, het subjectieve recht door hen zeer uiteenlopend kan worden
aangewend. Dit wekt geen verbazing vermits de rechtssubjecten, in be-

ginsel, naar goedvinden over het gebruik van hun subjectieve rechten
beslissen.

Sommige rechtssubjecten maken van hun subjectieve rechten, onder
alle omstandigheden, een maximalistisch, anderen een minimalistisch ge-

bruik en tussen beide uitersten liggen duizend en één mogelijkheden.
De uitoefening van een subjectief recht kan, zoals elk gedrag tot be-

twisting aanleiding geven, waarbij de vraag rijst of Hoven en Rechtbanken
post factum een controle kunnen oefenen op de wijze waarop het litigieuze
subjectieve recht in concreto is uitgeoefend.

Die vraag is bevestigend beantwoord: door Hoven en Rechtbanken kan
worden onderzocht of al dan niet rechtsmisbruik werd gepleegd.

Wanneer de rechter evenwel, om het bestaan van een eventueel rechts-
misbruik te beoordelen, enkel rekening houdt met de, op de hem toegelichte
feitelijke omstandigheden, toepasselijke algemene en abstracte rechtsre-
gels, slaat hij geen acht op de verschillende aanwendingsmogelijkheden
die de subjectieve rechten aan hun titularissen bieden of, beter gezegd,

herleidt hij het subjectieve recht tot het gebruik dat er, naar zijn oordeel,
was van te maken.

De beoordelende magistraat stelt m.a.w. zijn opvatting als rechter rnet
betrekking tot de rechtsuitoefening in de plaats van de opvatting van de

werkelijke titularis van het litigieuze subjectieve recht, waarvan derhalve

- post factum - nog bitter weinig overblijft.
Dit strijdt met de grondslag zelf van het subjectieve recht, die door

de wilsautonomie, het zelfbeschikkingsrecht en uiteindelijk de individuele
vrijheid is bepaald en waarmee onverenigbaar is dat een rechter, zonder

enige terughoudendheid, zijn opvattingen in verband met het subjectieve
recht en het gebruik ervan in de plaats van de opvatting van de titularis
stelt.

Aan de titularis van het subjectieve recht moet dus de gelegenheid

worden gelaten zelf over de uitoefening van zijn subjectieve rechten te

beslissen. Enkel in bijzondere omstandigheden is het gebruik van een

subjectief recht dus te sanctionerenT6.

verbiedende rechtsregels (openbare orde - goede zeden - dwingend recht).
75. Wat uit het gelijkheidsbeginsel volgt (artikel 6 Grondwet).
76. Theoretisch is dit resultaat te bereiken door aan de rechter te vragen bij de toepas-
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51. Met die bekommernis wordt in de rechtspraak van het Hof van

Cassatie rekening gehouden.

In meerdere arresten is het rechtsmisbruik omschreven als de uitoefe-
ning van een recht " die kennelijk de grenzen ÿan een normale uitoefening

door een voorzichtig persoon te buiten gaat "71.

Hierbij is te onderstrepen dat rechtsmisbruik tot een specifieke sanctie

aanleiding geeft, erin bestaande hetzij dat de normale uitoefening van het

recht wordt opgelegd (herstel in natura), hetzij dat het herstel van de

schade wordt bevolen die door het misbruik is teweeggebracht (herstel

bij equivalent)78.

Uit het voorgaande blijkt dat - zoals ook verder is toegelicht - het

rechtsmisbruik noch als een toepassing van het "fout"-begrip, noch als een

toepassing van de traditionele buitencontractuele (of contractuele) aanspra-

kelijkheidsregels, is te beschouwen, ook al is het tegendeel bij herhaling
beweerdTe. In de bepaling van het rechtsmisbruik zijn de toepassingsvoor-

waarden van de contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheidsregels

immers niet terug te vinden.

In dat verband is overigens opmerkelijk dat de toepassingen die van het

rechtsmisbruik worden gemaakt, in de arresten van het Hof van Cassatie

niet onder het trefwoord "aansprakelijkheid", doch onder het trefwoord
"rechtsbeginselen (algemene)" zijn gerangschiktso.

sing van de algemene en abstracte rechtsregels, waaruit, in welbepaalde feitelijke
omstandigheden, een subjectief recht is geput, niet louter rekening te houden met
zijn persoonlijke opvattingen, maar wel met alle mogelijke opvattingen die m.b.t. de
litigieuze rechtsuitoefening kunnen bestaan.

77.Zie o.m. Cass. l0 september 1971, An. Cass. 1972,31; Pas. 1971,1,28; Cass. 16

december 1982, An. Cass. 1983, 518; Pas. 1983, I, 472; Cass. l0 maart 1983, Arr.
Cass. 1983, 847; Pas. 1983, I, 756; Cass. 6 april 1984, Arr. Cass. 1984, 1049; Pas.

1984, I, 990; R.W. 1984-85, 1638; Cass. 27 jwi 1985, Arr. Cass. 1985, 1501, Pas.

1985, I, 1381; R.W. 1985-86, 1441 (zonder vermelding van het woorde "kennelijk");
Cass. 18 februari 1988, arrest nr.7965; Cass. 20 november 1987, onuitgegeven, arrest
nr. 5487.

78. Cass. 16 december 1982, An. Cass. 1982, 518; Pas. 1982,1,472; zie verder m.b.t. de
sanctie van het rechtsmisbruik, deel 2.

79. O.m. Rb. Namur 19 juni 1987, Rev. Rég. Dr. 1988, 35; Dalcq, R.O., Examen, R.CJ.B.
1987,613, nr. 14; Comelis, L., Onderzoek naar de principiële grondslag van het

misbruik van ontslagrecht in het kader van de arbeidsovereenkomst voor bedienden,
in Actuele problemen van het arbeidsrecht, Antwerpen, Kluwer, 1984, 95, nr. 178;

Fagnart, J.L. en Denève, M., Chroniqw, J.T. 1986, 302, nr. 55.
Gelet op de aan het algemeen rechtsbeginsel toekomende betekenis (supra nr. 49), is
echter niet verwonderlijk dat sommige aspecten van het verbod van rechtsmisbruik in
andere rechtsregels en o.m. ook in de traditionele aansprakelijkheidsregels opduiken,
wat echter niet volstaat om zonder meer tot gelijkschakeling over te gaan.

80.Zie b.v. Cass.5 maart 1984, An. Cass. 1984,836; Pas. 1984, I,768; Cass. 13
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52. De toepassingsvoorwaarden van het rechtsmisbruik zijn verschillend
van de toepassingsvoorwaarden van de - buitencontractuele en contractuele

- fout.
Op de eerste plaats is vast te stellen dat rechtsmisbruik bestaat wanneer

door de uitoefening van het recht kennelijk de grenzen van een normale

uitoefening van dat recht door een voorzichtig persoon te buiten worden

8egaan.
Hieruit blijkt dat, aangezien de uitoefening van het recht grenzen heeft,

het recht zelf ook begrensd is. De normale uitoefening van een onbegrensd

recht kan immers op geen Erenzen stuiten.

Rechtsmisbruik is derhalve een synoniem voor rechtsoverschrijding,
waarbij is te bedenken dat het rechtssubject dat de grenzen van zijn recht

overschrijdt, eigenlijk zonder recht handeltsr .

a) Handelen zonder recht is niet noodzakelijk foutief. Het tegendeel

beslissen, komt erop neer geen rekening te houden met het bestaan van

vrijheden of bevoegdhedens2. Een gedrag, zelfs wanneer het niet op een

subjectieve recht stoelt, kan gerechtvaardigd zijn door een vrijheid of een

bevoegdheid waarvan gebruik wordt gemaakt. Het handelen zonder recht
(of met rechtsoverschrijding) is dan ook slechts foutief te achten wanneer
wordt vastgesteld dat het aangeklaagde gedrag strijdt met een algemene

zorgvuldigheidsnorm, dat de aangesprokene toerekeningsvatbaar was en

dat schade als gevolg van zijn optreden voorspelbaar was.

Uit het voorgaande blijkt dus dat het rechtsmisbruik betrekking heeft

op gedragingen die niet noodzakelijk als een buitencontractuele fout in
aanmerking komen.

b) Bovendien vergt het rechtsmisbruik niet een louter te buiten gaan

van de grenzen van een subjectief recht, maar een kennelijk te buiten
gaan van de grenzen van een normale uitoefening van het recht door een

voorzichtige persoon ("en I'exercant d'une manière qui excède manifeste-

april 1984, Arr. Cass. 1984, 1084; Pas. 1984, l, 1023; zie ook Claeys Bouuaert,
Ph., Algemene beginselen van het recht, R.[ÿ. 1986-87, 988, nr. 7.1; Hubeau, B.
en Rauws, W., De toepassing van de leer van het rechtsmisbruik in het huurrecht,
T.B.B.R. 198'1,721, ff. l0; Soetaert, R., Rechtsbeginselen en marginale toetsing in
cassatie, in: " Liber amicorum J. Ronse ", Brussel, Story-scientia, 1986, 54.

81. Zie Comelis, L., o.c., in "Actuele problemen van het arbeidsrecht", 9O-92, nrs. l'lO-
173.

82. M.b.t. vrijheden zie: Guldix, E., De persoonlijkheidsrechten, de persoonlijke levens-
sfeer en het privéleven in hun onderling verband, doctoraal proefschrift, Brussel,
v.u.B., 1985, 45-47.
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ment les limites dans lesquelles se comporte normalement "une personne

prudente").
Om het rechtsmisbruik vast te stellen moet aldus op de techniek

van de marginale controle een beroep worden gedaan83. Die techniek is

evenwel, in beginsel, met een juiste toepassing van de buitencontractuele

aansprakelijkheidsregels onverenigbaar.

Die marginale controle is ter zake gerechtvaardigd door de bekommer-
nis de essentie van het subjectieve recht te vrijwaren, nl. de macht, het

vermogen van de titularis om, naar goedvinden, dit recht te gebruiken.

Om die reden wordt van de rechter bij de beoordeling van het inge-

roepen rechtsmisbruik een terughoudendheid gevergd.

Niet zijn persoonlijke opvattingen nopens de grenzen van het subjec-
tieve recht komen als maatstaf in aanmerking. Om tot een rechtsmisbruik
te besluiten, moet hij de aangeklaagde rechtsuitoefening marginaal toet-
sen. Hij moet vaststellen dat geen normaal voorzichtige en redelijke mens,

die van de aangeklaagde rechtsuitoefening kennis zou nemen, haar met de

grenzen van het desbetreffend subjectiefrecht verenigbaar kan achten. Pas

dan is sprake van het kennelijk te buiten gaan van de grenzen van een

normale uitoefening van dat recht door een voorzichtige persoonsa.

c) Ten slotte blijkt uit de rechtspraak dat tot rechtsmisbruik wordt
besloten zonder de vaststelling dat de titularis van het subjectieve recht bij
de rechtsuitoefening toerekeningsvatbaar was of dat schade als gevolg van

het kennelijk te buiten gaan van de grenzen van het recht voorzienbaar

was85.

Het is uiteraard mogelijk dat de rechtspraak op dit punt niet dienend is

te achten omdat eerder niet werd ingeroepen dat de ontstentenis van toere-

keningsvatbaarheid of van voorspelbaarheid van schade het rechtsmisbruik
uitsluit, maar dit argument verdient toch te worden onderzocht.

Dit moet gebeuren samen met de vaststelling dat het rechtsmisbruik
betrekking heeft op de uitoefening van subjectieve rechten, in een rechts-

verhouding met andere rechtssubjecten, waarvan wordt verwacht dat zij
iets zullen doen, iets niet zullen doen of iets zullen geven.

Het gebruik van een recht alsook het eventuele rechtsmisbruik slaan

dus op rechtshandelingen, m.a.w. gedragingen waarmee concrete rechts-

83. Zie supra nrs. 35-36; zie ook Soetaert, R., o.c., 58-61.
84. Van Gerven, W., Beginselen van behoorlijk handelen, R.W.1982-1983,966-975;Yan

Gerven,'ÿ,1., Hoe blauw is het bloedvande prins?,57-59; Soetaert, R., o.c.,58-61;
Cornelis, L., o.c., B.R.H. 1981,Ill, 120-123.

85. Rechtsoverschrijding geeft immers niet noodzakelijk aanleiding tot schade.
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gevolgen worden betracht.

Afgezien van eventuele gronden van nietigverklaring waardoor een

rechtshandeling (in casu de rechtsuitoefening) kan zijn aangetast86, is

dus vast te stellen dat het algemeen rechtsbeginsel dat rechtsmisbruik
verbiedt rechtsgevolgen aan de rechtsuitoefening verbindt, die door het

rechtssubject niet zijn gewild (nl. de sanctie van het rechtsmisbruik).
Het rechtsmisbruik treft dus een rechtshandeling (nl. de rechtsuitoefe-

ning) door er rechtsgevolgen aan te hechten die de titularis niet wenst.

De toestand waarin de titularis zich bevindt, zijn bedoeling . . . zijn
bij de beoordeling van het bestaan van een eventueel rechtsmisbruik dan

ook niet dienendsT.

Van tel is enkel de objectieve vaststelling dat de titularis kennelijk de

grenzen heeft miskend van de uitoefening van het subjectieve recht door
een voorzichtige persoon.

Minderjarigen, krankzinnigen, personen die de controle van hun ge-

drag verliezen zijn ook titularis van subjectieve rechten die zij zell ge-

bruiken, ongeacht de vraag of de door hen aldus gestelde rechtshandeling
vemietigbaar is. Bij het gebruik van die subjectieve rechten kunnen ook
zij kennelijk de grenzen te buiten gaan van de uitoefening van dit recht
door een voorzichtige persoon. Hun minderjarigheid, geestesstoomis of
tijdelijk verlies van de controle over hun daden sluit nl. niet de objectieve
vaststelling van een kennelijke rechtsoverschrijding uit.

Aldus beschouwd is het algemeen rechtsbeginsel dat rechtsmisbruik
verbiedt een rechtsregel die de grens bepaalt waar de rechtsuitoefening,
opgevat als een rechtshandeling, de rechtsgevolgen heeft die de titularis
beoogt, alvorens als een rechtsfeit te worden behandeld, waaraan die
rechtsregel rechtsgevolgen verbindt (nl. een sanctie) die de titularis niet
wenst.

Bij de afbakening van de rechtsuitoefening tussen rechtshandeling en

rechtsfeit, spelen noch de toerekeningsvatbaarheid van de titularis van het

subjectieve recht, noch de voorspelbaarheid van schade een rol.
Alleen de kennelijke rechtsoverschrijding is ter zake als - objectief -

criterium te gebruiken.

Enig voorbehoud is wellicht te maken m.b.t. het bestaan van rechtvaar-
digingsgronden, wanneer zij de rechtsuitoefening verklaren. In dat geval

is het subjectieve recht nl. niet door de zgn. titularis ervan aangewend,

86. B.v. geestesstoomis waardoor een vrije wil wordt uitgesloten; minderjarigheid waar-
door de handelingsbekwaamheid wordt beperkt . . .

87. Anders is het bij de beoordeling van de rechtsgeldigheid van de rechtsuitoefening,
opge./at als een rechtshandeling (m.a.w. binnen de grenzen van het subjectieve recht).
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maar door een onvoorziene en onoverkomelijke gebeurtenis, onafttanke-

lijk van de wil van de aangesprokene. In dergelijke omstandigheden is niet
te spreken van een rechtsuitoefening van de titularis, zodat de objectieve
vaststelling van een kennelijke rechtsoverschrijding, als gevolg van een

rechtvaardigingsgrond, hem niet is toe te rekenen.

Niet de toestand of de toerekeningsvatbaarheid van de titularis is

daarbij doorslaggevend doch wel de feitelijke vaststelling dat niet hij, maar

een aan zijn vrije wil vreemde gebeurtenis, die tevens onvoorzienbaar en

onoverkomelijk is, het recht heeft uitgeoefend, zich daarbij, als een louter
instrument, van de zgn. titularis bedienend.

53. Uit het voorgaande blijkt dat rechtsmisbruik en foutbegrip geen

synoniemen zijn: een gedrag kan als rechtsmisbruik in aanmerking komen

zonder dat het foutief is; rechtsmisbruik vergt een marginale controle
waardoor de essentie van het subjectieve recht, nl. de individuele vrijheid,
wordt gevrijwaard en die met het foutbegrip onverenigbaar is en ten

slotte is vast te stellen dat tussen de toepassingsvoorwaarden van het

rechtsmisbruik geen plaats aan de toerekeningsvatbaarheid van de titularis
of aan de voorspelbaarheid van schade is voor te behouden.

Die vaststelling geldt zowel voor de buitencontractuele als voor de

contractuele fout.
Eenmaal dit besluit bereikt, rijst de vraag of een rechtsuitoefening niet

alleen aan het algemeen rechtsbeginsel dat rechtsmisbruik verbiedt, maar

ook aan de - contractuele of buitencontractuele - aansprakelijkheidsregels
is te toetsen? Zonder die vraag onder de ogen te nemen, passen rechtspraak

en rechtsleer die rechtsregels meestal cumulatief toe, wat hun studie

overigens niet ten goede komt.
De vraag is dus of de uitoefening van een subjectief recht, die zich

jegens derden als een gedrag voordoet, aan de contractuele of de buiten-
contractuele aansprakelijkheidsregels kan worden getoetst dan wel of de

controle op de rechtsuitoefening zich tot het onderzoek naar een eventueel
re c ht smisbruik moet beperken.

Vermits de toepassingsvoorwaarden van beide rechtstechnieken ver-
schillen, kan hun toepassing tot uiteenlopende resultaten leiden, wat met-

een het belang van de gestelde vraag onderstreept.

Alvorens het antwoord te motiveren, is te benadrukken dat de vraag

enkel betrekking heeft op de uitoefening van subjectieve rechten en niet
slaat op het gebruik van vrijheden of op de aanwending van bevoegdheden.
Het algemeen rechtsbeginsel dat rechtsmisbruik verbiedt is immers noch op
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vrijheden, noch op bevoegdheden toepasselijk, zodat enkel op de artikelen
1382 et seq. B.W. een beroep is te doen om het gedrag, dat stoelt op een

vrijheid of op een bevoegdheid, eventueel te sanctioneren.

Zoals infra is toegelicht, doet het subjectieve recht zich noodzakelijk
voor in één of meer concrete rechtsverhouding(en) met andere rechtssub-
jecten88. Het subjectieve recht laat de titularis toe van die andere rechts-

subjecten te eisen dat zlj iets zouden doen, iets niet zouden doen of iets

zouden geven.

T.a.v. de overige rechtssubjecten, die niets te maken hebben met de

rechtsverhouding waarin het subjectieve recht zich voordoet, is de rechts-

uitoefening een louter gedrag. Te hunnen aanzien is de rechtsuitoefening

geen rechtshandeling maar een rechtsfeit.

Met dit onderscheid is rekening te houden: ten aanzien van de rechts-

subjecten die niet enkel het bestaan maar ook het gebruik van het subjec-

tieve recht door de titularis moeten dulden, is te bepleiten dat de controle

op de rechtsuitoefening tot het algemeen rechtsbeginsel dat rechtsmisbruik
verbiedt, wordt beperkt.

Aldus wordt vermeden dat de essentie van het subjectieve recht door
de toetsing van de rechtsuitoefening aan de aansprakelijkheidsregels teniet-
gaat. Dergelijke toetsing gebeurt nl. zonder marginale controle, terwijl die

beoordelingstechniek bij de beoordeling van een eventueel rechtsmisbruik

onontbeerlijk is.

Ten aanzien van derden is de rechtsuitoefening een louter gedrag, een

rechtsfeit. Weliswaar is het bestaan en het gebruik van het subjectieve recht

hen tegenwerpelijk, maar het is te hunnen aanzien niet afdwingbaar. Wat

hen betreft, is het niet dienend te weten of het gedrag, datzij voor kritiek
vatbaar achten, tevens t.a.v. andere rechtssubjecten een rechtsuitoefening

is.

Dit gedrag is derhalve ten aanzien van derden aan de aansprakelijk-

heidsrechtsregels te toetsen, omdat het zich, wat hen betreft, niet tot de

uitoefening van een subjectief recht laat herleiden.

54. Rechtspraak en rechtsleer lijken het met het begrip "rechtsmisbruik"

en met het onderscheid dat tussen "rechtsmisbruik" en buitencontractuele

fout is te maken, zoals hierna wordt aangetoond, moeilijk te hebben.

Zij zrjn overigens niet de enigen. De wetgever, die in artikel 63 lid
1 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten,

een toepassing van het algemeen rechtsbeginsel dat het rechtsmisbruik

88. Zie infra nrs. 80-82
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verbiedt, wou makenSe, heeft beslist: "onder willekeurige afdanking wordt,
voor de toepassing van dit artikel, verstaan, het ontslag van een werkman

die is aangeworven voor een onbepaalde tijd, om redenen die geen verband

houden met de geschiktheid of het gedrag van de werkman of die niet
berusten op de noodwendigheden inzake de werking van de onderneming,

de instelling of de dienst".
Aldus werd het ontslagrecht - dat voor rechtsmisbruik vatbaar is

- vervangen door een wettelijke, welbepaalde gedragsnorm die bij het

ontslag van een arbeider is na te leven. Bij de beoordeling van de eventuele

miskenning van artikel 63 lid 1 van de wet van 3 juli 1978 is aldus geen

ruimte meer voor een marginale controle, hoewel nog steeds, doch ten

onrechte, van misbruik van ontslagrecht wordt gesprokens.

Het is bovendien niet uitzonderlijk dat een beroep op de theorie van het

rechtsmisbruik wordt gedaan, zonder dat aan het vereiste van de marginale

controle van de rechtsuitoefening aandacht wordt geschonkengl.

Het eigen karakter van het rechtsmisbruik gaat daardoor teloor: het

subjectieve recht wordt herleid tot en vervangen door een, door de feiten-
rechter bepaalde gedragsnorm die bij de rechtsuitoefening in aanmerking

is te nemen. De miskenning van die gedragsnorm geeft, zgn. omdat rechts-

misbruik zon zijn gepleegd, tot sanctie aanleiding zonder dat de toereke-

ningsvatbaarheid van de aangesprokene ter sprake wordt gebracht, zonder

dat de voorspelbaarheid van schade is onderzocht en soms ook zonder dat

is vastgesteld dat een algemene zorgvuldigheidsnorm werd geschonden.

Niet alleen het algemeen rechtsbeginsel dat rechtsmisbruik verbiedt,

89. Blanpain, R., Misbruik van recht en ontslag van werknemers - een inleiding, in "
Actuele problemen van het arbeidsrecht ", Antwerpen, Kluwer, 1984,73-77; hierblj
is nochtans op te merken dât de wetgever de term " willekeurig " ontslag en niet
misbruik van ontslagrecht gebruikt.

90. O.m. Cass.8 december 1986, Arr. Cass. 1987,463; Pas. 1987,1,428; T.S.R. 1987,
273; Arb.H. Liège 28 maart 1984, T.S.R. 1985, 59; Arb H. Antwerpen 28 november
1984, J.T.T. 1985, 171; Arb.H. Liège l9 december 1984, Jur. Liège 1985, 316; Arb.H.
Liège 17 april 1985, Jur. Liège 1985,400; Arb.H. Liège 26 februari 1986, Jur. Liège
1986, 998; Arb.H. Antwerpen 20 maart 1986, T.S.R. 1986, 535; Arb.H. Brussel 2l
april 1986, T.S.R. 1987, 97; Arb. H. Mons 3 juni 1988, J.T.T. 1988, 478; Arb.rb.
Nivelles 12 juni 1985, J.T.T. 1986, 67; Arb.rb. Gent 30 september 1985, J.T.T. 1986,
263; Arb.rb. Gent 16 juni 1986, l.T.T. 1987,22.

91. Arb.H. Liège 20 juni 1985, J.T.T. 1986, 281 (bediendenovereenkomst); Arb.H. Liège
13 september 1984, J.T.T. 1985,247 (arbeidsovereenkomst); Arb.rb. Verviers 6 juni
1984, Jur. Liège 1985,318 met noot Parotte, D. (bediendenovereenkomst); Arb.rb.
Brussel 6 februari 1986, Soc.Kr. 1986, 173 (bediendenovereenkomst); Rb. Verviers
16januari 1985, Jur. Liège 1985,349 (huurovereenkomst); Kh. Brussel l8 april 1985,
R.P.S. 1985, 324-325 (tergend en roekeloos geding).
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maar ook de artikelen 1382-1383 B.V/. worden aldus miskend.

De geschetste moeilijkheden vinden voor een deel hun verklaring in
de gelijkenis die tussen het algemeen rechtsbeginsel dat rechtsmisbruik
verbiedt en de aansprakelijkheidsregels bestaat.

Beide rechtstechnieken hebben betrekking op het gedrag (nl. bij rechts-
misbruik, de rechtsuitoefening) van een rechtssubject. Om dit gedrag te
beoordelen moet het aan een criterium worden getoetst. Bij het foutbegrip
is dit criterium de - toerekeningsvatbare - normaal voorzichtige en rede-
lijke mens in dezelfde feitelijke omstandigheden geplaatst (art. 1382-1383
B.W.) of o.m. de contractuele bedingen en de vereisten van de goede trouw
(art. 1134 lid 3 B.W.); bij het rechtsmisbruik is te bepalen welke kenne-
lijk de normale uitoefening van het litigieuze recht door een voorzichtige
persoon zol zijn geweest.

Aangezien de draagwijdte van een subjectief recht mede is bepaald
door de feitelijke omstandigheden waarin het wordt uitgeoefend, blijkt de

vaststelling gerechtvaardigd dat in functie van de feitelijke omstandigheden
te bepalen gedragsnormen zowel bij de aansprakelijkheidsregels als bij het
rechtsmisbruik centraal staan.

Dit besluit laat evenwel toe noch de verschillen te vergeten (margi-
nale of volledige toetsing; toerekeningsvatbaarheid; voorspelbaarheid van
schade; verschillen inzake het herstel . . . ), noch uit het oog te verliezen

dat handelen zonder recht (of met een rechtsoverschrijding) niet noodza-
kelijk foutief is.

55. Voor bijkomende verwarring zorgen de ogenschijnlijk uiteenlopende
criteria die worden gebruikt om het rechtsmisbruik te bepalene2.

Op de eerste plaats is vast te stellen dat in sommige beslissingen
het oogmerk om te schaden (het bedrieglijk inzicht) als kenmerk van het
rechtsmisbruik in aanmerking is genomene3. In werkelijkheid moet dan,

zoals infra wordt aangetoond, op het algemeen rechtsbeginsel "fraus omnia

92.Zie o.m. Dalcq, R.O., Traité, 1,259-264, nrs.590-604; De Bersaques,4., L'abus
de droit, R.CJ.B., 1953,275-280; Van Gerven, W., Algemeen Deel,Beginselen van
Belgisch privaatrecht, Antwerpen, Standaard W.U., 1973, 184-194; Van Ommeslaghe,
P., Examen, R.CJ.B. 1976, 326-335, nrs. 10-15; zie ook Derine, R., Van Neste,
F. en Vandenberghe, H., Zakenrecht, I, A in Beginselen van Belgisch privaatrecht,
Antwerpen, Standaard, W.U., 1974, 412-418, nrs.23l-236; Van Neste, F., Misbruik
van recht, T.P.R. 1967,340-373.

93. Cass. 29 november 1962,Pas. 1963,1,407; Arb.H. Liège 5 april 1984, T.S.R. 1985,
63.
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comrmpit" een beroep worden gedaanga.

Rechtsmisbruik wordt ook ingeroepen wanneer een subjectief recht

door de titularis zonder belang of zonder wettig belang is uitgeoefend of
wanneer die uitoefening - zelfs met enig belang - tot een overdreven

benadeling van één of meer andere rechtssubjecten aanleiding geeftes.

Veel succes kent ook het onevenredigheidscriterium, waardoor het

rechtsmisbruik wordt omschreven als de uitoefening van een recht, waar-

door aan één of meerdere andere rechtssubjecten schade wordt berokkend

die buiten alle verhouding staat met het nut dat de titularis uit de rechts-

uitoefening pute6.

Ten slotte wordt ook toepassing gemaakt van het bestemmingscrite-

rium: subjectieve rechten die zgn. functioneel zijn, m.a.w. zouden zijn
toegekend om een welbepaald doel te bereiken, zouden worden misbruikt
wanneer bij de uitoefening van de bestemming van het recht wordt afge-

weken97. Rechtsmisbruik wordt aldus als een synoniem van "rechtsafwen-
ding" gebruikt, waardoor de vraag rijst of, in dat geval, niet eerder van

een bevoegdheid dan van een subjectief recht sprake is.

Die criteria zijn echter niet zo uiteenlopend als wel kan worden ge-

dacht: uit de feitelijke vaststelling dat een rechtssubject een subjectiefrecht
zonder belang of zonder wettig belang uitoefent, dat de rechtsuitoefening

tot een overdreven benadeling van een ander rechtssubject aanleiding geeft,

datzij aan een ander schade berokkent die buiten alle verhouding staat met

het nut dat de titularis uit die rechtsuitoefening put of, ten slotte, dat het

subjectieve recht zgn. werd afgewend van het doel waartoe het is toe-
gekend, kan nl. onder omstandigheden worden afgeleid dat kennelijk de

94. Comelis, L., o.c., Actuele problemen van het arbeidsrecht, 39-90, nr. 169; zie infra
nrs.57-61.

95. Zie o.m. Cass. 12 juli 1917, Pas. 1918, I, 65; Cass. 16 november 1961, R.W. 196l-62,
ll57; Cass. 27 oktober 1950, Arr. Cass. 1951, 82; Pas. 1951, I, 101; Kh. Liège 25

oktober 1983, Jur. Liège 1984,612.
96. Cass. 19 november 1987, onuitgegeven, arrest nr. 7904; Cass. 18 juni 1987, R.W.

1987-88,503; Cass. 19 september 1983, An. Cass. 1984,52; Pas. 1984, I,55; T.B.H.
1984,276; J.T. 1985, 56 met noot Dufrene, S.; R.C.J.B. 1986,282 met noot Fagnart,
J.L., L'exécution de bonne foi des conventions: un principe en expansion; Mons 30
oktober 1984, T.B.H. 1985, 483; Rb. Verviers 16 januari 1985, Jur. Liège 1985, 349;
Rb. Mons 4 december 1984, R.P.S. 1985,214; Rb. Huy 16 juni 1986, Jur. Liège 1986,
505; Rb. Liège I oktober 1986, Jur. Liège 1986,695.

97. Cass. 28 april 1972, Afr. Cass. 1972, 815; Pas. 1972,1,797; Rb. Mons 9 mei
1984, R.G.A.R. 1986, nr. 11109 (erfdienstbaarheid); Vred. Hamoir 26 juni 1986,

Jur. Liège 1986, 531 (afpaling); Arb. rb. Verviers 6 juni 1984, Jur. Liège 1985,
318 (bediendenovereenkomsO; Arb. rb. Brussel 3 december 1984, J.T.T. 1985, 158

(bediendenovereenkomst).
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grenzen van een normale uitoefening van het subjectieve recht door een

voorzichtige persoon te buiten is gegaan98.

Van de toepassingsgevallen van het rechtsmisbruik zijn daarentegen

te onderscheiden de geschillen waarbij een rechtssubject, in het geheel,

zonder recht heeft gehandeld. Ten onrechte wordt dit als een rechtsmisbruik
voorgesteld of zonder meer, bij toepassing van de artikelen 1382-1383

B.W. gesanctioneerdgg.

Daarbij wordt uit het oog verloren dat handelen zonder recht niet
noodzakelijk een buitencontractuele fout islm.

Blijkt de rechtspraak meestal geneigd aan het rechtsmisbruik een

ruimer toepassingsgebied toe te kennen dan het verdient, dan gebeurt het

omgekeerde wanneer de rechter tot de ontstentenis van rechtsmisbruik
besluit omdat het rechtssubject zijn subjectief recht uit de wet putlol.

56. Het algemeen rechtsbeginsel dat het rechtsmisbruik verbiedt heeft

een grote draagwijdte (misbruik van persoonlijkheidsrechten, familierech-
ten, zakelijke rechten, vorderingsrechten, van het recht tot beëindiging
van een overeenkomst, van rechten die betrekking hebben op de proce-

dure . . . ) vermits het betrekking heeft op elke uitoefening van subjectieve

rechtenlo2.

98. Zie supra nr. 5l; zie zeer duidelijk in dat verband: Cass. 6 april 1984, Arr. Cass. 1984,

1049; Pas. 1984, l,990; R.W. 1984-85, 1638: in dit arrest wordt uit de toepassing
van het onevenredigheidscriterium afgeleid dat impliciet doch zeker is vastgesteld dat
het litigieuze recht werd uitgeoefend op een wijze die kennelijk de grenzen van een

normale uitoefening door een voorzichtige persoon te buiten gaat; zie ook Hubeau, B.
en Rauws, W., o.c., T.B.B.R. 1987, l2l, w. 12.

99.Zie nochtans Arb.H. Liège 24 september 1984, Jur. Liège 1985,315 (bediendenover-

eenkomst); Rb. Verviers l0 januari 1986, Jur. Liège 1986, 157 (uitvoerend beslag);
Vred. Bouillon 17 december 1986, Jur. Liège 1985, 98 (afsluiten electriciteit).

lOO.Zie supra nr. 52.
l0l. Rb. Huy 6 november 1985, Jur. Liège 1985, 88 (afpaling).
102. Zie het uitvoerig overzicht van de toepassingsmogelijkheden bij Fagnart, J.L. en

Denève, M., Chronique , J.T. 1986, 302-307 , nrs. 55-64; zie ook Cass. 23 juni 1983,
R.N.B. 1985, 505 (testamentaire beschikking); Cass. 5 maart 1984, Arr. Cass. 1984,

836; Pas. 1984, I,768 (kandidaatstelling bij sociale verkiezingen) . . .

m.b.t. het tergend en roekeloos geding: o.m. Brussel 13 mei 1987, J.T. 1987,613; Kh.
Brussel 25 apil 1986, R.W. 1986-87, 885 met noot Ballon, G.L.; Arb. rb. Liège 23
juni 1986, De Verz. 1987,581;
m.b.t.het tergend en roekeloos hoger beroep: o.m. Rb. Liège 2l januari 1986, J.L.M.B.
1987, 385;
m.b.t. het tergend en roekeloos verweer: Brussel 25 maart 1987, Ann. Dr. Liège 1987,

334; Vred. Kortrijk 26 mei 1987, R.W. 1987-88, 542;
m.b.t. het huurrecht: Hubeau, 8., Lippens, J. en Vande Lanotte, J., Kroniek van de
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Tijdens de laatste jaren is vnl. aandacht geschonken aan de vraag of
het rechtsmisbruik ook tussen contracterende partijen is in te roepen. Meer
bepaald is de vraag gesteld of het tot een buitencontractuele dan wel tot
een contractuele aansprakelijkheid aanleiding dient te geven.

De toepasselijkheid van het rechtsmisbruik op contractuele rechten is
bevestigd door het arrest van het Hof van Cassatie van 16 januari 1986

waarin is beslist dat noch uit de artikelen 1134 en 1184 van het B.W., noch
uit het misbruik van recht volgt dat een partij in een wederkerig contract,
die het slachtoffer is van het feit dat de andere partij haar verbintenissen

niet uitvoert, geen misbruik zou kunnen maken van de mogelijkheid
(het subjectieve recht) te kiezen tussen de gedwongen uitvoering en de

ontbinding van de overeenkomst en dat daaruit evenmin volgt dat de partij
die in gebreke blijft haar verbintenissen uit te voeren, door die fout het
recht verliest het misbruik van de andere partij bij het benutten van die
mogelijkheid aan te voerenlo3.

Uit het cassatiearrest van 19 september 1983 wordt evenwel afgeleid

huurrechtspraak, T.Vred. 1986,290-297; Hubeau, B. en Rauws, W., De toepassing
van de leer van het rechtsmisbruik in het huurrecht, T.B.B.R. 1987,113-128 en 1988,
31-53;
m.b.t. het recht op schadevergoeding: o.m. Rb. Liège 8 februari 1985, R.G.A.R. 1987,
rr. 17284;
m.b.t. het ontslag van bedienden: o.m. Arb. rb. Brussel 24 januai 1986, J.T.T. 1987,
384; Arb. rb. Liège 16 april 1986, Jur. Liège 1986, 585; Arb. rb. Brussel 19 september
1986, T.S.R. r986, 385;
m.b.t. het vennootschapsrecht: o.m. het leerstuk van het zgn. misbruik van minder-
heid of van meerderheid binnen de wettelijke organen van een vennootschap: zie o.m.
Brussel 16 juni 1981, R.P.S. 1981, 145; Kh. Brussel 13 december 1983, R.P.S. 1985,
122; Yz. Kh. Brussel 20 januari 1987, R.P.S. 1987, nr. 6426:
n.â.r. overeenkomsten: Rb. Liège24 april 1984, R.G.A.R. 1987, nr. 11267 (verzeke-
ringsovereenkomst); Rb. Liège 13 juni 1986, J.L.M.B. 1987 , 874; Rb. Liège I oktober
1986, Jur. Liège 1986, 695 (verzekeringsovereenkomst);
m.b.t. de verbreking van een verloving: Rb. Tournai 7 mei 1987, I.L.M.B. 1987,458;
m.b.t. het beslag: Brussel 26 juni 1985, Pas. 1986, II, 166; Rb. Brussel 12 januari
1987, J.T. 1987,290; Rb. Namur 19 juni 1987, Rev. Rég. Dr. 1988, 35;
zie ook m.b.t. het procesrechtsmisbruik: Storme, M., Over het tergend geding voor

een roekeloze vriendschap, in " Liber amicorum J. Ronse ", Brussel, Story-scientia.
1986, 67-89; Taelman, A., Gebruik en misbruik van procesrecht, f.P.À. 1988, 89-
119 (beide auteurs koppelen het procesrechtsmisbruik los van het rechtsmisbruik en
Taelman vnl. zoekt de grondslag ervan in een zgn. objectieve goede trouw).

103. Cass. 16 januari 1986, Arr. Cass. 1986,683; Pas. 1986, I, 602; Rev. Rég. Dr. 1986,
37; J.T. 1986, 404; R.W. 1987-88, 1470 en noot Van Oevelen, A., De goede trouw
bij de keuze tussen de gerechtelijke ontbinding in de gedwongen uitvoering van een
wederkerige overeenkomst; zie ook Liège 22 september 1983, Pas. 1984, tr, 7; Mons
16 oktober 1984, T.B.H. 1985, 636; Rb. Verviers 16 januari 1985, Jur. Liège 1985,
349.
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dat het rechtsmisbruik binnen contractuele rechtsverhoudingen als een

inbreuk op artikel 1134 lid 2 B.W. (uitvoering te goeder trouw) is te

sanctionerenlM.

Die interpretatie is betwistbaar.
In het cassatiemiddel - dat de rechtsmacht van het Hof van Cassatie

beperkte - werd ingeroepen dat de uitvoering te goeder trouw van overeen-
komsten, opgelegd door artikel 1134 lid 3 van het B.W., weliswaar elke
partij verbiedt van haar rechten misbruik te maken, maar dat dergelijk
rechtsmisbruik aan welbepaalde criteria moet voldoen. Aan het bestreden

arrest werd verweten een onwettelijk criterium te hebben gebruikt. Hieruit
blijkt dat de voorziening in cassatie niet op het algemeen rechtsbeginsel
dat rechtsmisbruik verbiedt, doch wel op de ingeroepen schending van
artikel 1134 lid 3 van het B.W. werd gestoeld.

Het Hof van Cassatie heeft, zoals door de partijen werd ingeroepen,
aanvaard dat het beginsel van de uitvoering te goeder trouw van over-
eenkomsten elke partij verbiedt van haar contractuele rechten misbruik te
maken en heeft het onevenredigheidscriterium toegepastlos.

Niet de miskenning van het algemeen rechtsbeginsel dat rechtsmis-
bruik verbiedt, maar wel de door partijen aangevoerde schending van arti-
kel ll34 lid 3 B.W. en van de daaruit volgende - contractuele - aanspra-

kelijkheidsregels heeft aldus de vernietiging gerechtvaardigd.

Onder die omstandigheden uit het cassatiearrest van 19 september 1983

afleiden dat het misbruik van een contractueel recht steeds op grond van
artikel 1134 lid 3 B.W. is te sanctionerenlffi, lijkt roekelooslo7.

104. Cass. 19 september 1983, Arr. Cass. 1984, 52; Pas. 1984, I, 55; T.B.H. 1984,276;
zie ook Dufrene, S., noot bij dit anest, l.T. 1985,56; Fagnart, J.L., o.c., R.CJ.B.
1986, 308-316; Storme M.E., Contractuele aansprakelijkheid volgens de eisen van
redelijkheid (goede trouw) of misbruik van contractueel recht?, R.lU. 1984-85, 1725;
Rauws, W., Misbruik van contractuele rechten: het cassatiearrest van 19 september
1983, T.B.H. 1984,2M; Van Oevelen A., o.c., R.W. 1987-88, 1472, nr. 6.
De lagere rechtspraak volgt die zienswijze: o.m. Kh. Charleroi 24 decemkr 1987,
J.L.M.B. 1988, 125; Vred. Deume 26 september 1986, R.W. 1987-88, 1343.

105. Te onderstrepen is dat het Hof van Cassatie het door partijen gelegde verband tussen

artikel 1134 lid 3 B.W. en het verbod van rechtsmisbruik niet kon weren. Het moest
het middel, dat geen gebiedende of verbiedende rechtsregels raakte, beantwoorden,
zonder de draagwijdte ervan te kunnen wijzigen (zie o.m. Van Quickenbome, M.,
Feit en recht, Brussel, Swinnen, 198'1,143-144, nr. 124). Eenmaal dit ingezien, is
duidelijk dat uit dit arrest niet zonder meer is af te leiden dat het Hof van Cassatie
het verbod van rechtsmisbruik tot een loutere toepassing van artikel 1134 lid 3 B.W.
heeft herleid.

106. Dufrene, S., o.c., J.T. 1985,56; Fagnart, J.L., o.c., R.CJ.B. 1986, 311 nr. 30; Rauws,
W., o.c., T.B.H. 1984,244-249.

lOT.Zie ook Fagnart, J.L. (o.c., R.CJ.B. 1986,314-316, nrs.33-34) die, omdat hij meent

92



In een arrest van I 8 juni 1987, heeft het Hof van Cassatie herhaald dat:

"hoewel het in artikel 1134 van het B.W. neergelegd beginsel dat
overeenkomsten te goeder trouw moeten worden uitgevoerd een con-
tractpatij verbiedt misbruik te maken van de rechten die dit contract
haar toekent, een dergelijk misbruik veronderstelt dat, wanneer die
partij, uitsluitend in haar eigen belang, gebruik maakt van een recht
dat zlj aan de overeenkomst ontleent, zij daaruit een voordeel haalt dat
buiten verhouding is met de correlatieve last van de andere pa.tijlo8 ".

In het ingeroepen cassatiemiddel werd die "rechtsregel" eens te meer

op artikel 1134 B.W. gestoeld - wat door het Hof van Cassatie was te
aanvaarden -, zodat uit dit arrest evenmin is af te leiden dat het misbruik
van een contractueel recht, als een contractuele fout, meer bepaald als een

inbreuk op de verplichting vorderingen en verbintenissen te goeder trouw
uit te voeren, in aanmerking komt, die een contractuele aansprakelijkheid
kan rechtvaardigen.

'Wanneer de partijen het debat uitsluitend met behulp van artikel
1134 B.V/. voeren en aanvaarden dat een eventueel rechtsmisbruik van

een contractueel recht op grond van contractuele aansprakelijkheidsregels
wordt beoordeeld, waaraan zij dus impliciet doch zeker de inhoud van het
verbod van rechtsmisbruik toekennen, kan het Hof van Cassatie daaraan

niets veranderen, vermits die rechtsregels noch verbiedend, noch gebiedend

zijnl@.
Toch is die benadering te betreuren: door het algemeen rechtsbeginsel

dat rechtsmisbruik verbiedt tot een toepassing van artikel 1134 lid 3 B.W.
te herleiden, gaat, hoe dan ook, een rechtstechniek teloor. Meestal worden

aldus uitsluitend contractuele rechtsregels toegepast en wordt de specifleke
rechtsbescherming die door het algemeen rechtsbeginsel dat rechtsmisbruik
verbiedt wordt gebodenll0, boutweg genegeerd.

In een arrest van 15 oktober 1987, maakte het Hof van Cassatie dan

ook, volkomen terecht, een onderscheid tussen de goede trouw en het

dat het arrest dd. 19 september 1983 het rechtsmisbruik van een contractueel recht
op artikel 1134 lid 3 B.W. stoelt, gewag maakt van vragen "actuellement insolubles";
cfr. Storme, M.E., o.c., R.IU. 1984-85, 1730 die rechtsmisbruik m.b.t. contractuele
rechten overbodig acht.

108. Cass. l8 juni 1987, R.W. 1987-88, 503.
'109. zie supra noot 105.

I 10. Aan de titularis van het subjectieve recht.
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rechtsmisbruikl11.

De tegenovergestelde zienswijze die het rechtsmisbruik van een con-

tractueel vorderingsrecht tot een toepassing van artikel 1134 lid 3 herleid,
houdt overigens in dat het misbruik van een contractueel recht niet onder

de toepassing zou vallen van het algemeen rechtsbeginsel dat rechtsmis-

bruik verbiedt, wat duidelijk in strijd is met de algemene draagwijdte die

aan een algemeen rechtsbeginsel moet toekomen.
Bovendien bestaat de verplichting de overeenkomst te goede trouw uit

te voeren zowel m.b.t. de vorderingsrechten (zie nochtans noot 114), als

m.b.t. de verbintenissen waartoe de overeenkomst aanleiding geeft, terwijl
het rechtsmisbruik enkel op contractuele vorderingsrechten betrekking kan

hebben.

Ten slotte moet de inbreuk op de contractuele goede trouw aan de

toepassingsvoorwaarden van de contractuele fout beantwoorden (toereke-

ningsvatbaarheid; inbreuk op een contractuele gedragsnorm; voorspelbaar-

heid van schade), terwijl om tot een rechtsmisbruik te besluiten, enkel is
vast te stellen dat de titularis van een contractueel vorderingsrecht ken-

nelijk de grenzen van de uitoefening van dit recht door een voorzichtige
mens te buiten ging.

Uiteindelijk rechtvaardigt de miskenning van artikel 1134 lid 3 B.W.
geen marginale controle van het contractueel gedrag, terwijl het rechtsmis-

bruik dergelijke marginale controle noodzakelijk maakt.

Het is dus te verkiezen het algemeen rechtsbeginsel dat rechtsmis-

bruik verbiedt ook op de uitoefening van contractuele vorderingsrechten

toepasselijk te achtenl12.

Die toepasselijkheid houdt in dat het gebruik van een contractueel

vorderingsrecht, ten aanzien van de schuldenaar , moet gebeuren overeen-

komstig het algemeen rechtsbeginsel dat rechtsmisbruik verbiedtll3.
Tussen partijen zijn dus enkel de verbintenissen volgens de contractu-

ele gedragsnorn van de uitvoering te goeder trouw te controlerenll4.
Ten aanzien van derden, kan het gebruik van een contractueel subjec-

lll. Cass. 15 oktober 1987, R.W. 1987-88, 1506.
ll2. Die zienswijze lijkt overigens met het geldende positieve recht te stroken: Cass. 15

oktober 1987, R.W. 1987-88, 1506; Cass. 20 november 1987, R.W. 1987-88, 1099;
Cass. 18 februari 1988 (anest nr. 7965).

ll3. Hiervoor lijken ook Hubeau, B. en Rauws, W. (o.c., T.B.B.R. 1987,120, nr. l0) te
pleiten.

114. De term "uitvoering" verwijst overigens eerder naar een verbintenis, dan naar een

schuldvordering, die niet wordt uitgevoerd maar waarvan de betaling (uitvoering)
door een ander rechtssubject wordt gevorderd.

Cfr. De Page, H., Traité,11,958-461, nrs.468-469.
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tief recht of de nakoming van een verbintenis uiteraard aan de artikelen
1382 et seq. worden getoetst.

Zoals reeds is toegelicht, lijken de geciteerde arresten van het Hof
van Cassatie dd. 19 september 1983 en 18 juni 1987 een andere weg te
bewandelen. Het Hof van Cassatie diende evenwel het toepassingsgebied

van het rechtsmisbruik, resp. de goede trouw in beide arresten niet te
bepalen, vermits de partijen het eens waren over de toepasselijkheid van

de contractuele aansprakelijkheidsregels op het rechtsmisbruik. Het is dan

ook voorbarig in die beslissingen een definitief antwoord te zoeken.

b.3. Fraus omnia corntmpit.

Te onderzoeken is of "fraus omnia corrumpit" een algemeen rechtsbe-

ginsel is, welke draagwijdte eraan toekomt, of de miskenning ervan een

buitencontractuele fout is en ten slotte of de wetsontduiking hetzij als een

inbreuk op "fraus omnia comrmpit", hetzij als een buitencontractuele fout
kan gelden.

- het bestaan van het algemeen rechtsbeginsel "fraus
omnia corrumpit".

57. Door de meerderheid van de auteurs wordt aangenomen dat "fraus

omnia comrmpit" een algemeen rechtsbeginsel isl15.

In een recente, boeiende bijdrage wordt dit door Devos in twijfel ge-

trokkenll6. Hij meent dat "fraus omnia comrmpit" als autonome rechtsre-

gel overbodig is en dat de met dit "adagium" beoogde resultaten eveneens

met de theorie van de simulatie, van het rechtsmisbruik en van de onge-

oorloofde oorzaak zijn te bereiken.

I15. Bekaert, H., Introduction à l'étude du droit, Brussel, Bruylant, 1969,178, nr. 182; De
Page, H., Traité,1,149-150, nr. 100; Procureur Generaal Ganshof van der Meersch,

o.c., J.T. 1970,594; Ghestin, J. en Goubeaux,G., Introduction générale, in Traité de
droit civil, I, Paris, L.G.D.J., 1982, 136, nrs. 186 et seq.; hocureur Generaal Krings,
conclusie voor Cass. 23 september 1977, Arr. Cass. 1978, I I I et seq.; Soetaert, R.,
o.c., 55; Vidal, J., Essai d' une théorie générale de la fraude en droit francais, Paris,

Dalloz, 1957,381-451; zie ook Advocaat Generaal Velu, J., conclusie voor Cass. 13

juni 1985, Pas. 1985, I, 1307-1308.
116. Devos, D., Propos sur la répression de la fraude en droit privé, T.B.H. 1985,299-

301; cfr. Afschrift, TH., La constitution d'une personne morale de droit étranger dans
l'unique but d'éluder I'impôt belge, in Mélanges R. Vander E/sr, Brussel, Nemesis,
1986, 27 (die auteur is t.a.v. fraus omnia comrmpit zeer kritisch); zie ook Van
Ommeslaghe, P., Abus de droit, fraude aux droits des tiers et fraude à la loi, R.CJ.B.
1976, 336 et seq.
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Uit de rechtspraak van het Hof van Cassatie blijkt evenwel dat "fraus
omnia comrmpit" wel degelijk een algemeen rechtsbeginsel is en niet

louter tot de simulatie, het rechtsmisbruik of de ongeoorloofde oorzaak

is te herleiden.
Weliswaar wordt het algemeen rechtsbeginsel "fraus omnia corrum-

pit" niet alsdusdanig vermeldllT, maar de toepassingen ervan zijn niet te

betwisten.
Bij wijze van voorbeeld is te verwijzen naar:

- Cass. 15 september 1978: "dat door te oordelen dat ten deze "een
opgekalefaterd wrak werd geleverd, dat alleen nog de schijn van een

voertuig vertoonde en waarmede het levensgevaarlijk was te rijden en

dat de kwestieuze clausule de eisers niet ontslaat van de algemene en

dwingende regel van de goede trouw", de rechter geen toepassing maakt

van de regeling van dwaling of bedrog, doch alleen wil beduiden dat de

gebreken het voertuig totaal "ongeschikt maken voor het gebruik waartoe

men het bestemt", zoals door artikel 1641 van het Burgerlijk V/etboek

is bepaald en dat een verkoop in zulke omstandigheden van kwade touw
getuigt"l18.

- Cass. 23 oktober 1980: " ... (dat de rechters) beslist hebben dat

die overeenkomst frauduleus is doordat zij voortvloeit uit het feit dat

de naamloze vennootschap, die te vergoeden schade heeft geleden van

die vergoeding van de schade afstand heeft gedaan, welke afstand met

miskenning van de rechten van haar schuldeisers is gebeurd en het gevolg
is van een verstandhouding met de eisers, die het bij haar voor het

zeggeî hebben; dat het arrest beslist dat die frauduleuze akkoorden "geen

afbreuk kunnen doen aan de rechten van de Schatkist en de Staat niet
binden die de belasting van openbare orde int"; dat het arrest .. . , door
met die overeenkomst geen rekening te willen houden in zoverre daarbij

aan de eisers en hun rechtsvoorgangers de litigieuze vergoeding wordt
toegekend, omdat die toekenning fraudulers is, artikel Il34 van het B.W.
niet schendtl19 ".

- Cass. 18 juni 1981: "dat anderzijds een verkoper niet gehouden is
de koper te vrijwaren met toepassing van de artikelen 1625 en volgende

van het Burgerlijk Wetboek, voor een uitwinning die voortvloeit uit een

overeenkomst die de partijen met bedrieglijke benadeling van de rechten

ll7.Zie nochtans in Frankrijk Cass. fr. (com.) 4 maart 1954, S. 1954, 1, 124; Cass. fr.
(com.) 6 mei 1969, S.J. 1970, ll, nr. 16216 met noot Stouffet, J.

118. An. Cass. 1979, 52; Pas. 1979,1,60.
I 19. Arr. Cass. 1981, 202; Pas. 1981, I, 234; zie ook Cass. 28 juni 1979, An. Cass. 1979,

1303; Pas. 1979, 1, 1260.
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van een derde hebben geslotenl2O ".

- Cass. 16 februari 1984: " . . . dat de strengheid van artikel 1456 van

het Gerechtelijk Wetboek verantwoord is wanneer de derde-beslagene door
bedrog, kwade trouw of schuldig verzuim de goederen van de beslagen

schuldenaar aan het pand van zijn schuldeisers poogt te onttrekken . . . ;

dat de in het arrest vermelde concrete omstandigheden doen uitkomen, niet
alleen de wil van eiseres om zich niet te conformeren aan het voorschrift
van artikel 1452, tweede lid,2o, van het Gerechtelijk Wetboek, maar ook
"haar heimelijke verstandhouding met de beslagenenl2l ".

- Cass. 13 april 1984:- " . . . dat het arrest, dat aldus, aan de hand van

de feitelijke gegevens van de zaak, tot de beslissing komt dat alleen

eiser de kwalijke gevolgen van zijn kwade trouw moet dragen en dat

de verweerders, door hun recht op te eisen, geen enkele onrechtmatige

daad plegen, noch het begrip "rechtsmisbruik" miskent, noch de artikelen
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek schendtl22 ".

De voorziening in cassatie werd in die a:resten minstens mede ver-
worpen omdat de feitenrechter een juiste toepassing van het algemeen

rechtsbeginsel "fraus omnia comrmpit" maakte, waardoor het dispositief
van de bestreden beslissing wettelijk werd gerechtvaardigd.

In andere arresten heeft het Hof van Cassatie de toepasselijkheid van

een rechtsregel uitdrukkelijk van de ontstentenis van bedrog of fraude
(arglist) aftrankelijk gemaaktl 23.

M.b.t. het onherroepelijk karakter van de opname in het chirografair
passief van een aangegeven schuldvordering, besliste het Hof van Cassatie

bovendien in zijn arrest van 13 juni 1985: "Dat dit doel echter de onher-

roepelijkheid van de aanneming niet kan rechtvaardigen, hetzij wanneer

die aanneming het gevolg is van bedrog of arglist van de indiener of
heeft plaatsgehad op grond van wegens bedrog of arglist nietige (viciés)
handelingen, hetzij wanneer regels van openbare orde zijn miskend, het-

zij nog wanneer overmacht heeft belet dat de waarheid aan de dag wordt
gebrachtl24 ".

Het verbod van bedrog of arglist, uitgedrukt door het algemeen rechts-

120. Arr. Cass. 1981, 1218; Pas. 1981, I, 1205; Cass. 30 januari 1965, Pas. 1965, I, 538.

l2l. Arr. Cass. 1984,751.
122. Pas. 1984, l, 1023.
123. Cass. 18 november 1983, An. Cass. 1984, 323; Pas. 1984, I, 303; R.W. 1984-1985,47

(aanvang van de tienjarige aansprakelijkheidstermijn van architecten en aannemers);
Cass. 28 februari 1985, T.B.H. 1985,377 (ontstentenis van fraude bij het sluiten van

een overeenkomst is een voorwaarde van de afdwingbaarheid).
124. R.W. 1985-86, 1383; Arr. Cass. 1985, 1416; Pas. 1985,I, 1300.
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beginsel "fraus omnia comrmpit", behoort dus wel degelijk tot het Belgisch
positieve recht, zoals uit het voorgaande blijkt.

- Bepaling, sanctie en toepassingsgebied.

58. "Fraus omnia comrmpit" is dus een algemeen rechtsbeginsel, waar-

door wordt verboden bedrieglijke of arglistige aan een ander schade te

berokkenenl25.
Niet enkel handelen met de bedoeling een ander rechtssubject schade

te berokkenen (opzettelijk berokkende schade), maar ook handelen zonder
rekening te houden met de schade, waarvan door de aangesprokene is ge-

weten dat zij als gevolg van het betwist optreden aan een ander zal worden

berokkendl26, komt als bedrieglijk of arglistig handelen in aanmerking.
Aan "fraus omnia comrmpit" is een specifieke sanctie verbonden. Aan

het bedrieglijk of arglistig optreden is, in het positieve recht, nl. geen

rechtsgevolgen te hechten.

De rechtsgevolgen, die door het rechtssubject dat bedrieglijk of arglis-

tig handelt, worden beoogd, worden door "fraus omnia comrmpit" buiten
zijn bereik geplaatst door het bedrieglijk of arglistig gedrag aan derden

niet tegenwerpelijk te verklarenl27.

Vermits het neutraliseren van de rechtsgevolgen die werden beoogd, de

sanctie is waartoe "fraus omnia comrmpit" aanleiding geeft, is het besluit
onvermijdelijk dat het toepassingsgebied van dit algemeen rechtsbeginsel

zich tot rechtshandelingen beperktl2s.
Enkel bij een rechtshandeling beoogt het rechtssubject immers door

zijn optreden, door zijn gedrag rechtsgevolgen in het leven te roepen: bij
rechtsfeiten worden de rechtsgevolgen niet door het rechtssubject beoogd,
maar door het recht aan dat optreden of gedrag verbondenl29.

Zoals het rechtsmisbruik, is "fraus omnis comrmpit" een rechtsregel
die toelaat de grens te trekken tussen de rechtshandeling, waaraan de

125. Van Ommeslaghe, P., Abus de droit, fraude aux droits des tiers et fraude à la loi,
R.CJ.B. 1976,339-341, nr. 19; zie ook Dieux, X., Le contrat: instrument et objet de

dirigisme?, ilr" Les obligations contracruelles ", Brussel, J.B., 1984, 295-300, nr. 14.
126. Tot die interpretatie is rechtspraak en rechtsleer althans bij de toepassing van de

artikelen l167 B.W. (actio pauliana) en,l48 Faill. W. gekomen: zie Dieux, X., o.c.,
295-297; Kruithof, R., Overzicht, f.P.R. 1983, 691, nr. 186; Van Ommeslaghe, P.,

Examen, R.CJ.B. 1976, 694, nr. 1l l.
l2'l . Zie de beslissingen vermeld onder de noten 100 tot 104; Dieux, X., o.c., 295, nr. 141'

Vidal, o.c., 390425; Brussel 6 september 1984, J.T. 1985, 26; T.B.H. 1985, 277 .

128. Ghestin, J. en Goubeaux, G., o.c., @7, ru.764; ÿidal, J., o.c.,338; cfr. Devos, D.,
o.c., T.8.H.1985, 295.

129. Zie m.b.t. dit onderscheid: De Page, H., Traité,I, 32-33, nrs. 17-18.
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door het rechtssubject gewenste rechtsgevolgen zijn te hechten en de

rechtshandeling die zulk gevolg niet kan hebben, in casu omdat zij met

opzettelijke schadeberokkening gepaard gaat.

Overigens is vast te stellen dat het rechtsfeit moet zijn voltrok-
ken alvorens het recht er rechtsgevolgen aan hecht. Het is, eens zover,

onmogelijk die rechtsgevolgen nog ongedaan te maken zodat de niet-
tegenwerpelijkheid van de rechtsgevolgen t.a.v. rechtsfeiten onmogelijk
is.

Dit verklaart wellicht waarom "fraus omnia com.rmpit" geen aanleiding
geeft tot een herstelplicht van de schade die door het bedrieglijke of
arglistige optreden is berokkend.

Hieruit volgt tevens dat "schade" geen toepassingsvoorwaarde van
"fraus omnia comrmpit" is, terwijl de artikelen 1382-1383 B.W. enkel

bij schade toepasselijk zijn. Meestal zal echter wel schade worden berok-
kend. De schade die wordt berokkend, kan zich o.m. kenmerken door de

aantasting van andermans - subjectieve - rechten. Dit subjectieve recht

moet echter nog niet vervallen, effen of zeker zijn1' het volstaat dat het

principe van het recht bestaat opdat de aantasting ervan als schade in
aanmerking zou komenl3o.

Er lijkt evenwel geen reden te bestaan om de toepassing van "fraus

omnia comrmpit" tot de aantasting van een - subjectief - recht te beper-

ken. Ook belangen, vrijheden en bevoegdheden dulden geen bedrieglijke
aantasting.

De niet-tegenwerpelijkheid van de door bedrog of arglist aangetaste

rechtshandeling is niet de enige sanctie van "fraus omnia comrmpit". Aan
het rechtssubject dat bedrieglijk of arglistig heeft gehandeld wordt tevens

de mogelijkheid ontnomen zich op het gebeurlijk foutieve optreden van

zijn slachtoffer te beroepenl3l.

59. Uit het voorgaande blijkt dat "fraus omnia comrmpit" geen overbo-

130. Cass. fr. (civ.) 17 januari 1984, D. 1984, J,437 met noot Malaurie, Ph.; Brussel 6
december 1967, Pas. 1968, II, l14; Liège 20januari 1976, Jur. Liège 1975-1976,209.

l3l.Zie Cass. 23 september 79'17, An. Cass. 1978, lll met de conclusie van Procureur
Generaal Krings, toen Advocaat Generaal; Pas. 1978, I, 100; Cass. 13 april 1984,
Arr. Cass. 1984, 1084; Pas. 1984, l, lO23; Rb. Toumai 3 februari 1987, J.L.M.B.
1987, 590; zie ook De Bondt, W., De invloed van de nalatigheid van de bedrogene
op de vordering tot nietigverklaring en/of op de vordering tot schadeloosstelling,
T.P.R. 1986, 1183-1224 (die auteur steunt die rechtsregel evenwel uitsluitend op de
"billijkheid", zonder van fraus omnia comrmpit gewag te maken); cfr. Rauws, W.,
Arbeidsovereenkomsî, 150-154. Misschien is die sanctie in verband te brengen met de
"nemo auditur . . . "-regel.
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dige rechtsfiguur is, miur een eigen toepassingsgebied heeft. Dit algemeen
rechtsbeginsel is niet te herleiden tot de theorie van de veinzing (simulatie),
van het rechtsmisbruik of van de ongeoorloofde oorzaakl32.

Er is geen sprake van simulatie of veinzingl33 omdat de bedrieglijke
of arglistige rechtshandeling - er is overigens slechts één rechtshandeling

- volkomen met de werkelijkheid strookt en het rechtssubject alle beoogde

rechtsgevolgen aanvaardt. Enkel het algemeen rechtsbeginsel "fraus omnia
comrmpit" laat toe zijn bedrieglijke of arglistige bedoeling te sanctioneren.

Het algemeen rechtsbeginsel dat het rechtsmisbruik verbiedt, is slechts

in te roepen wanneer van een subjectief recht gebruik wordt gemaakt.

Hoewel dit onderscheid soms is veronachtzaamdr34,kan het rechtsmisbruik
niet worden toegepast op de uitoefening van vrijheden en bevoegdheden of
op het gebruik dat van juridische technieken wordt gemaakt. Ook zonder

subjectief recht kan bedriegelijk of arglistig worden gehandeld.

De theorie van de ongeoorloofde oorzaak - waardoor vnl. naar de

beweegredenen van een rechtshandeling wordt verwezen - heeft de ver-
nietigbaarheid van die rechtshandeling tot gevolgl35.

Die sanctie is strenger dan de niet-tegenwerpelijkheid waartoe "fraus
omnia comrmpit" leidt: als gevolg van de nietigheid verdwijnt de rechts-

handeling, in beginsel, met terugwerkende kracht; zolang de nietigheid niet
is uitgesproken bestaat de rechtshandeling evenwel. "Fraus omnia corrum-
pit" houdt in dat het rechtssubject dat bedrieglijk of arglistig handelde

de beoogde rechtsgevolgen niet bereikt omdat hij de rechtshandeling (in

strijd met artikel 1165 B.W.) niet aan derden kan tegenwerpen. De rechts-
handeling zelf blijft bestaan: derden kunnen zich erop beroepen en het is
evenmin uitgesloten dat de rechtshandeling, in een andere rechtsverhou-

ding, toch rechtsgevolgen heeft, b.v. wanneer op de rechtshandeling in die

verhouding geen bedrieglijk of arglistig beroep wordt gedaan.

Het voorgaande neemt niet weg dat het algemeen rechtsbeginsel "fraus
omnia comrmpit" dikwijls is toe te passen onder omstandigheden die

132. Contra: Devos, D., o.c., T.B.H. 1985,299-301.
133. Zie o.m. Parmentier, Cl., La volonté des parties, in" Les obligations contractuelles ",

Brussel, J.8., 1984, 90-97.
134. Van Ommeslaghe, P., o.c., R.CJ.B. 1976,338, nr. 18: "La fraude à la loi comme

I'abus de droit supposent tous deux l'usage d'un droit, d'une liberté, d'un procédé
juridique, objectivement licites, mais qui deviennent illicites en raison de I'application
particulière qui en est faite".

l35.Zie Devos, D., o.c., T.B.H. 1985,294-296; Dieux, X., o.c.,259-268; Foriers, P.4.,
L'objet et la cause du contrat, in " Les obligations contractuelles, Brussel, J.8.,
1984, 138-142; Van Ommeslaghe, P., Observations sur la théorie de la cause dans
la jurisprudence et dans la doctrine modeme, R.C.J.B. 1970, 328 et seq.
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tevens de toepassing van de theorie van het rechtsmisbruik of van de

ongeoorloofde oorzaak kunnen rechtvaardigen.

Die vaststelling laat echter niet toe tot de overbodigheid van "fraus

omnia comrmpit" te besluiten.

60. Het toepassingsgebied van "fraus omnia comrmpit" strekt zich tot
alle rechtshandelingen uit en is derhalve zeer ruim.

Het volstaat dat de rechtshandeling te kwader trouw, d.w.z. bedrieglijk
("dolosif') of arglistig ("frauduleux") is gesteld of wordt gebruikt, om op

dit algemeen rechtsbeginsel een beroep te kunnen doen136. De rechtshan-

deling is bedrieglijk (dolosif) wanneer zij is gesteld om schade te berok-

kenen of met de wetenschap dat schade zal worden berokkend aan een

rechtssubject dat bij de rechtshandeling partij is137.

De rechtshandeling is daarentegen arglistig (frauduleux) wanneer wordt
beoogd schade te berokkenen of wanneer wordt gehandeld met de weten-

schap dat schade zal worden berokkend aan derden, die bij de rechtshan-

deling geen partij zijnl38.
Aan dit terminologisch onderscheid mag geen overdreven belang wor-

den gehecht: er wordt enkel door onderstreept dat "fraus omnia comrmpit"
zowel door derden, als door de partij(en) m.b.t. een rechtshandeling is in
te roepen.

Het is onmogelijk een overzicht te geven van de verschillende toepas-

singsmogelijkhedenl 3e.

Bij wijze van voorbeeld is te verwijzen naar de toepassing die van
"fraus omnia comrmpit" wordt gemaakt in het kader van het documentair

kredietlao, van de garanties op eerste verzoekl4l, van het bewijsrechtla2

136. Dit onderscheid wordt in de rechtspraak duidelijk gemaakt: Cass. l3 juni 1985, R.W.
1985-86, 1383; zie ook Dieux, X., o.c., 295-3M.

l3l.Zie o.m. Cass. 18 november 1983, An. Cass. 1984,323;Pas. 1984, I,303; R.W.
1984-1985,47; Cass. 18 juni 1981, Arr. Cass. 1981, l2l8; Pas. 1981, I, 1205.

l38.Zie o.m. Cass. 16 februari 1984, J.T. 1985, 142; Cass.23 oktober 1981, Arr. Cass.

1981,202; Pas.1981,1,234;cfr. AdvocaatGeneraalVelu,J., o.c., Pas.1985,I,1308.
l39.Zie Devos, D., o.c., T.B.H. 1985,293-296; Dieux, X., o.c.,295-305; Van Omme-

slaghe, P., o.c., R.C.J.B. 1976,339-341, nr. 19.

140. Simont, L., Misbruik van documentair krediet, f.P.R. 1986, 76-82,85-91 en 94-95:
Paris 30 april 1985 en 28 mei 1985, D. 1986, J., 195 met noot Stoufflet, J.

141. Wymeersch, E., Garanties op eerste verzoek, f.P.R. 1986, 494-502; Kh. Charleroi 22
juni 1984, Rev. Rég. Dr. 1985, 73 met noot Poullet, Y.; Cass. fr. (com.) 2l mei 1985,
l l december en 20 november 1985, D. 1986, J.,213 met noot Vasseur, M.; S.J. 1986,
II, nr. 20593 met noot Stoufflet, J.

142. Het bewijs van een bedrieglijke of arglistige rechtshandeling mag door alle rechts-
middelen worden geleverd en valt derhalve niet onder de toepassing van de artikelen
1341 et seq. B.W.; Cass.29 november 1951, An. Cass. 1952, 148; Pas. 1952,1, læ,
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en van het aannemingsrechtla3.

Bovendien heeft ook de wetgever, bij herhaling, van het algemeen
rechtsbeginsel "fraus omnia comrmpit" een toepassing gemaakt, waarbij
is vast te stellen dat aan het bedrog of de arglist niet steeds dezelfde
inhoud is toegekendla.

O.m. zijn te vermelden:

- artikel 1116 van het Burgerlijk V/etboek: bedrog als wilsgebreklas ;

- artikel 16 van de wet van 11juni 1874 (verzekeringswet), opgenomen
als titel X in het Wetboek van Koophandel, waardoor de verzekeraar van

dekking wordt ontslagen o.m. wanneer het risico door de verzekerde op-
zettelijk werd verwezenlijktla6 ;

- artikel 1133, 1o van het Gerechtelijk Wetboek: verhaal op de rechter
(buitengewoon rechtsmiddel) is mogelijk bij persoonlijk bedrog of list van

de magistra atr41 :

- artikelen 35lidz en 35 bis van de wet van I maart 1961 betreffende de

invoering in de nationale wetgeving van de eenvormige wet op de cheque

en de inwerkingtreding van deze wet: de betaling van de cheque bevrijdt
de betrokkene tenzij o.m. bij bedrog. Het bedrog van de betrokkene be-
vrijdt de eigenaar van het chequeboekjelas ;

Cass. 19 mei 1961, Pas. 1961, I, 1008; Mons l0januari 1983, Pas. 1983, II, 16; Vred.
Grâce-Hollogne 14 februari 1985, Jur. Liège 1985, 175.

143. Mons 12 juli 1985, T.B.H. 1986, 518, met noot Parmentier, Cl.: de aanvaarding der
werken, die bedrieglijk is bekomen, is aan de bouwheer niet tegenwerpelijk.

lul4. Van Ommeslaghe, P., o.c., R.CJ.B. 1976,341, m. 19.
l45.Zie m.b.t. het bedrog: De Bondt, W., De leer der gekwalificeerde benadeling, Ant-

werpen, Kluwer, 1985,233-235; Kruithof, R., o.c., T.P.R. 1984,269, nrs. 31 et seq.;

Parmentier, Cl., o.c.,7l-85; Van Ommeslaghe, P., Examen ll, R.C.J.B. 1986,65-74,
nrs. 17-21; Corr. Charleroi 16 september 1983, R.G.A.R. 1984, 10780; Rb. Liège 28
februari 1984, Jur. Liège 1985, 139; Kh. Namur 28 februari 1985, Rev. Rég. Dr. 1985,
274;Rb. Liège 14januari 1986, Jur. Liège 1986, 108. Het bedrog als wilsgebrek geldt
niet alleen m.b.t. overeenkomsten, maar ook ten aanzien van alle rechtshandelingen
(Rb. Brussel 29 november 1977,T. Aann. 1983,3 met noot Flamme, M.A.; contra
(ten onrechte) tub. H. Liège22 mei 1985, Jur. Liège 1985,576.

146. Zie o.m. Fredericq, S., Cousy, H. en Rogge, I., Overzicht van rechtspraak,1969-1978,
Verzekeringen, T.P.R. 1981, 397 -406.

147. Cass. 25 juni 1987, I.T. 1988, 83; R.W. 1987-1988, 1428; Gent 16 mei 1973, R.W.
1972-1973,2023 met de conclusie van Advocaat Generaal Van Hauwaert en de noot
van Caenepeel, C.; Mons 14 september 1983, Pas. 1984, II, l; Rb. Brussel 20 juni
1972, J.T. 1972,555; Van Oevelen, A., Rechterlijke Macht, 1, 384-388, nrs. 361-364.
Zie ook m.b.t. de herroeping van het gewijsde: Cass. 16 mei 19'14, An. Cass. 1974,
1035; Pas. 19'14,1,961 met de conclusie van Procureur Generaal Ganshof van der
Meersch; Antwerpen 19 december 1986, R.W. 1986-8'1,2029.

148. De Vroede, P., De cheque, Antwerpen, Kluwer, 1981,84, nr.207; Cass. 15 maart
1984, Arr. Cass. 1984,915; Pas. 1984,1,832.
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- artikel 1167 van het Burgerlijk Wetboek (actio pauliana) de schuldeisers

kunnen, in eigen naam, opkomen tegen de handelingen die hun schulde-

naar met bedrieglijke benadeling van hun rechten heeft verricrn(ae '

- artikel 448 van de wet van 18 april 1851 (faillissement), opgenomen

als boek III van het Wetboek van Koophandel: nietigheid - in feite niet
tegenwerpelijkheid aan de massa - van alle rechtshandelingen die gebeur-

den met bedrieglijke benadeling van de schuldeiserslso ;

- artikel 788 van het Burgerlijk Wetboek: verwerping van een nalaten-

schap met - bedrieglijke - benadeling van de rechten van de schuldei-

serslsl ;

Vanzelfsprekend is het strafrecht, zeker wanneer een bedrieglijk opzet

is vereist om een misdrijf te plegenl52, een rechtstak die dikwijls in
het algemeen rechtsbeginsel "fraus omnia comrmpit", als onderliggende
gedachte (materiële bron van het recht), steun vindtls3.

- is de miskenning van 'fraus omnia corrumpit"
een buitencontractuele fout?

61. Is aan te nemen dat het rechtssubject dat bedrieglijk of arglistig han-

delt, m.a.w. aan een ander opzettelijk schade berokkent of weet dat zijn
gedrag aan een ander schade zal berokkenen, noodzakelijk een buitencon-
tractuele fout pleegt?

In de rechtsleer is die zienswijze verdedigdrsa ; zlj is nochtans be-

zwaarlijk bij te vallen.
Ongetwijfeld berokkent een normaal voorzichtige en redelijke mens, in

149. Dieux, X., o.c., 295-297; Kruithoi R., o.c., T.P.R. 1983,689, nr. 183; Van Om-
meslaghe, P., Examen, R.CJ.B. 19'16,694, nr. ll1; Cass. 11 januari 1988, R.W.
1987-88, 1406; Cass. 3 oktober 1985, An. Cass. 1985, 117; Pas. 1986, I, 100; Cass.

fr. (civ.) 17 juni 1986, S.J. 1987,II,20816; Liège24 april 1987, R.N.B. 1987,671;
Rb. Verviers 23 oktober 1984, Rev. Not. B. 1985, 149; Rb. Mechelen 29 jarruari 1987,
R.W. 1987-88, 1513; Rb. Brussel 10 september 1987, J.L.M.B.1987,1543.
Cass. 15 maart 1985, Arr. Cass. 1985,969; Pas. 1985, I, 875; Brussel 6 september
1984, J.T. 1985,26; T.B.H. 1985, 277;Mons 2 oktober 1985, Rev. Not. B. 1985, 189

met noot Sace, J.

Corr. Mechelen 25 november 1981, R.W. 1984-1985, 1938.
O.m. Cass. 26 maart 1985, R.W. 1985-1986, 666 met noot Sonck, S. (artikelen 193,
196, 197 S.W.B.); Antwerpen 5 september 1984, R.W. 1984-1985, 2341 (artikel 509
ter S.W.B.).
Devos, D., o.c.,T.8.H.1985, 299-300, nr. 17.

Devos, D., o.c.,T.B.H.1985,296, nr. 15; Dieux, X., o.c.,297; Ghestin, J. en Goubeaux,
G.,o.c.,648, nr.766; Van Ommeslaghe, P., o.c., R.CJ.B. 19'16,341, nr. 19; Vidal,
J., o.c., 136-137.

r50.

151.

152.

153.

r54.
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beginsel, niet opzettelijk aan een ander schade, zodat een algemene zorg-

vuldigheidsnorm lijkt te worden overtreden wanneer opzettelijke schade

wordt berokkendlss.

Dit besluit lijkt echter reeds veel minder gerechtvaardigd wanneer het

bedrieglijke of arglistige optreden zich kenmerkt door de wetenschap dat

aan derden schade zal worden berokkend, zonder dat sprake is van enig

opzet om schade te berokkenen.
Zoals vermeldl56, is aan te nemen dat, een normaal voorzichtige en

redelijke mens, zich, onder omstandigheden, onthoudt of zijn gedrag aan-

past, wanneer hij bij voorbaat weet dat het voorgenomen gedrag voor een

ander tot schade leidt, maar dit is geen absolute regel. De toepassing van

die zorgvuldigheidsnorm is aftrankelijk van de feitelijke omstandigheden
waarin de aangesprokene zich bevindt. Wordt met die feitelijke omstan-

digheden geen rekening gehouden, dan zou het berokkenen van schade op

zichzelf als een fout in aanmerking kunnen komen, wat in het Belgische
positieve recht terecht wordt verworpenlsT. Uit de enkele omstandigheid

dat bedrieglijk of arglistig schade is berokkend, is dus niet af te leiden dat

een buitencontractuele fout is gepleegd.

Onder omstandigheden, kan het bedrieglijke of arglistige optreden van

een rechtssubject overigens door de wet158, door een algemeen rechts-

beginsell59 of, in het algemeen, door een rechtvaardigingsgrond worden

toegelaten.
Meer in het algemeen, blijkt zelfs niet uit de vaststelling dat een rechts-

subject aan een ander opzettelijk schade heeft berokkend, dat dit rechts-

subject, op het ogenblik der feiten, toerekeningsvatbaar was. Een minder-
jarige, een krankzinnige, een rechtssubject handelend als instrument van

een rechtvaardigingsgrond kunnen opzette lij k schade berokkenen (m.a.w.

handelen met de bedoeling om te schaden), maar die bedoeling is hen in
rechte niet toerekenbaar, zodat geen buitencontractuele fout kan bestaan,

maar zulks sluit de toepassing van "fraus omnia comrmpit" niet uitlm.

155. Z\e Rb. Liège 6 november 1984, Jur. Liège 1984, 640.
156. Zie supra nr. 25.
157. Zie supra nr. 21.
158. Zie Cass. 29 september 1983, Arr. Cass. 1984, 83; Pas. 1984, I, 82; R.W. 1984-1985,

750 (m.b.t. artikel 16, IV van de wet van 30 april 1951 - handelshuur -).
l59.Zie Cass.27 februari 1985, Arr. Cass. 1985,878; Pas.1985, I,787; J.T. 1985,

280 (m.b.t. het algemeen rechtsbeginsel dat de eerbiediging van de rechten van de

verdediging oplegt).
16O. Zie supra nrs. 14 et seq.; Brussel 8 juni 1988, J.L.M.B. 1988, 1564; cfr. Dieux, X.,

o.c.,298-299.
Contra: Glansdorff, Fr., o.c., R.CJ.B. 1987,237, nr. 14 (die van oordeel is dat een
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Het bedrieglijke of arglistige handelen is dus niet noodzakelijk een

buitencontractuele fout.

De voorspelbaarheid van schade is weliswaar steeds aanwezigl6l, maar

de toerekeningsvatbaarheid van de aangesprokene en de strijdigheid van

zijn gedrag met een algemene zorgvuldigheidsnorm, waawan de naleving
zich onder omstandigheden opdrong'6', i. bovendien in feite vast te stellen.

"Fraus omnia comrmpit" en buitencontractuele fout zijn m.a.w. geen

synoniemen.
Zoals ook reeds met betrekking tot het algemeen rechtsbeginsel dat

rechtsmisbruik verbiedt, werd vastgesteld, is de aan "fraus omnia corrum-
pit" verbonden sanctie (nl. de niet-tegenwerpelijkheid van de rechtshan-

deling) niet aftrankelijk van de toerekeningsvatbaarheid van de aangespro-

kene. De verklaring hiervan is te vinden in het feit dat het arglistig of
bedrieglijk optreden van rechtssubjecten in de samenleving niet wordt ge-

duld: de door de toerekeningsvatbaarheid aan de aangesprokene geboden

bescherming'63, kun tegen die bekommernis niet optomen.

Het belang van die gedragsregel verklaart ook dat "fraus omnia cor-
rumpit" de openbare orde raaktlfl.

- IVetsontduiking (fraude à la loi).

62. In de rechtsleer bestaat betwisting over de vraag of wetsontdui-
king tot een sanctie aanleiding moet gevenl6s. p" rechtspraak is ook ver-

"intention malicieuse" zich niet bij een geestesgestoorde kan voordoen). Hierbij is te
bedenken dat een geestesgestoorde weliswaar slechts vemietigbare rechtshandelingen

kan stellen en geen fout kan plegen, maar dit alles belet niet dat hij kan handelen met
het oogmerk een ander te schaden. Het betreft een objectieve feitelijke vaststelling
die vreemd is aan de geestestoestand van de dader.

161. Dat "fraus omnia comrmpit" betrekking heeft op rechtshandelingen, die een geldige
toestemming en de handelingsbekwaamheid van het rechtssubject vergen, sluit niet
uit dat die rechtshandeling door een niet toerekeningsvatbaar rechtssubject (b.v. een

minderjarige, een krankzinnige) kan worden gesteld. De - nietige - rechtshandeling
bestaat immers zolang de absolute of relatieve nietigheid, niet is uitgesproken.

162. Nl. wanneer de wetenschap dat het voorgenomen gedrag aan een ander schade zal
berokkenen volstaat om tot het bedrieglijk of arglistig handelen te besluiten.

163. Aldus wordt immers aan aansprakelijkheid ontsnapt (zie supra nr. 14).
164. M.b.t. het begrip "openbare orde": Dieux, X., o.c.,259-268, nrs. 4-7.

165. Contra : o.m. Devos, D., o.c., T.B.H. 1985,291-298, nrs. 1l-16; Dieux, X., o.c.,287-
295, nrs. 12-13; Van Ommeslaghe, P., o.c., R.CJ.B. 1976,341-350, nrs. 20-25.
Pro : o.m. Bekaert, H., o.c., 178, nr. 182; Foriers, P.A., La fiducie en droit belge,
in " Les opérations fiduciaires ", Paris, L.G.D.J., 1985, 282 et seq.; Ghestin, J. en
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deeld166.

Te bepalen is derhalve of wetsontduiking als een bedrieglijk of arglistig
optreden in aanmerking komt, dat door de niet-tegenwerpelijkheid van

de wetsontduikende rechtshandeling wordt gesanctioneerd, dan wel of
dergelijk gedrag als een buitencontractuele fout in aanmerking is te nemen.

Opdat van wetsontduiking sprake zou zijn, zouden, volgens recht-

spraak en rechtsleer, de volgende voorwaarden verenigd moeten zijn:

- een gebiedende of verbiedende wetsbepaling (een wet van openbare

orde, een wet die de goede zeden raakt of een dwingende wetsbepaling)

waardoor een welbepaald rechtsgevolg wordt beoogd;

- het gebruik van een geoorloofd(e) en niet geveinsd(e) middel of tech-
niek;

- met de bedoeling het door de gebiedende of verbiedende wetsbepaling

beoogde rechtsgevolg te vermijdenl6T.

Eigenlijk komt de zgn. wetsontduiking erop neer dat het rechtssub-
ject vermijdt zich in de toepassingsvoorwaarden van een gebiedende of
verbiedende wetsbepaling te bevinden.

Hierbij is van meet af aan te onderstrepen dat de toepassingsvoorwiur-
den het toepassingsgebied van een wet bepalen, zodat de ontstentenis van

een toepassingsvoorwaarde tot gevolg heeft dat die wet niet toepasselijk

is. Dat een rechtssubject, door een ingreep, de verwezenlijking van de toe-
passingsvoorwaarden vermijdt, is derhalve niet als een miskenning van de

wet te beschouwen. De toepassing van de wet wordt enkel ontwekenr6s.

Goubeaux, G., o.c., 622-@2, nrs. 741 et seq.; Procureur Generaal Matthys, toen
Advocaat Generaal, La fraude à la loi, J.T. 1955,541; Parmentier Cl. o.c., 93-97;
Renault, J., Considérations sur la théorie de la fraude à la loi étudiée spécialement
dans ses applications par la jurisprudence belge, Ann. Dr. Sc. Pol. 1955,2051, Simont,
L., De overdracht van schuldvordering tot zekerheid, in "Liber Amicorum Frederic
Dumon ", I, Antwerpen, Kluwer, 1983, 280, noot 117; 't Kint, Fr., La résolution
conventionnelle du contrat de vente en période suspecte au regard de l'article 445, al.
3 de la loi sur les faillites, R.CJ.B. 1986, 199-2M; Vidal, J., o.c.,333 et seq. en 381

et seq.; zie ook Défossez, M., Réflexions sur l'emploi des motifs comme cause des

obligations, R.T.D. Civ. 1985, 525-527.
166. Pro sanctie wetsontwijking: Antwelpen 17 mei 1984, T.B.H. 1985, 26 (verkoop); cfr.

Kh. Brussel 20 juli 1984, T.B.H. 1985, 416 (bevoegdheidsbeding).

Contra : Brussel 6 september 1984, J.T. 1985, 26 (verkoop); T.B.H. 1985, 277;
Antwerpen 24 december 1984, R.W. 1985-1986, 455 (belastingontwijking); zie ook
de overzichten van Devos, D., o.c., T.B.H. 1985,297-298, nr. 16; Dieux, X., o.c.,
290-295.

167. Van Ommeslaghe, P., o.c., R.CJ.B. 1976,942, nr.2l wiens bepaling door andere
auteurs werd overgenomen: Devos, D., o.c., T.8.H.1985,291,nr. l2; Dieux, X., o.c.,
287-288, nr. 12.

168. "Wetsontwijking" lijkt als uitdrukking te verkiezen boven het begrip "wetsontduiking"
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63. Is wetsontduiking op grond van het algemeen rechtsbeginsel "fraus

omnia comrmpit" te beteugelen?

Hierop is ontkennend te antwoorden: "fraus omnia comrmpit" vergt,

als toepassingsvoorwaarde, het opzettelijk berokkenen van schade (aantas-

ting van andermans recht of belang) of het handelen met de wetenschap

dat aan een ander schade zal worden berokkend.

Bij wetsontwijking is geen sprake van opzettelijk berokkende schade,

maar wel van het gebruik van het algemeen rechtsbeginsel van de wils-
autonomie.

Afgezien van de toepassing van gebiedende of verbiedende rechts-

regels (wat veronderstelt dat hun toepassingsvoorwaarden zijn verenigd),
regelt ieder rechtssubject zijn rechtstoestand naar goedvinden.

Wanneer een rechtssubject hiervan daadwerkelijk gebruik maakt om

te vermijden dat de toepassingsvoorwaarden van een gebiedende of ver-

biedende wetsbepaling verenigd raken of blijven, wordt geen schade be-

rokkend.
De andere rechtssubjecten putten hun recht of belang immers uit

het bestaan van de toepassingsvoorwaarden van de wet: zijn zij niet
voorhanden dan kan uit die - niet toepasselijke - wet door hen geen recht

of belang worden geput. Aan het onbestaande (geen recht, geen belang

vermits de toepassingsvoorwa:uden van de wet niet zijn verenigd) kan

geen schade worden toegebracht.

Bestaat er evenwel geen verplichting om zich aan de gebiedende en

verbiedende wetsbepalingen te onderwerpen?

Ook die vraag is ontkennend te beantwoorden, tenzij uiteraard door
een rechtsregel een dergelijke verplichting werd opgelegd.

De verplichting zich aan gebiedende of verbiedende wetsbepalingen

te onderwerpen is voorwaardelijk: zij geldt slechts wanneer de door de

wetgever omschreven toepassingsvoorwaardent 69 ztjn verenigd.

Voor het overige geldt het algemeen rechtsbeginsel van de wilsauto-

waardoor ten onrechte de indruk wordt gewekt dat aan een "toepasselijke" wet wordt
ontsnapt.
Zie ook Kirkpatrick, J., La liberté du choix de la voie la moins imposée à la lumière
de la jurisprudence récente, in " L'entreprise et le choix de la voie la moins imposée

en droit fiscal belge ", Brussel, J.B., 1988, 13-14; cfr. Cass. 23 januari 1988, R.W.
1987-88, 1508 met noot Haelterman, A.; Gent 20 september 1988, T.R.V. 1988, 450.

169. Die soms restrictief zijn te interpreteren, zie o.m. het legaliteitsbeginsel in het straf-
en in het frscaal recht (artikelen 9 en ll0 van de Grondwet).
Zie ook Ghestin, J. en Goubeaux, G., lntroduction générale, in Traité de droit civil,
I, Paris, L.G.D.J., 1977, 639-641.
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nomie of van de individuele vrijheid dat onverenigbaar zijn met een zgn.
verplichting om zich aan gebiedende of verbiedende wetsbepalingen te

onderwelpen.
Een dergelijke verplichting zou overigens tot gevolg hebben dat de

rechter, die de theorie van de wetsontduiking zou toepassen, impliciet
doch zeker het toepassingsgebied van de gebiedende of verbiedende wet
zou uitbreiden door met de wetsontwijkende rechtshandeling geen reke-
ning te houden (niet-tegenwerpelijkheid) waardoor hij de wet zou toe-
passen hoewel de toepassingsvoorwaarden ervan in feite, omwille van de

wetsontwijking, niet zijn verenigd.

De rechter zou aldus een wetgever worden die een gebiedende of
verbiedende wetsbepaling oplegt, wat zijn taak niet is.

Overigens is eraan te herinneren dat de wetgever de macht heeft om
een vastgestelde wetsontwijking door een nieuw wetgevend initiatief on-
gedaan te maken. Tot de door de wetgever in acht te nemen juridische
politiek behoort immers de verplichting rekening te houden met de prakti-
sche gevolgen (o.m. de wetsontwijking, de overtreding . . . ) waartoe een

rechtsregel aanleiding geeftl7o.

Wetsontwijking is dan ook niet op grond van het algemeen rechtsbe-
ginsel "fraus omnia comrmpit" te sanctionerenlTl.

Zoals talrijke auteurs, overeenkomstig de zienswijze van Van Omme-
slaghe, onderstrepenlT2 belet dit niet dat de als "wetsontwijkend" voorge-

stelde rechtshandeling in werkelijkheid met andere rechtsregels in conflict
kan komen: de veinzing (in werkelijkheid blijven de toepassingsvoorwaar-
den van de gebiedende of verbiedende wetsbepaling verenigd); het rechts-
misbruik (nl. van het subjectieve recht dat uit het algemeen rechtsbeginsel
van de wilsautonomie wordt geput), de ongeoorloofde oorzaak (de be-

weegredenen van de wetsontwijkende rechtshandeling zijn strijdig met de

algemene begrippen "openbare orde" of "goede zeden")

170. Kirkpatrick, J., o.c., 14, nr.9.
l7l. Cass. 6 juni 1961, Pas. 1961, I, 1082 (Brepolsanest); Cass. 5 september 1961, Pas.

1962,1,29 met de conclusie van Procureur Generaal Ganshof van der Meersch; Cass.

14 april 1964, Pas. 1964,1,875; zie ook: Liège 1 april 1987, J.T. 1987, 647; Antwerpen
16 september 1986, R.W. 1986-87, 17521' Gent l l januari 1985, Ann. Dr. Liège 1986,
479 mer. noot Malherbe, J., Les fusions de sociétés immobilières; Gent 20 september
1988, T.R.V. 1988,450; Kirkpatrick, J., o.c., l3-14, nrs. 7-8 en21-26.

l'12. Yan Ommeslaghe, P., o.c., R.C J.8., 1976, 335 et seq., nr. 22; Devos, D., o.c., T.B.H.
1985,290-291 en 295-296: Dieux, X., o.c.,287-288.

173. Cfr. Cass. 20 februari 1986, Arr. Cass. 1986, 872;Pas.1986, I,793; R.W. 1986-87,
1260 (veinzing); Cass. 7 december 1979, Ar,. Cass. 1980, 446; Pas. 1980, I, 446
(miskenning van een rechtsregel van openbare orde); Cass. 28 juni 1979, Arr. Cass.

1979, l3O3 Pas. 1979, 1, 1260 (veinzing);Cass. 13 januari1977, An.Cass. 1977,

108



64. Is wetsontwijking een buitencontractuele fout?

Zoals is besproken, is uit de wetsovertreding niet zonder meer het

bestaan van een buitencontractuele fout af te leidenlTa.

Afgezien van de toerekeningsvatbaarheid, rijst bovendien de vraag niet
alleen of een normaal voorzichtige en redelijke mens steeds de gebiedende

en/of verbiedende wetsbepalingen naleeft, zelfs wanneer hij de mogelijk-
heid heeft hun toepassingsvoorwaarden te vermijden, maar ook of schade

als gevolg van wetsontwijking voorspelbaar is te achten?

Van een normaal voorzichtige en redelijke mens is aan te nemen dat

hij, althans in beginsel, de gebiedende of verbiedende wetsbepaling naleeft

wanneer de toepassingsvoorwaarden ervan zijn verenigd. Dit moet evenwel

aan de feitelijke omstandigheden worden getoetst, waarin hij zich bevindt
en rekening is te houden met de gevallen van ontoerekeningsvatbaarheid,

meer bepaald met de rechtvaardigingsgronden.

Het kan daarentegen worden betwijfeld dat hij zich, onder alle om-
standigheden, aan de gebiedende en verbiedende wetten zal onderwerpen

wanneer hij de gelegenheid krijgt te vermijden dat hun toepassingsvoor-

waarden verenigd raken (of blijven).
Het tegendeel zonder meer aanvaarden komt neer op de ontkenning

van het bestaan van het algemeen rechtsbeginsel van de wilsautonomie.
Uit dit algemeen rechtsbeginsel put het rechtssubject een subjectief

recht (een macht, een vermogen) om zijn rechtstoestand naar eigen goed-

vinden te bepalen, onder voorbehoud van de toepasselijkheid van de ge-

biedende en/of verbiedende wetsbepalingen.

Van dit subjectieve recht kan misschien misbruik worden gemaakt,

maar dit moet niet op grond van de artikelen 1382-1383 van het 8.W.,
doch wel volgens het algemeen rechtsbeginsel dat rechtsmisbruik verbiedt,
worden beoordeeldlTs.

Vermits de voorspelbaarheid van schade geen toepassingsvoorwaarde

is van het rechtsmisbruik, dat de enige toepasselijke rechtsregel blijkt te

zijn waardoor wetsontwijking zou zijn te sanctioneren, is er verder m.b.t.

de wetsontwijking geen aandacht aan te schenkenl76.

542;Pas.1977,1,523 (veinzing); Cass.9juni 1976, An. Cass. 1976, ll3l; Pas. 1976,

l, 1097; R.P.S. 1978, 212 met noot Dermine, L., (veinzing); Cass. 17 maat 1972, Arr.
Cass. 1972,675; Pas. 1972,1,665 (ongeoorloofde oorzaak) . . .

774.Zie supra nr.40.
175. Zie supra nrs. 5O-51; contra : Van Gerven, W., Algemeen deel,20l, nr. 74 en 208,

nr. 76 die wetsontduiking situeert op het vlak van het objectieve recht; Fagnart, J.L.,
L'obligation de renseignement du vendeur-fabricant, R.CJ.B. 1983,251-252, nr. 4l
(die de wetsontwijking foutief lijkt te achten wanneer er schade wordt door berokkend).

l'16. Zie supra nr. 52.
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Voor zover nodig, is echter opnieuw te onderstrepen dat de loutere

omstandigheid dat de toepassingsvoorwaarden van een gebiedende of ver-
biedende wet worden ontweken op zichzelf en afgezien van een eventueel

rechtsmisbruik, tot geen aantasting van een op een gebiedende of im-
peratieve wet gestoeld recht of belang, kan leiden. Dit recht of belang

bestaat immers slechts in de mate dat de toepassingsvoorwaarden van de

gebiedende of verbiedende wet zijn verenigd, wat door de wetsontwijking
wordt verhinderd. De voorspelbaarheid van schade ontbreekt derhalve bij
wetsontwijking.

110



c. Fout en rechtshandeling.

65. De fout is een rechtsfeit: het is een gebeurtenis waarvan het rechts-
gevolg (nl. de verplichting tot schadeherstel) door de aangesprokene niet
is gewild. Dit rechtsgevolg wordt door een rechtsregel van het positieve

recht opgelegd.

Bij een rechtshandeling integendeel worden de rechtsgevolgen door
het rechtssubject beoogd: zij vindt haar oorsprong in het algemeen rechts-
beginsel van de wilsautonomietTT.

Er bestaan zeer veel soorten rechtshandelingen: overeenkomsten, die
wederkerige rechtshandelingen zijnr78, nemen een belangrijke plaats in.

In de verdere uiteenzetting wordt daarom aandacht geschonken aan de

verhouding tussen het "foutbegrip" en de overeenkomst. Mutatis mutandis
zijn de desbetreffende rechtsregels ook op andere rechtshandelingen dan

overeenkomsten toepasselijk.

Verschillende vragen rijzen in dit verband.

Een eerste reeks vragen heeft betrekking op de mogelijkheid om op

de rechtsregels van de buitencontractuele aansprakelijkheid in de rechts-
verhouding tussen contracterende partijen een beroep te doen. Dit is het

beruchte probleem van de samenloop van - contractuele en buitencontrac-
tuele - aansprakelijkhedenlTe.

Vermits aldus het toepassingsgebied van de buitencontractuele aan-

sprakelijkheid t.a.v. contracterenden wordt bepaald, wordt de samenloop
later onderzochtlso.

Dit neemt niet weg dat zolang de rechtshandeling (de overeenkomst)
niet is tot stand gekomen, de buitencontractuele aansprakelijkheidsregels
toepasselijk zijn. Bij de voorbereiding van de rechtshandeling kan aldus

een fout (een "culpa in contrahendo") worden gepleegd.

Een tweede reeks vragen houdt verband met de invloed van het bestaan

van een rechtshandeling (overeenkomst) op de rechtstoestand van derden.

In welke mate kunnen de partijen zich, door de overeenkomst uit te voeren,

aan een buitencontractuele fout jegens derden schuldig maken? Kunnen

177.M.b.t. dit onderscheid zie: De Page, H., Traité,1,32-33, nrs. 17-18.
178. De wilsuiting (toestemming) van minstens twee rechtssubjecten is nodig om rechts-

gevolgen in het leven te roepen.
l79.Zie Cousy, H., Het verbod van samenloop tussen contractuele en extra-contractuele

aansprakelijkheid en zijn weerslag, T.P.R. 1984, 155-196; Fagnart, J.L. en Denève,
M., Chronique, "I.f. 1985, 453-455; Van Oevelen, A. en Dirix, E., Kroniek van
het verbintenissenrecht, 198l-1984, R.l4l. 1985, 96-105; Vandenberghe, H., Van

Quickenbome, M., e.a., Overzicht, T.P.R. 1987, 1595-1608.
180. Nl. in deel 2.
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derden een fout plegen door het bestaan van de overeenkomst te negeren?

Ten slotte is aandacht te schenken aan de theorie van de "schijnleer",
beschouwd als een correctie van de wilsautonomie.

c.l. "De culpa in contrahendo".

66. In het Belgische recht wordt aangenomen dat in de precontractuele

fase, d.w.z. de periode die het sluiten van de overeenkomst voorafgaatl8l,
de contractuele aansprakelijkheidsregels niet toepasselijk z1jnr82 .

De meerderheid van de auteurs meent hieruit te kunnen afleiden dat het
precontractueel gedrag eventueel op grond van de artikelen 1382-1383 van

het B.W. is te sanctioneren, wanneer de toepassingsvoorwaarden verenigd

zijnl83.
Die zienswijze lijkt te algemeen.

Wanneer het rechtssubject beslist een overeenkomst te sluiten en daar-

toe onderhandelingen voert, oefent hij een subjectief recht uit dat op het

algemeen rechtsbeginsel van de wilsautonomie stoelt. Dat recht laat hem

toe zijn rechtstoestand naar eigen goedvinden, doch onder voorbehoud van

de toepasselijke gebiedende en de verbiedende rechtsregels, te regelenl84.

Hieruit volgt dat de uitoefening van dit recht niet aan het buiten-
contractueel fout-criterium, doch wel aan het algemeen rechtsbeginsel dat

rechtsmisbruik verbiedt, is te toetsenl85.

l8l. M.b.t. die periode, zie o.m. Schrans, G., De progressieve totstandkoming der contrac-
ten, T.P.R. 1984, l-32; 't Kint, Fr., Négociation et conclusion du contrat, in "Les
obligations contractuelles", Brussel, J.B., 1984,9-51; Comelis, L., Het aanbod bij
het tot stand komen van overeenkomsten, T.B.H. 1983,'l , nr. 2; zie ook Cedras, J.,

L'obligation de négocier, Rev. Tr. Dr. comm. 1985,265-290.
182. De Bondt, W., De leer der gekwalificeerde benadelizg, Antwerpen, Kluwer 1985,

2Ol-202; anders dan in de BRD waar op zgn. "voor-contracten" een beroep wordt
gedaan.

l83.Zie o.m. Dirix, E., Gentlemen's agreements en andere afspraken met onzekere rechts-
gevolgen, R.I4l. 1985-86,2136-2137; Fagnart, J.L. en Denève M., o.c., J.T. 1985,
455, nr. 3; Van Oevelen, A. en Dirix, E., o.c., R.W. 1985-86, 10-14; zie ook Kh.
Brussel 24 juni 1985, J.T. 1986,236.

184. Kruithof (boekbespreking van De Bondt, W., De leer der gekwalificeerde benade-
ling, LP.R. 1987,943-944) is daarentegen van oordeel dat enkel van een contracts
vrijheid sprake is, zodat geen subjectief recht wordt uitgeoefend. Die - overigens
niet toegelichte - zienswijze wekt verbazing: wanneer een rechtssubject t.o.v. andere
rechtssubjecten gebruik maakt van de macht die het algemeen rechtsbeginsel van de

wilsautonomie hem - onder omstandigheden - biedt om al dan niet in onder de door
hem bepaalde voorwaarden een rechtshandeling, o.m. een overeenkomst, te sluiten,
oefent hij een subjectief recht uit (zie infra nrs. 80-82 m.b.t. het subjectieve recht) en

geniet hij niet enkel van een door derden te eerbiedigen vrijheid.
185. Comelis, L., Le dol dans la formation du contrat, R.CJ.8.1976,42-44; De Bersaques,
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Tot een "culpa in contrahendo", een onrechtmatige daad gepleegd bij
het sluiten van een overeenkomst, is aldus enkel te besluiten wanneer blijkt
dat het subjectieve recht dat toelaat de rechtstoestand naar goedvinden te
regelen, werd uitgeoefend op een wijze die kennelijk de grenzen te buiten
gaat van de normale uitoefening ervan door een voorzichtige persoonls6.

De Bondt heeft terecht onderstreept dat zich in de precontractuele fase

ook toestanden kunnen voordoen waarin het rechtssubject niet enkel beoogt

zijn eigen rechtstoestand, naar goedvinden, te regelen, maar integendeel

ook poogt de rechtstoestand van een ander rechtssubject te beinvloeden
(b.v. bij het verstrekken van inlichtingen;187. Onder die omstandigheden

wordt het toepassingsgebied van het subjectieve recht verlaten en is het
gedrag aan de algemene zorgvuldigheidsnormen van de artikelen 1382-

1383 B.W. toetsbaarls8. Vanzelfsprekend is slechts tot een fout in de zin

van laatstgenoemde wetsbepalingen te besluiten, wanneer bovendien tot
de toerekeningsvatbaarheid van de aangesprokene en de voorspelbaarheid

van schade kan worden besloten.

Dit onderscheid tussen de "culpa in contrahendo" te beteugelen hetzij
bij toepassing van het algemeen rechtsbeginsel dat rechtsmisbruik verbiedt,

hetzij overeenkomstig de artikelen 1382-1383 B.W., wordt onvoldoende
gemaakt.

Dit heeft tot gevolg dat de rechter de foutbeoordelingscriteria gebruikt
ten aanzien van gedragingen die eigenlijk marginaal, als een rechtsmis-

bruik, hadden moeten worden getoetstlse.

A., L'abus de droit en matière contractuelle, R.C.J.8.1969, 515; zie ook Dalcq, R.O.,
Examen, R.CJ.B. 1969, 194; zie ook Arb. rb. Brussel 13 maart 1986, J.T.T. 1987,

307.
136.Ziesupranr.5l; zieook:Hubeau,B.enRauws,W.,o.c., T.B.B.H. 1987,124,nrs.

16-17; contra: De Bondt, W., o.c.,241.
187. De Bondt, W., o.c.,235-241 (ten onrechte herleidt die auteur evenwel elke culpa in

contrahendo tot een toepassing van de artikelen 1382-1383 van het B.W., omdat hij
het rechtsmisbruik op die wetsbepalingen stoelt - zie supra nr. 51.)

188. Weliswaar wordt de eigen rechtstoestand, bij weerkaatsing, door de beihvloeding
van andermans rechtstoestand bepaald, maar dit is vreemd aan het gebruik van
het subjectieve recht dat elkeen zijn rechtstoestand naar goedvinden mag regelen.
Dit subjectief recht reikt niet zover dat het zou toelaten daartoe ook andermans
rechtstoestand te regelen.

l89.Zie supra nr. 36; cfr. De Bondt, ÿ,1 ., o.c.,241-242.
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67. De wilsgebreken"bedrog" eî"geweld' worden als voorbeelden van

"culpae in contrahendo" geciteer6l90'191, waaraan de wetgever een speci-

fieke herstellende sanctie (nl. de nietigheid en - volgens de rechtspraak -
eventueel bijkomende schadevergoeding) heeft verbonden.

Vermits zij gepaard gaan met de beinvloeding (door bedrieglijke kunst-

grepen; door fysische ofpsychische dwang) van andermans rechtstoestand

en het rechtssubject zich derhalve niet beperkt tot het bepalen van de

eigen rechtstoestand, worden die wilsgebreken terecht met de artikelen
1382-1383 B.W. in verband gebracht.

Bij het wilsgebrek "dwaling" is, in beginsel, geen sprake van de

beinvloeding van andermans rechtstoestand. Het rechtssubject, dat de door
dwaling aangetaste rechtshandeling stelde, kwam zelf tot een verkeerde

voorstelling van de werkelijkheid.
Rekening houdend met het algemeen rechtsbeginsel van de wilsautono-

mie, waardoor de werkelijke wil van het rechtssubject op de uitgedrukte

wil de voorrang dient te krijgen, heeft de wetgever nochtans gemeend

dat het rechtssubject, onder de door wet en rechtspraak bepaalde voor-
waarden, de nietigheid van de door dwaling aangetaste rechtshandeling
(overeenkomst) kan bekomenl92.

Tot op dit punt is het wilsgebrek "dwaling" aan de theorie van de

culpa in contrahendo vreemd: er is sprake noch van rechtsmisbruik, noch

van buitencontractuele fout.
Wanneer de dwaling evenwel onverschoonbaar is, m.a.w. niet zou

zijn begaan door een redelijke mens, kan zij niet tot een nietigverklaring

190. De Page, H., Traité, l, 7l; De Bondt, W., o.c., 2341, Comelis, L., Le dol dans la
formation du contrat, R.CJ.B. 7974,45, nr. 13.

191. Bedrog: o.m. Antwerpen l7 november 1982, R.W. 1986-87, 1506; Brussel 17 oktober
1984, De Verz. 1985, 487; Arb.H. Mons l0 januari 1985, J.T.T. 1985, 257; Brussel
22 januai 1985, J.T. 1985, 718 (verzwijging); Arb.H. Antwerpen 26 november 1985,

R.D.S. 1986,209; Mons 18 maart 1986, Rev. Rég. Dr. 198'l ,127; Mons 29 april
1986, J.L.M.B. 1987,332; Rb. NeufcËateau 30 januari 1985, R.N.B. 1986, 583; Rb.
Toumai 3 februari 1987, J.L.M.B. 1987, 590; Rb. Mons 3 juni 1987, J.L.M.B. 1987,
1044.
Dwang: o.m. Arb.H. Antwerpen 22 februai 1982, R.W. 1985-86, 824; Arb.H. Gent
10 maart 1986, Soc. Kr. 1986, 169; Brussel 7 november 1986, T.B.B.R.1987,144
met noot De Bondt, W.

192. Zie o.m. Kruithof, R., Overzicht, T.P.R. 1983, 947-557; Parmentier, Cl., La volonté
des parties, in "Les obligations conîractuelles", Brussel, J.8., 1984, 56-70; zie ook
Brussel 19 april 1985, Pas. 1986, II, 118; Brussel l8 juni 1986, R.W. 1986-87,2306;
Arb.H. Antwerpen 19 september 1986, R.W. 1986-87, 1409; Brussel 29 januari 1987,

J.L.M.B. 198'1, 420; Mons 3l maart 1987, J.L.M.B. 1987,770.
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leidenle3.
Hoewel in de rechtsleer wordt gewezen op het verband dat tussen de

onverschoonbare dwaling en de buitencontractuele fout zou bestaanl94, is

bij de beoordeling van de onverschoonbare dwaling rekening te houden

met de concrete omstandigheden waarin het dwalende rechtssubject zich
bevond (leeftijd, beroep, ervaring . . . )'95, wat met het buitencontractueel

foutbegrip nochtans onverenigbaar isl96.

Die tegenstrijdigheid, waardoor een terughoudendheid in de beoorde-
ling wordt bepleit, is wellicht te verklaren door de vaststelling dat het

rechtssubject dat een onverschoonbare dwaling beging, kennelijk de gren-

zen te buiten ging van de normale uitoefening van het recht door een

voorzichtige persoon - steeds onder het voorbehoud van de gebiedende

en de verbiedende wetten - om naar eigen goedvinden zijn rechtstoestand

te bepalen.

Bij de uitoefening van dit recht mag het rechtssubject de greraen
ervan niet miskennen: waakzaamheid mag derhalve van hem worden

verwacht. Dat een onverschoonbare dwaling niet door de nietigheid van

de rechtshandeling wordt gesanctioneerd, is dan ook een toepassing van

het algemeen rechtsbeginsel dat rechtsmisbruik verbiedt en is volgens de

criteria van het rechtsmisbruik te beoordelen.

De gekwalificeerde benadeling heeft betrekking op de wanverhouding
die tussen wederkerige prestaties in de uitvoering van een overeenkomst

bestaat en die haar oorsprong vindt in het misbruik dat van de onwetend-

heid, de zwakheid, de behoeften, de hartstocht . . . van de medecontractant

is gemaaktlgT.

193. Cass. 6 januari l9M, Pas. 1944,l, 133 met noot R.H.; Cass. 28 juni 1968, Arr. Cass.

1968, l32l; Pas. 1968, l,1236; Cass. l0 april 1975, Arr. Cass. 1975,871; Pas. 1975,
I,785; Cass. 13 februari 1978, An. Cass. 1978,705; Pas. 1978, I,686; Cass. 20 april
1978, Arr. Cass. 1978,960; Pas. 1978, I,950.

194. De Page, H., Traité,1,61, nr.46; Ghestin, J., Traité de droit civil, II, Le contrat,Paris,
L.G.D.J., 1980, 313, nr.397; Kruithof, R., noot onder Rb. Dendermonde 10 oktober
1969 en 18 september 1970, R.W. l97l-72,635; Kruithof, R., Overzicht, T.P.R. 1983,
552, nr.46; Rauws, 'ÿ,1., Arbeidsovereenkomst, 101-103.

195. Coipel, M., L'erreur de droit inexcusable, R.CJ.B. 1978,213; Dabin, J., Erreur
inexcusable et nullité des conventions, in "Etudes de droit civil", Brussel, Larcier,
1947, 47-49, nr. 13; Parmentier, Cl., o.c.,63; R.H., noot bij Cass. 6 januari 1944,
Pas. 1944, I, 133; Sacé, J., noot bij Mons 19 maart 1980, Rey. Not. B. 1980,269;
Rauws, W., Arbeidsovereenkomst,103;' zie ook Arb.H. Antwerpen 19 september 1986,
R.W. 1986-87, 1409.

196. Zie supra nr. 21.

197. De Bondt, W., o.c.,85-140; Kruithof, R., Overzicht, T.P.R. 1983,566-567, nr. 66;
Parmentier, Cl., o.c., 87-90; Antwerpen 21 januari 1986, R.W. 1986-87, 1488 met
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Niet de wanverhouding, maar het, van de onwetendheid, zwakheid,

behoeften . . . gemaakte misbruik geeft tot een wilsgebrek aanleiding. Die
toestand is niet tot dwaling, bedrog of geweld te herleiden.

Welke ook de grondslag en de draagwijdte moge zijn die aan de leer
van de gekwalificeerde benadeling toekomtles, het besluit is onvermijdelijk
dat zij gepaard gaat met een - onrechtmatig geachte - beïnvloeding van

andermans rechtstoestand.

Zij houdt geen verband met een rechtsuitoefening en is derhalve niet
volgens de theorie van het rechtsmisbruiklgg, maar bij toepassing van de

artikelen 1382-1383 van het B.W. te beoordelen2m.

68. Afgezien van de wilsgebreken, lijken vnl. als "culpae in in contra-
hendo" in aanmerking te komen het plots (brutaal) afbreken van onderhan-
delingen en de tekortkoming aan de, volgens de concrete omstandigheden

te bepalen informatieverplichting.
Door de Belgische rechtspraak en rechtsleer wordt aangenomen dat de

beëindiging van besprekingen, onder omstandigheden (afwezigheid van
geldige reden, gewettigd vertrouwen in hoofde van de tegenpartij . . . ),
een buitencontractuele fout kan zijnz0t.

Vermits, in beginsel, elk rechtssubject naar goedvinden bepaalt of het
een overeenkomst sluit en welke draagwijdte (inhoud) aan die overeen-
komst moet toekomen, is de beëindiging van voorbereidende besprekin-
gen tot het sluiten van een overeenkomst de uitoefening van een subjectief
recht, dat zijn oorsprong in het algemeen rechtsbeginsel van de wilsau-
tonomie vindt.

Dit houdt meteen in dat niet de criteria van het foutbegrip, maar die
van het rechtsmisbruik zijn te gebruiken om de eventuele onrechtmatigheid

noot Deli, D.
l98.Zie De Bondt,'ÿ1., o.c., 142-180; Dirix, E., La réductibilité du salaire du mandataire:

survivance d'une tradition, R.C J.B. 1982, 536-541.
199. Zie De Bondt, 'ÿ,1., o.c., 142-180; Dirix, E., La réductibilité du salaire du mandataire:

survivance d'une tradition, R.C J.B. 1982, 536-541.
200. Zie Antwerpen 21 januari 1986, R.\ry. 1986-87, 1488 met noot Deli, D., De leer van de

gekwalificeerde benadeling en de verhouding tot de imprevisieleer; Vred. Antwerpen
5 november 1986, R.W. 1987-88, 1446; conta: De Bondt, W., o.c., 172-180.

20l.Zie o.m. Kh. Brussel 30 juni 1983, T.B.H. 1984,451; Comm. Liège 20 december
1984, Jur. Liège 1985, 149; Kh. Brussel 24 juni 1985, J.T. 1986,236; Kh. Brussel
3 februari 1988, J.T. 1988, 516; de Bersaques, A., La culpa in contrahendo, R.CJ.B.
l9@, 281, nr. 7; Schoentjens-Merchiers, Y., Propositions, pourparlers et offre de
vente, R.CJ.B. l9'11,224; 't Kint Fr., o.c., 15-25; Comelis, L., o.c., T.B.H. 1983,9
et seq.; contra'. Rb. Mons 30 januari 1987, J.L.M.B. 1987, 889.
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van het gelaakte gedrag te beoordelen2o2

Meestal wisselen de partijen tijdens de onderhandelingen inlichtingen
uit: wanneer te kwader trouw onjuiste of onvolledige inlichtingen worden

verstrekt, is eventueel op het wilsgebrek "bedrog" een beroep te doen. In
dat geval is de tekortkoming aan de zgn. "informatieplicht" een bedrieglijk
stilzwijgen2o3

Het gebeurt evenwel dat een partij, te goeder trouw onjuiste inlichtin-
gen verstrekt of nalaat inlichtingen aan de tegenpartij te verstrekken die

nochtans, wanneer zij zouden zijn meegedeeld, de overeenkomst hadden

verhinderd, minstens hadden beinvloed.

Naar Frans voorbeeld2e, wordt &mgenomen dat een tekortkoming
aan de informatieplicht een buitencontractuele fout is, wanneer, volgens

de concrete omstandigheden van de zaak, een norrnaal voorzichtige en

redelijke mens de beoogde informatie had verstrekt205.

De draagwijdte van de informatieverplichting is aldus afhankelijk van

de feitelijke omstandigheden waarin de partijen zich bevinden (aard van

de beoogde overeenkomst, aard van het voorwerp van de overeenkomst,

de deskundigheid van de partijen, de tussen hen bestaande vertrouwensre-

latie . . . ;206. Door de verstrekte inlichtingen of door de ontstentenis van

inlichtingen wordt op de eerste plaats de rechtstoestand van de medecon-

tractant beïnvloed. De informatieverplichting situeert zich dus niet binnen

het kader van de wilsautonomie. De gebeurlijke tekortkoming aan die ver-
plichting is derhalve niet aan de hand van de theorie van het rechtsmisbruik
doch volgens de criteria van de buitencontractuele fout te beoordelen. Toe-

rekeningsvatbaarheid en voorspelbaarheid van schade zijn m.a.w. vereist

202.'tKint,Fr., o.c.,24,nr.29 (die auteur is evenwel van oordeel dat aan dit onderscheid
geen praktisch belang is verbonden); Van Ommeslaghe, P., Examen, R.CJ.B. 1976,
325, nr.9.

203. Cass. 8 juni 1978, Arr. Cass. 1978, 1189; Pas. 1978, I, 1156; Brussel 20 mei 1987,

R.P.S. 1987, nr. 6451; Masson, J.P., Les fourberies silencieuses, R.CJ.B., 1979,527-
542.

204. Yiney, G., La responsabilité,234-236, nr. 200.
205. De Bondt, W., o.c.,237-241; Fagnart, J.L. en Denève, M., Chronique, l.T. 1985,456;

't Kint, Fr., o.c.,2l-22; Rauws,'ÿÿ., Arbeidsovereenkomst,l84-188; Van Oevelen, A.
en Dirix, E., o.c., R.W. 1985-86, l0-14, nrs. 8-10; Wilms, W., Het recht op informatie
in het verbintenissenrecht. Een grondslagenonderzoek, R.Ly. 1980-81, 489-520; zie
ook Schrans, G., o.c., T.P.R. 1984,9-16; Kh. Charleroi l0 februari 1988, Rev. Rég.
Dr. 1988, 183.

206.Zie o.m. Kh. Brussel 23 januari 1986, T.B.H. 1987,533; De Tourneau, Th., De
l'allégement de I'obligation de renseignements ou de conseil, D. 1987, Chr., l0l.
In het kader van de rechtsverhouding tussen geneesheer en patiënt wordt aan die
informatieverplichting een bijzondere betekenis gehecht (zie infra, nrs. 108-109).
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om tot het bestaan van een fout te besluiten.

Ten slotte is te vermelden dat het sluiten van een - vernietigbare

- overeenkomst noodzakelijk gepaard gaat met de miskenning van een
gebiedende of verbiedende rechtsregel (wet, algemeen rechtsbeginsel, ge-

woonte . . . ). Die miskenning gebeurt bij het sluiten van de overeenkomst,
zodat zij, afgezien van de nietigheidssanctie, enkel tot een buitencontrac-
tuele aansprakelijkheid kan leiden2o7.

Om te bepalen of de schending van een gebiedende of verbiedende
rechtsregel een culpa in contrahendo is, die door de buitencontractuele
aansprakelijkheid wordt beteugeld, zijn de criteria toe te passen die toe-
laten te bepalen wanneer de schending van een wet, van een algemeen

rechtsbeginsel, van een gewoonte . . . een buitencontractuele fout is208.

c.2. Obligatoire verhoudingen tussen derden en contractanten.

69. A. Op de eerste plaats is te bepalen of contractanten, bij de uitvoering
van hun contractuele verbintenissen2æ, jegens derden een buitencontrac-
tuele fout kunnen plegen.

Over die rechtsregel bestaat geen betwisting: wanneer een contractueel
gedrag vanwege een contractpartij ten aanzien van een derde een fout
is, kan die derde op de buitencontractuele aansprakelijkheidsregels een

beroep doen om vergoeding van de, door die fout veroorzaakte schade te

bekomen, ongeacht of dit gedrag ook al dan niet als een contractuele fout
in aanmerking kan Lo-"12lo'211.

Wanneer dit contractueel gedrag ten aanzien van de medecontractant
tevens een contractuele wanprestatie is, wordt van coëxistentie of samen-

207. Zie b.v. Gent 14 mei 1982, R.W. 1984-85, 1851; Brussel 8 november 1988, J.L.M.B.
1988,1568.

208. Zie supra nrs. 40 en 49.
209. In beginsel is daarbij niet dienend of er al dan niet sprake is van een wanprestatie.
210. Zie vnl. Limpens, J., Responsabilité du contractant envers les tiers du chef de la

violation du contrat, Rev. Int. Dr. Comp. 1954, bijzonder nummer, 98-108; zie ook
Dalcq, R.O., Traité,|, 126, nr. l0l en 209-210, nrs. 399-402; Dirix, 8., Obligatoire
verhoudingen, l7l-207; Fagnart, J.L. en Denève, M., Chroniqte, J.T. 1985, 457, nr.
5; Van Oevelen, A. en Dirix, E., Kroniek van het verbintenissenrecht, 198l-1984,
R.W.1985,107, nr. 55; zie ook Cass. ll juni 1981, Arr. Cass. 1981, 1206; Pas. 1981,
l, ll97; Cass. 2l januari 1988, R.W. 1988-89, 675 met noot Dirix, E.; Brussel 13

november 1987, J.L.M.B. 1987, 1460.
211. Dirix (Obligatoire verhoudingen, 172-l'18) wijst op twee uitzonderingen waarbij een

derde een contractpartij ook contractueel kan aanspreken, nl. via de toepassing van
een vrijwaringsbeding en de middelijke vertegenwoordiging (commissionair).
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be staan van aansprake lij kheden gesproken.

Onder die omstandigheden kan een contractpartij wegens hetzelfde

feit of gedrag jegens de medecontractaît contractueel en jegens een derde

buite nc ontractue el aansprakelijk zijn.
De vraag rijst dan ook welk contractueel gedrag (of welke contractuele

fout) tevens een buitencontractuele fout is?

Het antwoord is, in beginsel, niet moeilijk te vinden: het contractueel
gedrag is te toetsen aan de bepaling van de buitencontractuele fout. Er
moet m.a.w. zijn vast te stellen dat een contractpartij niet heeft gehandeld

zoals een normaal voorzichtige en redelijke mens, in dezelfde feitelijke
omstandigheden geplaatst, zou hebben gedaan, dat zii toerekeningsvatbaar
was en dat schade, als gevolg van het gelaakte gedrag, voorspelbaar was.

In rechtspraak en rechtsleer zijn regelmatig pogingen aan te treffen om
de contractuele wanprestatie zonder meer, of althans met grote soepelheid,

als een buitencontractuele fout in aanmerking te nemen2l2.

Die zienswij ze v ergt voorbehoud: weliswaar zijn toerekeningsvatbaar-

heid2l3 en voorspelbaarheid van schade2la ook bij de contractuele fout
vereist, maar de overtreden norm is verschillend.

De contractuele wanprestatie stoelt op de miskenning van een con-

tractuele verbintenis waarvan het bestaan en de inhoud, onder voorbehoud
van de gebiedende en verbiedende rechtsregels, naar goedvinden door de

contractpartijen zijn bepaald. De contractuele gedragsnorrn is, onder het
gemaakte voorbehoud, het werk van de contractpartijen.

M.b.t. rechtsregels van het positieve recht en algemene zorgvuldig-
heidsnormen is de toestand anders: zij worden de rechtssubjecten opge-

drongen. De wil van de contractpartijen kan hun bestaan en hun inhoud
niet wijzigen.

Hieruit volgt dat de miskenning van een contractuele gedragsnorm niet
noodzakelijk tegelijk een schending is van een algemene zorgvuldigheid-
snonn of van een rechtsregel van het positieve recht, waarvan de inhoud
verschillend kan zijn.

Contractuele en buitencontractuele fout dekken dus niet noodzakelijk
dezelfde lading.

212. Fagnart, J.L. en Denève, M., Chronique,l.T.1985,457,rc.5; Fagnart, I.L., Chronique,
J.T. 1976,572,nr.5 en de aldaar vermelde referenties; zie ook Dirix, E., Obligatoire
verhoudingen, 181-199, vnl. 182, nr. 247.

213. Cass. 29 november 1984, Arr. Cass. 1985, 466; Pas. 1985, I, 399; Glansdorff, Fr.,
La responsabilité contractuelle des malades mentaux et des autres personnes atteintes
d'un trouble physique ou mental, R.C J.B. 198'l , 213.

2l4.Cfr. Cass. l1 april 1986, Arr. Cass. 1986, 1091; Pas. 1986, I,986; R.W. 1986-87,
1963.
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70. Tussen beide begrippen bestaan echter verbanden:

- de contractuele verbintenis, waarvan het bestaan en de inhoud door
de contractpartijen in hun rechtsverhouding is bepaald, kan tevens aan

een - geschreven of ongeschreven - zorgvuldigheidsnorm beantwoorden

die de contractpartijen ook ten aanzien van derden in aanmerking moeten

nemen215.

Onder die omstandigheden, kan de miskenning van die contractuele én

buitencontractuele gedragsnorrn aanleiding geven zowel - ten aanzien van

de medecontractant - tot een contractuele, als - ten aanzien van derden -
tot een buitencontractuele fout.

- de inhoud van de algemene zorgvuldigheidsnorm wordt bepaald door
de feitelijke omstandigheden waarin de aangesprokene zich ten tijde van

het litigieuze gedrag bevond.
Het bestaan van een contract en zijn, door de contractpartijen bepaalde

inhoud zijn feitelijke omstandigheden, waarmee rekening is te houden wan-

neer de inhoud van de algemene zorgvuldigheidsnorm in een andere rechts-

verhouding (nl. tussen derden en de contractpartijen) is te beoordelen2l6

Beroepsaansprakelijkheden bieden hiervan menig voorbeeld. Omwille
van de aanwezig geachte deskundig- of vaardigheden, doen "klanten"
een beroep op de diensten of goederen van een ander rechtssubject (b.v.

bestuurder van vennootschappen, advocaat, geneesheer, kredietverlener,

architect, aannemer, verkoper, producent . . . ). Door met de "klant" een

overeenkomst te sluiten, geeft de beroepsbeoefenaar, minstens impliciet
doch zeker, te kennen de, door de gemeenschap, gewenste en verwachte

deskundig- of vaardigheden te bezitten, hoewel de draagwijdte ervan door

de inhoud van de overeenkomst nader kan zijn bepaald (hetzij verstrengd,

hetzij beperkt).
Vermits de uitvoering van de overeenkomst zich meestal niet beperkt

tot de besloten ruimte tussen de contractpartijen maar zich integendeel

tot het veel ruimere kader van de gemeenschap uitstrekt, is aan te nemen

dat een normaal voorzichtige en redelijke mens217, hoewel bezig met de

uitvoering van een overeenkomst jegens de medecontractant, tevens acht

slaat op de belangen van derden, waarvan hij weet dat zij met het bestaan

en de gebruikelijke inhoud van die overeenkomst rekening kunnen houden.

2l5.Zie Cass. lljuni l98l,Arr.Cass.1981,1206;Pas.1981,1,1197; Cass. 12december
1958, Arr. Cass. 1959, 326, Pas. 1959, I, 383.

216. Cfr. Limpens, J., o.c., Rev. Dr. Int. Comp. D5a $ijz. nummer), 102; Van Ryn, J. en

Heenen, J., Principes, 148, nr. 1844.

217. Ngl. het geval, een normaal voorzichtige en redelijke aannemer, advocaat, architect,
geneesheer . . .
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De grenzen van de aldus jegens derden bij de uitvoering van een

overeenkomst in aanmerking te nemen algemene zorgvuldigheidsnorm
worden derhalve bepaald door de feitelijke omstandigheden waarin zowel
de derde als de aangesproken contractpartij zich bevindt2ls.

71. De coëxistentie van aansprakelijkheden vertoont een bijzonder aspect

wanneer een contractpartij een beroep doet op een uitvoeringsagent om

haar contractuele verbintenissen jegens de medecontractant uit te voeren en

wanneer door een wanprestatie van die uitvoeringsagent aan de genoemde

medecontractant schade wordt berokkend.

Als uitvoeringsagent komt ieder rechtssubject (aangestelde, aanne-

mer . . . ) in aanmerking dat door een contractpatij met de gehele of
gedeeltelijke uitvoering van een contractuele verplichting jegens de me-

decontractant wordt belast2l9.

Het slachtoffer-contractpartij kan enkel de medecontractant contractu-

eel aanspreken; bij ontstentenis van overeenkomst met de uitvoeringsagent,

is laatstgenoemde jegens het slachtoffer enkel buitencontractueel aanspra-

kelijk te stellen (zie artikel 1165 B.W.).
Wanneer de medecontractant door het slachtoffer niet kan worden aan-

gesproken hetzij omwille van een contractueel beding (exoneratieclausule,

ingekorte verjaringstermijn . . . ), hetzij omdat de fout van de uitvoerings-
agent in hoofde van de medecontractant aanleiding gaf tot niet te voorziene

en derhalve niet te vergoeden schade22o, hetzij om enig andere reden, zal

het slachtoffer van de uitvoeringsagent schadevergoeding pogen te be-

komen door op diens buitencontractuele aansprakelijkheid een beroep te
doen.

Die principiële mogelijkheid werd door het Hof van Cassatie sterk be-

knot: de uitvoeringsagent, die optreedt om een contractuele verbintenis van

een contractpartij uit te voeren, is enkel buitencontractueel aansprakelijk
te stellen wanneer de hem verweten fout een tekortkoming uitmaakt niet
alleen aan de contractuele verbintenis maar ook aan een algemene zorg-

vuldigheidsnorrn en wanneer die fout andere dan louter aan de uitvoering

218. Het door Dirix (Obligatoire verhoudingen, l8l, nr. 246-24'1,183, nr. 249 en 195, nrs.
265-266) gemaakte onderscheid tussen een zgn. tweede hypothese (vnl. beroepsaan-
sprakelijkheden) en derde hypothese (vnl. contractueel betrokken derden) lijkt zonder
voorwerp te zijn, nu de als voorbeelden van de derde hypothese geciteerde rechtspraak
betrekking hebben op beroepsaansprakelijkhedert (o.c., 796, nr. 266).

219. Cousy, H., o.c., T.P.R. 1984, 17l-173, nrs. 10-12; Van Oevelen, A. en Dirix, E., o.c.,
R.l.y. 1985-86, 105-109, nrs. 54 et seq.

220. Cass. 20 oktober 1983, Arr. Cass. 1984, 193; Pas. 1984,1,182.
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van de overeenkomst te wijten schade heeft veroorzaakt22r.

Afgezien van de vereiste dat de, door de derde ingeroepen fout niet
louter contractueel mag zijn, wat immers onvoldoende is om tot een

buitencontractuele fout te besluiten, ffiâg bovendien ook de berokkende
schade niet louter contractueel zijn.

Die tweede voorwaarde is wellicht in verband te brengen met de

bekommernis het contractueel evenwicht niet te laten ontsporen door een

contractpartij toe te laten een derde buitencontractueel aan te spreken en

aldus "voordelen" (een vergoeding) te bekomen waarvan, in het kader van
de overeenkomst, hetzij uitdrukkelijk, hetzij impliciet doch zeker afstand
werd gedaan22z.

Die rechtspraak leidt ertoe dat uitvoeringsagenten dikwijls van een

buitencontractuele immuniteit genieten223.

72. B. Omgekeerd kan het gebeuren dat derden de normale uitvoering
van een overeenkomst verstoren en de contractpartijen daardoor schade

berokkenen.

Hierbij rijzen problemen met betrekking tot fout, schade en causaal

verband2za ; hiema wordt enkel onderzocht onder welke omstandigheden
een derde een fout pleegt door de normale uitvoering van een overeenkomst
te verstoren.

Er wordt aangenomen dat een derde zich, onder omstandigheden, aan

een fout schuldig kan maken door een contractpartij tot een wanprestatie

aan te zetteî of haar nopens de juiste draagwijdte van haar contractuele
verbintenissen te doen dwalen225.

In die veronderstelling werkt de derde niet mee aan de contractbreuk
zelf, hoewel hij er - foutief - aan de oorsprong van ligt.

De feitelijke omstandigheden getoetst aan het gedrag van een normaal

221. Cass. 7 december 1973, Arr.. Cass. 1974, 395; Pas. 1974, 1,376; R.C.J.B. 1976, 15

met noot Dalcq, R.O. en Glansdorff, Fr.; Cass. 8 april 1983, Arr. Cass. 1983,934;
Pas. 1983, I, 834; R.W. 1983-84, 163 met noot Herbots, J.. Zie ook deel 2.

222. Z\e deel 2 m.b.t. de theorie van de samenloop; zie ook Dirix, 8., Obligatoire verhou-
dingen,204-207.

223. Zij kunnen, wanneer de voorwaarden van de coëxistentie niet zijn vervuld, noch
contractueel, noch buitencontractueel worden aangesproken.

224. Yoor een overzicht: Dirix, E., Obligatoire verhoudingen,209-233.
225. Dlrl,x,8., o.c.,273, w.285, noot 13; Kruithof, R., La théorie de la tierce complicité

en droit privé. Plus de soixante-dix années d'incertitude juridique, R.CJ.B. 1980,
ll7-118, nr. 22; Stuyck, J., tæs pratiques du commerce et le droit des contrats, Ann.
Dr. Louv. 1986, 58-59, nr. 39 en 60, w. 42; Swennen, H., Desbewust deelnemen aan

andermans conhactbreuk is fout, R.W. 1978-79, 1939; zie ook Cass. 17 juni 1960,
Pas. 1960, I, ll9l; Cass.9 november 1973, An. Cass. 1974,283; Pas. 1974,1,270.
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voorzichtige en redelijke mens zullen toelaten te bepalen of al dan niet
een fout is gepleegd226, mits eveneens tot toerekeningsvatbaarheid en

voorspelbaarheid van schade is te besluiten.

73. Veel meer aandacht is geschonken aan de hypothese waarin de derde

aan de wanprestatie van een contractpartij meewerkt, beter bekend als het

leerstuk v an de derde -medeplic hti ghe id aan andermans c ontractbreuk.
Het is ongetwijfeld één der meest en felst besproken onderwerpen uit

het aansprakelijkheidsre cht227 .

Er moest immers worden bepaald wanneer de derde-medeplichtigheid
aan andermans contractbreuk een fout is.

Drie zienswijzen werden verdedigd228.

a) Volgens een eerste stelling, pleegt een derde, die bij de wanprestatie

van een contractpartij is betrokken, slechts dan een buitencontractuele fout,
wanneer hij bedrieglijkheeft gehandeld hetzij om de belangen van de me-

decontractant te schenden, hetzij om de contractpartij tot wanprestatie aan

te zetten door met de derde, in strijd met haar contractuele verbintenissen,

een nieuwe overeenkomst te sluiten22g.

Er is beweerd dat het Hof van Cassatie die opvatting in zijn arrest

dd. 24 november 1932230 zou zijn bijgevallen, hoewel is vast te stellen

226. Als voorbeelden worden geciteerd: het - foutief - verwekken van een verkeerde
voorstelling van de werkelijkheid (dwaling) in hoofde van een producent zodat hij een

hem bindend selectiefdistributiesysteem miskent; een derde die een contractspartij tot
wanprestatie aanzet om de medecontractant nadeel te berokkenen . . .

227.Zie het overzicht van de rechtsleer bij Merchiers, Y., Contractbreuk en derde-
medeplichtigheid, R.lÿ. 1985-86, 2086-2087, noot 3; Dieux, X., o.c.,297 et seq.;

Dirix, E., Obligatoire verhoudingen,2lO-216; Fagnart, J.L. en Denève, M., Chroni-
que, ,LT. 1985,456-457, nr. 4; Simont, L., Réflexions sur la jurisprudence de la Cour
de cassation relative à la responsabilité du tiers complice de la violation d'une obliga-
tion contractuelle, in Liber amicorum Pirson, te verschijnen, 2l blz.; Stuyck, J., o.c.,
Ann. Dr. Law. 1986,56-60.

228.Yoor een overzicht: Procureur Generaal Krings, conclusie voor Cass. 22 april 1983,
Arr. Cass. 1983, 1022-1028; Dirix, 8., Obligatoire verhoudingen, 211-212, nr. 285;
Kruithof, R., o.c., R.CJ.B.1980, l0l-118; Merchiers, Y., La tierce complicité de la
violation d'une obligation contractuelle. Fin d'une incertitude, R.CJ.B. 1984,369-
3'l2,nrs.5-6; Merchiers, Y, o.c., R.l.y. 1985-86,2088, nr.4. Hierbij is te vermelden
dat die drie zienswijzen niet door alle auteurs op dezelfde wijze werden omschreven.

229.Dit is althans de samenvatting van die stelling volgens Kruithoi R., o.c., R.C.J.B.
1980, 101-104, nrs. 6-8.

230. Cass. 24 november 1932, Pas. 1933, I, 19: "que la seule connaissance d'une con-
vention n'engage pas la responsabilité du tiers qui a participé avec le débiteur à son

inexécution; qu'il faut en outre et nécessairement qu'il ait agi en vue d'aider celui-ci
à violer ces engagements; que dans l'espèce l'arrêt entreprrs constate en fait et sou-
verainement qu'il n'est point établi à suffisance de droit qu'il y avait chez R. une
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dat het Hof het woord "bedrieglijk" zelf niet heeft gebruikt en enkel naar

overwegingen van de feitenrechter verwees23l.

b) Volgens de tweede theorie, zou de derde zich aan een fout schuldig
maken door, bewust van het bestaan van het contract, andermans con-
tractuele rechten te miskennen. Niet vereist zol zijn dat de derde aan de

wanprestatie van de contractpartij heeft meegewerkt.

De medecontractant, die door het optreden van de derde jegens een

contractpartij schade leed, zou aldus de fout bewijzen door de kennis van
het contract in hoofde van die derde aan te tonen232.

Die zienswijze werd door het Hof van Cassatie uitdrukkelijk verwor-
pen233.

Die rechtspraak is bij te vallen: weliswaar is het bestaan van de

overeenkomst, alsmede van de eruit volgende rechten en verplichtingen
aan derden tegenwerpelijk23o, maar indien wordt aangenomen dat een

derde zich dient te onthouden van elke aantasting van contractuele rechten,
waarvan het bestaan hem bekend is, zouden op die derde verbintenissen

rusten uit hoofde van een overeenkomst, waaraan hij niet deelnam. Dit is
onverenigbaar met artikel 1165 B.W.23s.

c) Volgens een derde theorie is het gedrag van de derde foutief wanneer

hij wetens en willens aan andermans contractbreuk deelneemt.
Verschillende voorwaarden zouden daartoe moeten zijn vervuld:

geldige voorafbestaande overeenkomst,

intention doleuse ou une véritable mauvaise foi lorsqu'il a exécuté des commandes
qui lui étaient passées par L.; qu'on ne relève chez lui aucune manoeuvre précise qui
ait eu pour but de supplanter I'appelante; . . .

qu'il résulte de ces constatations que le défendeur R. s'est bomé à user, sans inten-
tion, après la convention litigieuse, du droit incontestable, qu'il avait avant celle-ci, de
livrer ses bières à L., droit préexistant que cette convention, à laquelle il est demeuré
étranger, n'a pu évidemment lui enlever; . . . que l'arrêt attaqué a par là, suffisamment
et légalement justifié sa disposition". (cursiving toegevoegd)

231. Cfr. Simont, L., o.c., nr. 5, die om andere, gegronde, redenen de traditionele interpre-
tatie van het arrest dd. 24 november 1932 bestrijdt.

232.Limpens, J., De I'opposabilité des contrats à l'égard des tiers, Mélanges en I'honneur
de P. Roubier, II, Paris, 1961, 103-104; zie ook de samenvatting van die theorie door
Kruithof, R., o.c., R.CJ.B.l980, 104-109, nrs.9-12.

233.Cass.24 november 1932,Pas.1933, I, 19; Cass. lTjuni 1960, Pas. 1960, I, 1191;
Cass. 3 november 1961, Pas. 1962,1,252;zie ook Cass.9 november 1973, An. Cass.

- 
L+?4, 1&?; P#- 191+ l+ 27î.

234. Cass. 27 mei 1909, Pas. 1909, I,275; Cass. l0 december 1971, Arr. Cass. 1972, 360;
Pas. 1972, I, 355; R.C.J.B. 1973, 288 met noot Masson, 1.P., La relativité des actes
juridiques; vérité d'évidence ou prétendue règle?; Cass.7 september 1972, Arr. Cass.

1973, 24; Pas. 1973, 1, 22.
235. Dirix, 8., Obligatoire verhoudingen,2l2, m.285; Kruithof, R., o.c., R.CJ.B. 1980,

108-109, nr. l2; Simont, L., o.c., nr. 6.
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- die de derde bekend is of hem bekend diende te zijn1'

- de contractpartij, waarmee de derde handelt, moet - opzettelijk236 -
een contractuele verbintenis schenden;

- de derde moet bewust aan de wanprestatie meewerken237.

Er is beweerd dat de aldus omschreven en verboden derde-

medeplichtigheid aan andermans contractbreuk een toepassing van de theo-

rie van het rechtsmisbruik is238, hoewel sommige auteurs ook spreken van

"fraude simpls"239'z+0.

De aanhangers van de derde theorie menen dat het Hof van Cassatie

hun zienswljze in de arresten van2l api,l l9782ar en22 april 19832a2 is

bijgevallen, waardoor - naar zij menen - aan een zeventigfarige contro-
verse een einde zou zijn gekomen243. Aan die interpretatie is te twijfelen.

Drie soorten bezwaren zijn aan te voeren tegen de opvatting dat een

derde een fout begaat wanneer hij wetens en willens aan andermans

contractbreuk deelneemt.

Die bezwaren stoelen op de draagwijdte die toekomt aan de ingeroepen

arresten van het Hof van Cassatie, op de onderlinge verdeeldheid die tussen

de aanhangers van de stelling bestaat en op enkele basisbeginselen van het

aansprakelijkheidsrecht.

236.Opzet vanwege de contractpartij wordt door Kruithof (o.c., R.C.J.B. 1980, l17, nr.
22) geëist, maar wordt o.m. door Merchiers (o.c., R.W. 1985-86, 2091, rr. l0; ibid.,
o.c., R.CJ.B. 1984,380-382) niet vermeld en door Stuyck (o.c., Ann. Dr. Louv. 1986,
58, noot 97) in twijfel getrokken.

237 . M.b.t. die voorwaarden: Merchiers, Y., o.c., R.l.y. 1985-86, 2089-2091; Merchiers, Y.,
o.c., R.C.I.B. 1984,375-382; Stuyck, J., o.c., Ann. Dr. Louv. 1986,58.

ffr.: Kruithof, R., o.c., R.CJ.B. 1980, ll5-l18,nrs. 19-22.

238. Dirix, 8., Obligatoire verhoudingen,212-213, nr. 285; Kruithof, R., o.c., R.CJ.B.
1980, ll0-113, nrs. 14-16; Merchiers, Y., o.c., R.C.J.B. 1984,374-375, nrs. 8-9;

Merchiers, Y., o.c.; R.l4l. 1985-86, 2089, nr. 5.

239. Kruithol R., o.c., R.CJ.B.1980, 109-118; Merchiers, Y., o.c., R.C.1.8.1984,371,nr.
6.

240. Rechtsmisbruik en het verbod bedrieglijk te handelen zijn nochtans van elkaar te
onderscheiden rechtsregels (zie supra nrs. 50 en 58).

241. Cass. 2l april 1978, Arr. Cass. 1978,961; Pas. 1978, I,951.
242. Cass. 22 april 1983, Arr. Cass. 1983, 1022; Pas. 1983, l,944.
243. Zie o.m. Dirix, E., De derde-medeplichtigheid aan andermans contractbreuk: het einde

van de controverse, noot onder Cass. 22 apil 1983, R.l4l. 1983-84, 427; Diix,8.,
Obligatoire verhoudingen,213-214, nr.286; Dirix, E. en Van Oevelen, 4., o.c., R.Iÿ.
1985-86, 155, nr. 67; Fagnart, J.L. en Denève, M., Chronique, l.T. 1985,455-456, nr.
4; Merchiers, Y., o.c., R.C.l.B.1984,366 et seq.; Merchiers, Y., o.c., R.\ry. 1985-86,

2087-2088, nr. 3; Stuyck, J., o.c., Ann. Dr. Louv. 1986, 57, nr. 39; zie ook Brussel 4
december 1986, J.L.M.B. 198'l ,795.
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B.a. De interpretatie van de arresten van het Hof van Cassatie

dd.2l april 1978 en 22 april 1983.

74. Er is reeds door anderen op gewezen dat het Hof van Cassatie over
het probleem van de derde-medeplichtigheid in zijn arrest van 2l april
1978244 geen uitspraak deed. Weliswaar was het probleem in het tweede

cassatiemiddel, d.m.v. een kritiek op de beslissing van de feitenrechter,

aan de controle van het Hof voorgelegd, maar dit middel werd verworpen
omdat het op een verkeerde interpretatie van de bestreden beslissing stoelde

en derhalve feitelijke grondslag miste2as. Er werd niet onderzocht of de

bestreden beslissing in rechte wettelijk was gerechtv aardigd2a6.

Aan dit arrest is dan ook verder geen aandacht te schenken.

In het arrest van het Hof van Cassatie van 22 apllrl 1983247 werd

daarentegen overwogen: " . . . dat het beroepen vonnis oordeelde dat ver-

weerster (de bank) "ten goede rechte doet gelden dat de handelswijze van
(eiseres - de verkoper) een fout uitmaakt; er inderdaad beschouwd dient
(te worden) dat het terug inkopen van de wagen gebeurde niettegenstaande

dat (eiseres - de verkoper) de naamloze vennootschap C (de bank) in al
haar rechten gesubrogeerd had en voomamelijk in het voorrecht van de

onbetaalde verkoper; (eiseres - de verkoper) door haar rechten over te ge-

ven aan de financierder minstens één verplichting aanging, te weten niets

te ondernemen dat het verlies kon meebrengen van het voorrecht dat zij
overgaf; (eiseres - de verkoper) aan deze verplichting tekortkwam; (eise-

res - de verkoper) op de hoogte was van de financiering en moest weten

dat aan de financieringsmaatschappij nog een belangrijk saldo verschul-

digd bleef; aldus uit de bestanddelen van de zaak blijkt dat (eiseres - de

verkoper), die de financiering kende en volledig aanvaard had, bijgevolg
eveneens de indeplaatsstelling van de financieringsmaatschappij in haar

rechten en voorrechten, een fout heeft begaan door haar medewerking te

geven aan de teloorgang van deze rechten en voorrechten".
" . . . dat het arrest, na vastgesteld te hebben, onder meer, dat eiseres (de

verkoper) wist of diende te weten dat zij verweerster (de bank) in de

onmogelijkheid stelde haar voorrecht uit te oefenen, oordeelt: "dat dien-

244. Cass. 2l april 1978, Arr. Cass. 1978, 961; Pas. 1978, I, 951.
245. M.b.t. het cassatiemiddel dat feitelijke grondslag mist: zie Simont H., Des pourvois en

cassation en matière civile, Brussel, Bruylant, 1933, 162-l@, nrs. 163-164; Rigaux,
Fr., l,a nature du contrôle de la Cour de cassation, Brussel, Bruylant, 1966, 180 et
seq., ffs. 114 et seq.

246. Procureur Generaal Krings, conclusie voor Cass. 22 april 1983, An. Cass. 1983,
lO25-1026; Simont, L., o.c., nr.9.

247. Cass.22 april 1983, Arr. Cass. 1983, 1028; Pas. 1983,1,9M.
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tengevolge met de eerste rechter dient aangenomen te worden dat de me-

dewerking van (eiseres - de verkoper) aan deze teloorgang van het eigen-

domsvoorbehoud een fout uitmaakt, die in oorzakelijk verband staat met

de door (verweerster - de bank) geleden schade".
" . . . dat het arrest derhalve de aquiliaanse fout van eiseres afleidt uit de

kennis die zij had of moest hebben van de bestaande toestand en uit de

medewerking die zij niettemin aan de contractbreuk verleende".
" . . . dat deze vaststellingen volstaan om op de artikelen 1382 en 1383

van het B.W. gegronde aansprakelijkheid van eiseres (de verkoper) af te
leiden".

Uit die overwegingen blijkt dat noch de eerste rechter, noch de rechter
in hoger beroep de buitencontractuele fout van de derde (in casu, de

verkoper), die kennis had van het bestaan van het voorrecht van de

onbetaalde verkoper, waarvan de bank als gevolg van een conventionele

subrogatie de titularis was geworden, hebben afgeleid uit de medewerking
die hij aan de contractbreuk van de koper van de wagen zou hebben

verleend.

Er is zelfs vast te stellen dat noch de eerste rechter, noch de rechter in
hoger beroep het bestaan van een contractuele fout in hoofde van de koper
van de wagen hebben vastgesteld. De eerste rechter heeft er integendeel

op gewezen dat de verkoper, als gevolg van de met de bank gesloten

subrogatie-overeenkomst, de - contractuele - verplichting had "niets te
ondememen dat het verlies kon meebrengen van het voorrecht" dat werd

overgedragen.
Aan die verplichting, zo werd door de feitenrechters vastgesteld, is de

subrogant (de verkoper) jegens de gesubrogeerde (de bank) tekort gekomen

door naderhand de litigieuze wagen van de oorspronkelijke koper terug aan

te kopen, waardoor het voorrecht van de onbetaalde verkoper tenietging,
vermits hij het bestaan van dit voorrecht kende en diende te weten dat
de schuld jegens de bank (gesubrogeerde) nog niet helemaal kon zijn
6"1u44,.248'249 .

Om tot het bestaan van een buitencontractuele25o fout van de verkoper
te besluiten, hebben de feitenrechters geenszins een medeplichtigheid aan

een eventuele, doch niet vastgestelde contractbreuk van de koper van de

248. Zie ook Simont, L., o.c., nr. 10.

249.M.b.t. het voorrecht van de onbetaald gebleven verkoper: zie artikel 20,5" Hyp. W.;
adde: Heenen, J., Les garanties du vendeur de meubles et leurs avatars, R.CJ.B.1973,
9 et seq.

250. Overigens rijst de vraag of de aansprakelijkheid niet louter contractueel diende te zijn,
vermits zij haar oorsprong in de subrogatie-overeenkomst vond.
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wagen in aanmerking genomen, doch enkel en alleen het gedrag van

de verkoper-subrogant jegens de gesubrogeerde bank beoordeeld. Hun
beslissingen hebben dan ook geen betrekking op het leerstuk van de derde-
medeplichtigheid aan andermans contractbreuk. Zij sluiten integendeel aan

bij de rechtspraak die meent dat een rechtssubject, onder omstandigheden,
foutief kan handelen door een zakelijk of persoonlijk zekerheidsrecht,
waarover een ander rechtssubject beschikt, teloor te laten gaan2sl en

waarbij alsdusdanig niet dienend is of ook nog een ander rechtssubject
zich - onrechtstreeks - al dan niet aan een contractbreuk schuldig maakte.

Weliswaar heeft het Hof van Cassatie, in enigszins ongelukkig gekozen

bewoordingen, overwogen dat de buitencontractuele fout van de verkoper
werd afgeleid uit de kennis die hij had of moest hebben van de bestaande

toestand en uit de medewerking die hij niettemin aan de contractbreuk
verleende, maar het gecursiveerde deel van die overweging werd niet
alleen ten overvloede gegeven, bovendien kon het Hof van Cassatie de

draagwijdte van de beslissing van de feitenrechters niet wijzigenzsz.
Die overweging kan derhalve niet tot gevolg hebben dat de beslis-

sing van de feitenrechters die vreemd was aan het leerstuk van de derde-
medeplichtigheid aan andermans contractbreuk, als gevolg van de tussen-

komst van het Hof van Cassatie, daarmee toch een verband zou vertonen.

B.b. De onderlinge verdeeldheid tussen de aanhangers ÿan de derde theorie

75. Vermits de derde die met een contractpartij contact zoekt om met
haar een nieuwe overeenkomst te sluiten - eventueel in strijd met een reeds

bestaande overeenkomst - gebruik maakt van een subjectief recht dat op
het algemeen rechtsbeginsel van de wilsautonomie stoelt, ligt het voor de

hand dat de uitoefening van dit recht niet aan het buitencontractuele fout-
criterium, doch wel aan het algemeen rechtsbeginsel dat rechtsmisbruik
verbiedt, is te toetsen2s3.

De theorie van de derde-medeplichtigheid aan andermans contract-
breuk wordt dan ook terecht als een toepassing van het verbod van rechts-

251.Zie o.m. Kh. Doomik 28 januari 1986, Rev. Reg. Dr. 1986,267; Kh. Liège 10

november 1983, T.B.H. 1985, 50.
252. Het Hof van Cassatie kan hetzij de voorziening verwerpen, waardoor de bestreden

beslissing haar gezag en kracht van gewijsde behoudt, hetzij de voorziening gegrond
verklaren, waardoor de bestreden beslissing geheel of gedeeltelijk wordt vernietigd
en in die mate haar gezag (kracht) van gewijsde verliest. Hoe dan ook, komt het aan

het Hof van Cassatie niet toe, afgezien van de eventuele vemietiging, het gezag van
gewijsde van de bestreden beslissing te wijzigen.

253. Zie supra nr. 66.
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misbruik beschouwd2sa. De aanhangers van de derde zienswijze laten ech-
ter na daarvan de passende gevolgen af te leiden.

Opmerkelijk is daarbij dat sommigen van het rechtsmisbruik naar de

bedrieglijke benadeling van andermans rechten glijden25s, hoewel dit on-
derscheiden rechtsbegrippen zijn2s6 en dat door geen enkel auteur wordt
onderstreept dat het rechtsmisbruik een marginale controle van het aange-

klaagde gedrag vergt. Dergelijke controle leidt tot een terughoudendheid in
de beoordelingzs7, waarvan geen spoor is terug te vinden wanneer de be-
wuste medewerking aan andermans contractbreuk - ten onrechte - als een

gewone fout in de zin van de artikelen 1382-1383 B.W. in aanmerking
wordt genomen.

De aanhangers van de derde theorie lijken het ook oneens te zijn over
de vereiste dat de contractpartij, waarmee de derde handelt, opzettelijk
haar contractuele verplichtingen zou miskennen258. Het toepassingsgebied
van hun theorie wordt hierdoor nochtans bepaald.

Sommigen lijken ten slotte aan te nemen dat de bewuste medewerking
aan andermans contractbreuk slechts een buitencontractuele fout kan zijn,
wanneer de contractbreuk op een rechtsgeldige overeenkomst betrekking
heeft2sg.

Wanneer een overeenkomst door een nietigheid zou zijn aangetast, zou
aldus van een derde medeplichtigheid aan andermans contractbreuk geen

sprake kunnen zijn.
Voorwaar een vreemde vaststelling wanneer in aanmerking wordt

genomen dat vernietigbare overeenkomsten, tot op het ogenblik van hun

254. Dirix, E., Obligatoire verhoudingen,212-213, nr. 285; Kruithof, R., o.c., R.CJ.B.
1980, ll0-113, nrs. 14-16; Merchiers, Y., o.c., R.l.y. 1985-86,2089, nr.5; Merchiers,
Y., o.c., R.C.J.B. 1984,374-375, nrs. 8-9.
Kruithof, R., o.c., R.CJ.B. 1980, ll0-113, nrs. 14-16; Merchiers, Y., o.c. R.CJ.B.
1984, 371, nr. 6.

Zie supra nrs.50 en 58; Kruithof (o.c., R.C.J.B. 1980, ll3-115) wijst zelfs op
een analogie tussen de actio pauliana en de derde-medeplichtigheid aan andermans
contractbreuk.
Zie supra nrs. 35-38.
Zie supra m.73, noot 212.
Merchiers, Y., o.c., R.CJ.B. 1984, 376-377, nrs. 12-15; Merchiers, Y., o.c., R.ÿÿ.
1985-86, 2089-2090, nrs. 6-7; Stuyck, J., o.c., Ann. Dr. Louv. 1986, 58-59, nrs. 39-40;
Van Ryn, J. en Limpens, J., La responsabilité du tiers complice de la violation d'un
contrat, R.CJ.B. 1951, 95, nr. 13. Kruithof (o.c., R.CJ.B. 1980, 109-l18) maakt van
die voorwaarde geen melding.

255

256

257
258
259

129



nietigverklaring door de rechter, bestaan en moeten worden uitgevoerd260.

Over essentiële voorwaarden van hun theorie bestaan aldus menings-
verschillen tussen de auteurs die menen dat de bewuste deelneming aan

andermans contractbreuk een buitencontractuele fout is.

B.c. De theoretische bezwaren tegen de derde theorie

76. Eerder is aangetoond waarom een contractuele fout, d.i. de schending
van een contractuele verbintenis, niet noodzakelijk een buitencontractuele
fout is26l.

Op dit onderscheid zijn o.m. de jurisprudentiële rechtsregels inzake de

samenloop en de coëxistentie van de aansprakelijkheden gestoeld262.

Hieruit volgt dat een contractpartij die vaststelt dat haar medecon-
tractant zich, eventueel wetens en willens, aan een wanprestatie schuldig
maakte, uit die vaststelling niet zonder meer kan afleiden dat jegens haar

een buitencontractuele fout werd gepleegd.

Daartoe zal zij, afgezien van de toerekeningsvatbaarheid en de voor-
spelbaarheid van schade, immers moeten aantonen dat de gelaakte wan-
prestatie tevens een tekortkoming is aan een algemene zorgvuldigheids-
norm of aan een wetsbepaling die een welbepaald gedrag oplegt.

Hoe is, onder die omstandigheden, te verklaren dat een derde een

buitencontractuele fout pleegt door bewust aan andermans contractbreuk
mee te werken, terwijl aan de contractpartij, die de contractbreuk pleegt,

niet noodzakelijk een buitencontractuele fout ten laste is te leggen ?

Aannemen dat een bewuste medewerking aan andermans contractbreuk
volstaat om steeds tot een foutieve derde-medeplichtigheid aan de wan-
prestatie van een contractpartij te besluiten, houdt in dat de overeenkomst
of de verbintenis, waarvan de schending wordt ingeroepen, voor de derde

andere en verderreikende rechtsgevolgen dan voor die contractpartij heeft,
vermits - zoals vermeld - de wanprestatie in haar hoofde niet noodzake-

lijk een buitencontractuele fout is.

Dit besluit lijkt met artikel 1165 B.W. onverenigbaar.

Bovendien zou, zoals L. Simont heeft onderslreept26s, de bewuste me-

260. Zie voor een overzicht: De Gryse, L., De nietigheid in het algemeen overeenkom-
stenrecht, in"Actuele problemen van het arbeidsrecht 2", M. Rigaux (ed), Antwerpen,
Kluwer, 1987, 305, nr. 4; Rauws, lN., De arbeidsovereenkomst,6l-63.

26l.Zie supra, nr.69.
262.M.b.t. de samenloop, zie deel 2; m.b.t. de coëxistentie, zie reeds supra nrs. 69-71.
263. Simont, L., o.c., nr.3.
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dewerking aan andermans contractbreuk enkel een buitencontractuele fout
kunnen zijn, wanneer die rechtsregel in een wetsbepaling werd opgeno-

men, waarvan de toepassingsvoorwaarden voldoende precies zouden zijn
omschreven om te kunnen aanvoeren datzij een welbepaald gedrag oplegt.

Een dergelijke - algemene - wetsbepaling lijkt in het Belgisch positief
recht niet aan te treffen.

Het gedrag van de derde, die de uitvoering van een overeenkomst

verstoort, moet derhalve aan de hand van ongeschreven algemene zorg-

vuldigheidsnonnen worden beoordeeld.

Om het bestaan en de draagwijdte van de toepasselijke algemene zorg-

vuldigheidsnorm(en) te bepalen, is derhalve te onderzoeken hoe een nor-

maal voorzichtige en redelijke mens, in dezelfde feitelijke omstandigheden
geplaatst, als derde ten aanzien van de litigieuze overeenkomst of ver-

bintenis zou hebben gehandeld.

Met het buitencontractuele foutbegrip is dus de opvatting strijdig dat

om tot een foutieve derde-medeplichtigheid aan andermans contractbreuk

te besluiten enkel en alleen met de bewuste medewerking aan de con-

tractuele wanprestatie, met uitsluiting derhalve van alle andere feitelijke
omstandigheden, rekening is te houden2e.

Onder die omstandigheden lijkt het de voorkeur te verdienen dat noch

de loutere kennis van het bestaan van een overeenkomst of van een

contractuele verbintenis (tweede theorie), noch de bewuste medewerking

aan andermans contractbreuk (derde theorie) op zichzelf volstaan om tot
een foutieve derdemedeplichtigheid aan een contractuele wanprestatie te
besluiten.

Het enige criterium om tot een dergelijke fout te besluiten lijkt erin
te bestaan te onderzoeken hoe een norrnaal voorzichtige en redelijke

mens, in dezelfde feitelijke omstandigheden geplaatst, het subjectieve

recht om naar goedvinden zijn rechtstoestand te bepalen, zou hebben

uitgeoefend. Daarbij is eveneens te onderzoeken en vast te stellen dat

de aangesprokene toerekeningsvatbaar was en dat schade als gevolg van

zijn gedrag voorzienbaar was.

Een bedrieglijke benadeling van andermans rechten (eerste theorie) is

evenwel niet vereist.

De bedoeling en de kennis van de derde of van de contractpartij kunnen

feitelijke elementen zijn die de foutbeoordeling beïnvloeden, maar ook
andere feitelijke omstandigheden zoals de inhoud van de overeenkomst,

264. Zie ook Simont, L., o.c., nrs. 3 en 1l-12.

131



de gebruiken, de hoedanigheid van partijen, wettelijke verplichtingen . . .

kunnen in aanmerking komen.

Overigens is vast te stellen dat, hoewel soms ogenschijnlijk de indruk
wordt gewekt dat de derde theorie wordt gevolgd, Hoven en Rechtbanken
er meestal zorg voor dragen met alle relevante feitelijke omstandighe-
den rekening te houden en zich niet tot de vaststelling van de bewuste
medewerking beperken om tot een onrechtmatige derde-medeplichtigheid
te besluiten26s, zodat een juiste toepassing van het foutbegrip wordt ge-

maakt, wanneer ook de toerekeningsvatbaarheid en de voorspelbaarheid
van schade in aanmerking worden genomen.

Evenwel rijst de vraag of het gedrag van de derde, die zich zgî. aaî
de contractbreuk van een contractpartij medeplichtig maakte, wel aan de

artikelen 1382-1383 B.W. is te toetsen266. Hij oefent nl. zelf een subjec-
tief recht uit (gestoeld op de wilsautonomie) wanneer hij een overeen-
komst sluit. Onder die omstandigheden is het besluit onvermijdelijk dat
toepassing is te maken van het algemeen rechtsbeginsel dat rechtsmisbruik
verbiedt, \ilanneer op zijn rechtsuitoefening kritiek is uit te oefenen. De
toepassingsvoorwaarden van het rechtsmisbruik en niet die van de artikelen
1382-1383 B.W. zijn m.a.w. te gebruiken. Wanneer die zienswijze wordt
gevolgd, blijkt meteen dat het leerstuk van de derde-medeplichtigheid aan

andermans contractbreuk nog voor nieuwe ontwikkelingen vatbaar is.

c.3. De zgn. schijn- of vertrouwensleer.

77. Opdat een gedrag rechtsgevolgen zou hebben is vereist dat die rechts-
gevolgen, hetzij door het rechtssubject worden gewenst (een rechtshan-
deling), hetzij door een rechtsregel aan het gedrag, dat aan de toepas-

singsvoorwaarden van die rechtsregel beantwoordt, worden gehecht (een

265. Zie b.v. Brussel 27 maart 1984, T.B.H. 1984, 539 (schending van een niet mededin-
gingsbeding); Brussel 4 maart 1986, R.W. 1987-1988, 370 (clausule van eigendoms-
voorbehoud); Antwerpen 24 maart 1986, R.W. 1986-87, 798 met noot Herbots, J.H.,
De derde-medeplichtigheid en de verkopers van niet-afbetaalde automobielen; Brussel
18 juni 1986, T.B.H. 1986,735 (m.b.t. de afwerving van personeel); Liège l7 de-
cember 1986, J.L.M.B. 1987, 1515 (clausule van niet-vervreemding); Kh. Toumai 28
januari 1986, J.T. 1987, 148 (clausule van niet-vervreemding); Kh. Antwerpen 15 mei
1986, H.P. 1986, II, ll1 (niet-mededingingsbeding); «tr. Antwerpen l9 juni 1986,
H.P. 1986, II, 258.

266. Zie supra nr. 53.
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rechtsfeit)267.

In rechtspraak en rechtsleer wordt bovendien aangenomen dat een

rechtssubject soms kan zijn verbonden door zijn uitgedrukte, schijnbare

wil, die evenwel niet aan de werkelijke bedoeling van dat rechtssubject

beantwoordt.
Die verbondenheid wordt verklaard door het, op de schiin gestoelde

rechtmatige ÿertrouwen van andere rechtssubjecten die meenden dat de

uitgedrukte wil met de werkelijke wil strookte en hun gedrag aan die

uitgedrukte, schijnbare wil hebben aangepast.

Wanneer aan de uitgedrukte, schijnbare wil immers geen rechtsgevol-

gen zouden worden gehecht, zouden die andere rechtssubjecten schade

lijden, wat blijkbaar niet "wenselijk" wordt geacht.

Aan de schijn- of de vertrouwensleer worden nochtans uiteenlopende

verklaringen gegeven:

- door het Hof van Cassatie, bijgevallen door een deel van de rechts-

leer, is lange tijd aangenomen dat de schijnleer in de buitencontractuele

aansprakelijkheid haar grondslag u in6(68'26e .

Het kan immers, onder omstandigheden, foutief zijn een schijn in het

leven te roepen of te laten roepen, waardoor bij derden de indruk wordt
gewekt dat welbepaalde rechtsgevolgen worden beoogd en waarop zij hun

gedrag kunnen afstemmen.

Het volstaat, onder voorbehoud van de toerekeningsvatbaarheid en

de voorspelbaarheid van schade, dat is vast te stellen dat een normaal

voorzichtige en redelijke mens, in dezelfde omstandigheden geplaatst, op

de één of andere wijze zou hebben vermeden dat derden, door zijn toedoen,

een verkeerde voorstelling van de werkelijkheid kregen, om tot het bestaan

van een fout te besluiten27o. Het is derhalve niet noodzakelijk dat de -
foutieve - schijntoestand reeds volledig zolu zljn tot stand gekomen of
gebracht. Dit laatste kan evenwel onder omstandigheden voldoende zijn
om tot het bestaan van een inbreuk op een algemene zorgvuldigheidsnorm
te besluiten.

Die fout kan een causaal verband met toekomstige doch zekerc

267. Het rechtsgevolg kan o.m. door een wet in de materiële betekenis, door een algemeen
rechtsbeginsel, door een gewoonte, door de rechtspraak... aan het gedrag worden
gehecht.

268. Cass. 13 januari 1972,, An. Cass. 1972, 473; Pas. 1972, l, 472; Cass.30 mei 1979,

Arr. Cass. 1979, ll45; Pas. 1979, l,1123.
269. De Page, H., Traité, Y, M4, nr. zl48; Vincent, L., ln théorie de l'apparence, Trav. et

Conf. de la Fac. de droit ULB, Brussel, Larcier, 1957, 10-13, nrs. l3-15.
27O.Zie Vincent, L., o.c., 11, nr. 14.
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schade2Tl vertonen, derhalve tot een aansprakelijkheid leiden, waarbij het

voor de hand liggende specifieke herstel erin lijkt te bestaan de aangespro-

kene verbonden te verklaren door de rechtsgevolgen, die de in vertrouwen
handelende derden aan zijn uitgedrukte, schijnbare wil hechtten272.

Een belangrijk deel van de rechtspraak meent eveneens dat de zgn.

vertrouwens- of schijnleer met de buitencontractuele aansprakelijkheid in
verband is te brengen273.

78. Onder invloed van de Franse rechtspraak en rechtsleer, werd sinds

enige tijd ook in de Belgische rechtsleer, daarin door een deel van de

rechtspraak gevolgdz74, beweerd dat de zgn. schijn- of vertrouwensleer

niets met de buitencontractuele aansprakelijkheid heeft te maken27s.

27l.Zie Ronse, J. en De Wilde, L., Schade en schadeloosstelling, I, APR, Gent, Story-
Scientia, 1985,78, nr. 94: nl. de schade die voor derden zou ontstaan wanneer enkel
met de werkelijke wil van de aangesprokene rekening wordt gehouden.

272. M.b.t. het specifieke herstel: zie deel 2.

273.Zie o.m. Rb. Liège 18 januari 1983, De Verz. 1984, 655 (schijnmandaat t.a.v.
verzekeraar); Antwerpen 13 juni 1984, R.W. 1985-86, 116 (schijnmandaat t.a.v.
financiële instelling); Antwerpen 19 januari 1984, T.B.H. 1984, 618 (schijnleer t.a.v.
een verzekeraar); Liège 7 februari 1985, Jur. Liège 1985, 244 (schijnleer inzake
huwclijk); Brussel 12 november 1986, Pas. 1987, II, 16; cfr. Gent 17 april 1986,
R.W. 1986-87,2233; Kh. Brussel 24 juni 1985, J.T. 1986, 236.

274.Het betreft beslissingen waarin de schijnleer wordt toegepast zonder voorafgaande
vaststelling van het bestaan van een fout: zie o.m. Vred. Liège 15 januari 1982,
R.G.A.R. 1984, nr. 10833 (schijnmandaat t.a.v. verzekeraar; met kritische noot van
Legrand, J.P. en Ernault, F.); Vred. Herentals 9 februari 1982, R.W. 1984-85, 899
(schijnmandaat t.a.v. verpachters; hervormd door Rb. Tumhout l0 maart 1983, R.W.
1984-85, 896); Vred. Grace-Hollogne 20 mei 1986, De Verz. 1986, 643 (schijnman-
daa|; Kh. Liège23januari 1986, T.B.H. 1987,385 (schijnmandaat); Kh. Brussel l8
maart 1986, T.B.H. 1987, 385 (schijnmandaat); Rb. Brussel 5 augustus 1986, Rev.

Rég. Dr. 1988, 20 met noot Jadoul, P. (schijnmandaat van advocaat); Antwerpen 2l
maart 1984, R.W. 1984-85, 1653 (schijnleer in het wisselrecht); Arb. H. Antwerpen
20 januari 1986, R.W. 1986-1987, 1277 (schijnleer t.a.v. opdrachtgever van advo-
caat) . ..

275. Zie Dieux, X., Le contrat: instrument et objet de dirigisme?, in Les obligations con-
tractuelles, Brussel, J.8., 1984, 315-320, nr. 19; David-Constant, S., Error communis
facit ius: adage subverslf!, it Liber Amicorum Dumon, I, Antwerpen, Kluwer, 1983,
107 et seq.; Foriers, P.A., Læs contrats commerciaux, chronique de jurisprudence,
1970-1980, T.B.H. 1983, 143-146:' Ronse, J., Van Hulle, K., Nelissen, J.M. en van
Bruystegem, 8., Overzicht van rechtspraak, 1968-1977, Vennootschappen, T.P.R.
1978,743-745, nr.'16; Ronse, J., Nelissen Grade, J.M., Van Hulle, K., Lievens, J.

en Laga, H., Vennootschappen, 1978-1985, f.P.R. 1986, 917, nrs. 66-67; Simont,
L., De Gavre, I. en Foriers, P.4., Examen de jurisprudence, 1976-1980, Les contrats
spéciaux, R.CJ.8.1985,397-400,nr.232;VanGerven,W., Algemeendeel,Antwer-
pen, Standaard,1973,210-229, nrs. 78-85; Van Ommeslaghe, P., L'apparence comme
source autonome d'obligations et le droit belge, Rev. Dr. Int. Dr. Comp. 1983, ll4
et seq.
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Niet het gedrag van de aangesprokenen, maar het door de feitelijke
omstandigheden bepaalde rechtmatige vertrouwen van het rechtssubject

dat de schijnleer inroept, zou de grondslag van de theorie vormen. De

schijn- of de vertrouwensleer zou aldus een autonome rechtsregel zijn276.

Om de schijnleer te kunnen inroepen, zou het rechtssubject moeten

aantonen dat het zich in een toestand van rechtmatige dwaling (erreur

légitime) bevond. Daarmee wordt bedoeld dat de verkeerde voorstelling
van de werkelijkheid (nl. de wil van een ander rechtssubject), waarop het

vertrouwen is gestoeld en aan de aangesprokene toerekenbaar is, niet het

gevolg is van een tekortkoming of van een nalatigheid van het rechtssubject

dat op de schijnleer een beroep doet277.

Die rechtmatige dwaling zou een rechtssubject toelaten in te roepen

dat rechtsgevolgen zijn te hechten aan een schijnbare toestand of aan een

uitgedrukte, doch niet met de werkelijkheid strokende wil, als ware de

schijn werkelijkheid.
Die zienswijze is bijgevallen door het Hof van Cassatie, in een tot op

heden, ongepubliceerd arrest d.d.20 juni 1988 waarin is overwogen:

"que le mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat appa-

rent, non seulement dans le cas où il a fautivement créé l'apparence,

mais également en I'absence d'une faute susceptible de lui être re-

prochée, si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du manda-

taire est légitime".

79. De schijn- of vertrouwensleer als autonome rechtsbron kan niet
overtuigen.

Weliswaar roepen de voorstanders in dat het Hof van Cassatie, die

tot voor kort de schijnleer aan de buitencontractuele aansprakelijkheid
verbond, het foutbegrip geweld aandeed, door tot het bestaan van een

fout te besluiten op grond van feitelijke omstandigheden die daarmee

bezwaarlijk verenigbaar waren te achten278 en wezen zij erop dat aldus een

verdoken en onaanvaardbaar geachte risico-aansprakelijkheidheid tot stand

Voor een overzicht van de Franse rechtspraak en rechtsleer: Ghestin, J. en Goubeaux,
G., Introduction, 654-689.

276. Zie Van Ommeslaghe, P., o.c., Rev. Dr. Int. Dr. Comp. 1983, 154.

277.YanGerven,W., Algemeendeel,nr. 35;VanOmmeslaghe,P.,o.c., Rev.Dr.lnt.Dr.
Comp. 1983,155-158.

278. Zie Foriers, P.A., o.c., R.D.C. 1983, 1M-145; Dieux, X., o.c., 319-320; Simont, L.,
De Gavre, J. en Foriers, P.A., o.c., R.CJ.B. 1985, 398-399. Die houding van het Hof
van Cassatie bevestigde evenwel dat de artikelen 1382-1383 B.W. wel degelijk de
basis van de zgn. "schijnleer" vornen.

135



kwam279, doch een autonome schijn- of vertrouwensleer leidt precies tot
een dgl. risico-aansprakelijkheid, zoals door andere auteurs onomwonden

is toegegeven2so.

Trouwens valt te betwijfelen of het bestaan van een dergelijke objec-

tieve aansprakelijkheid, door de rechtsleer en door de rechtspraak in het

leven geroepen, is te rechtvaardigen. Op de eerste plaats is op te mer-

ken dat objectieve aansprakelijkheden afwijken van de rechtsregels die de

wetgever in de artikelen 1382-1383 van het B.W. heeft opgenomen. De

afwijking van die bepalingen zou derhalve door de wetgever moeten ge-

beuren: noch de rechtsleer, noch de rechtspraak kunnen van de artikelen
1382-1383 B.W. afwijkende aansprakelijkheidsregels tot stand brengen,

zonder die wetsbepalingen te schenden.

Bovendien vergen ook objectieve aansprakelijkheden nog steeds een

daad of een tussenkomst yaî de aangesprokene in causaal verband met de

schade die hij moet herstellen.

De autonome schijn- of vertrouwensleer laat zelfs die voorwaarde ter

zijde, vermits het volstaat dat de derde in uitvoering van een rechtmatig
vertrour'ven zou hebben gehandeld om de aangesprokene voor de schijn te

laten opdraaien. Het is, meer bepaald, overbodig te onderzoeken of vast

te stellen dat laatstgenoemde door een daad of een tussenkomst de schijn
in het leven heeft geroepen of begunstigd. Het is best mogelijk dat hij
volkomen passief is gebleven (b.v. geen mandaat heeft gegeven), maar toch
voor de schijn moet instaan omdat de derde op grond van een rechtmatig
vertrouwen heeft gehandeld. Onder die omstandigheden is vast te stellen

dat de autonome schijn- of vertrouwensleer een ruimer toepassingsgebied

dan de objectieve aansprakelijkheden nastreeft.

Overigens wordt door geen enkele auteur en evenmin door het Hof

279. Foriers, P.A., o.c., T.B.H.1983, 145-146: Simont, L., De Gavre, J. en Foriers, P.A.,
o.c., R.CJ.B. 1985, 399, nr.232; "Etendre de la sorte la notion de faute aboutit par
conséquent à dénaturer la théorie de la responsabilité civile qui reste fondée sur I'idée
de faute pour passer à I'idée de responsabilité pour risque créé, ce qui n'est pas

admissible en droit positif'.
280. Ronse, J., Van Hulle, K., Nelissen, J.M. en van Bruystegem, B., o.c., T.P.R.1978,745,

nr. 76; "De gebondenheid tot nakoming vanwege de vertegenwoordigde ingevolge de

hem toerekenbare schijn steunt niet op artikel 1382 8.W., maar op het risico dat in
de eerste plaats in het voeren van een onderneming waarbij gebruik gemaakt wordt
van gevolmachtigden, rust op hem die anderen aanstelt en niet op de wederpartij; zie
ook Van Gerven, 'V,l ., Algemeen deel,219-221, nr. 81.
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van Cassatie (zie het geciteerde arrest van 20juni 1988) verklaard waarom

een verkeerde voorstelling van de werkelijkheid, die zonder enige tekortko-
ming of nalatigheid van het rechtssubject dat zich erop beroept, is tot stand

gekomen en derhalve als "een rechtmatige dwaling" in aanmerking komt,
ertoe dient te leiden dat een ander rechtssubject, waarzum de schijnbare

wil, die tot de verkeerde voorstelling van de werkelijkheid heeft geleid, -
bij veronderstelling, zonder fout - is toe te rekenen, daarvoor moet instaan.

Er bestaat geen rechtsregel (wet, algemeen rechtsbeginsel, rechtspraak,

gewoonte) die een dergelijk voorschrift inhoudt2sl zodat de vraag rijst aan

welke rechtsbron de zgn. schijn- of vertrouwensleer haar autonomie dan

wel ontleent.

Die theorie is integendeel strijdig met beginselen die mede de grond-

slag van het Belgisch positief recht vormen282 :

- de onoverkomelijke dwaling, nl. de verkeerde voorstelling van de wer-
kelijkheid (in casu de wil van een ander rechtssubject) die ook bij een

normaal voorzichtige en redelijke mens in dezelfde omstandigheden zou

zijn ontstaan en waardoor het dwalende rechtssubject m.a.w. geen enkel

verwijt treft (= rechtmatige dwaling - erreur légitime) is een rechtvaar-

digingsgrond waardoor het bestaan van een fout in zijnen hoofde wordt
uitgesloten2s3.

Dat het, met betrekking tot de werkelijke wil van de aangesprokene,

dwalende rechtssubject geen fout pleegde, kan echter niet zonder meer tot
gevolg hebben dat de aangesprokene, in rechte, de schijn voor werkelijk-
heid moet nemen en m.a.w. schuldenaar van het dwalende rechtssubject

moet worden.

- de omstandigheid dat een rechtssubject, op grond van een rechtma-

281. Geen rechtspraak vermits het Hof van Cassatie tot voor kort de schijnleer duidelijk
op de artikelen 1382-1383 B.W. stoelde, geen algemeen rechtsbeginsel (zie Cass. 26

maart 1980, Arr. Cass. 1980,928 - waar het bestaan van dgl. algemeen rechtsbeginsel
is verworpen), geen wet (hoewel in de wetgeving toepassingen van de schijnleer zijn
te vinden), geen gewoonte (de bestanddelen van een desbetreffende gewoonte zijn
onbestaand). Aanvullende formele bronnen van het recht (billijkheid, rechtsleer) zijn,
gelet op hun aanvullend karakter, niet in staat een nieuwe bron van verbintenissen in
het leven te roepen, die bovendien onverenigbaar zou zijn met de bestaande rechtsregel
van de wilsautonomie.

282. Zie Gent 27 mei 1957, R.W. 1957-58, 1754.

283. Zie supra, nr. 20; in die zin moet wellicht ook de rechtspraak m.b.t. het gewettigd
vertrouwen van de weggebruiker worden geihterpreteerd. Impliciet doch zeker wordt
daardoor beslist dat de weggebruiker in een toestand van onoverkomelijke dwaling
handelde en derhalve geen fout kon begaan.
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tig vertrouwen, een schijn voor werkelijkheid heeft gehouden en in functie
daarvan heeft gehandeld, neemt niet weg dat zijn gedrag en zijn rechtshan-

delingen, waardoor hij rechtsgevolgen beoogde, op een - niet uitgelokte -
verkeerde voorstelling van de werkelijkheid, d.w.z. op een dwaling stoelt.

Dwaling is, als wilsgebrek, door de wetgever in het Belgische posi-
tieve recht opgenomen om het dwalende rechtssubject, onder welbepaalde

omstandigheden, toe te laten te ontsnappen aan een schijnbaar tot stand

gekomen rechtshandeling of overeenkomst en de eruit volgende verbinte-
nissen.

Dwaling laat echter niet toe een ander rechtssubject een verbintenis
of een aansprakelijkheid ten laste te leggen, waartoe de autonome schijn-
of vertrouwensleer wel besluit.

- zelfs wanneer de derde, waarmee de schijnbare vertegenwoordi-
ger heeft gehandeld, omwille van zijn, op een rechtmatig vertrouwen, ge-

stoelde verkeerde voorstelling van de werkelijkheid heeft gemeend een

rechtshandeling te stellen, dan nog blijft de vaststelling onvermijdelijk
dat die vermeende rechtshandeling enkel de derde en de schijnbare ver-
tegenwoordigers aanbelangt. De rechtsgevolgen die de op grond van een

rechtmatig vertrouwen handelende derde, als gevolg van de schijn van een

rechtshandeling, meende te kunnen bereiken, kunnen - gelet op artikel
1165 B.W. - geen verbintenissen doen ontstaan in hoofde van de slechts

schijnbaar, doch in werkelijkheid niet vertegenwoordigde, vermits hij bij
die - schijnbare dus vernietigbare - rechtshandeling geen partij was.

Vermits artikel 1165 B.rW., zoals bekend is, de persoonlijke vrijheid
(o.m. uitgedrukt in het algemeen rechtsbeginsel van de wilsautonomie)
vrijwaart, is het besluit gerechtvaardigd dat de schijn- of vertrouwensleer

haaks op die beginselen staat.

- aarl het gedrag van een rechtssubject kunnen slechts rechtsgevolgen

worden gehecht wanneer die door het rechtssubject zijn gewild of wanneer

een rechtsregel ze aan zijn gedrag verbindt.
Vermits de uitgedrukte, schijnbare wil van de aangesprokene niet met

zijn werkelijke wit strookt, kunnen de rechtsgevolgen - die hem door
de schijn- of vertrouwensleer worden ten laste gelegd - niet aan een

rechtshandeling van zijnentwege worden verbonden.

M.b.t. rechtsfeiten geldt als uitgangspunt dat eenieder de schade draagt,

waarvan hij/zij het slachtoffer wordt, tenzij die schade overeenkomstig een
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rechtsregel, ten laste van een derde komt28a.

Afgezien van de buitencontractuele aansprakelijkheidsregels, lijkt geen

rechtsregel te bestaan die toelaat een rechtssubject, die een schijn in het

leven heeft geroepen, die niet met zijn werkelijke bedoeling strookt, met

rechtsgevolgen te belasten als ware die schijn werkelijkheid.
Dit is slechts mogelijk wanneer de schijnbare, uitgedrukte wil niet

louter het gevolg van een gedrag van de aangesprokene is, doch hem

bovendien als een fout of als een rechtsmisbruik is toe te rekenen.

Het verdient dan ook de voorkeur in de zgn. schijn- en vertrouwensleer

een bijzondere toepassing van de buitencontractuele aansprakelijkheid te

zien.
Zoals het foutief kan zijn een schijntoestand in het leven te roepen2ss,

kan het eveneens foutief zijn door een - slecht - uitgedrukte wil bij anderen

een verkeerde voorstelling van de werkelijke wil te doen ontstaan of te
laten bestaan. Er is dus te onderzoeken hoe een normaal voorzichtige
en redelijke mens, in dezelfde feitelijke omstandigheden geplaatst, zou

hebben gehandeld.

Vanzelfsprekend is eveneens te bepalen of de aangesprokene toereke-

ningsvatbaar was, of schade voorspelbaar was, of er wel sprake was van

een schijn die door de aangesprokene in het leven is geroepen286, of de in-
geroepen schijn bepalend was287, of het dwalende rechtssubject zelf geen

tekortkoming of nalatigheid beging, waardoor de verkeerde voorstelling
van de werkelijkheid ontstond2ss'28e.

Wanneer de toepassingsvoorwaarden van de artikelen 1382-1383 B.W.
niet zijn verenigd, zijn de schijnbaar in het leven geroepen rechtsgevolgen

m.a.w. niet aan het rechtssubject toe te rekenen dat de zgn. schijn verwekte,

tenzij op een andere aansprakelijkheidsregel een beroep is te doen, zoals

b.v. op het verbod van het rechtsmisbruik.

284. Zie supra nr. 5.

285. Liège 7 februari 1985, Jur. Liège 1985, 244 (de schijn in het leven roepen dat een

huwelijk mogelijk is).
286. Wanneer het zgn. slachtoffer van de werkelijke wil of toestand kennis had, is op de

schijn- of vertrouwensleer geen beroep te doen: zie bv. Rb. Leuven 3 oktober 1986,

T.B.B.R. 1988, 137.

287. Wanneer niet omwille van de zgn. schijn, maar om andere redenen (bv. winstbejag
werd gehandeld), kan het zgn. slachtoffer geen causaal verband tussen de "schijn" en
zijn schade bewijzen; zie b.v. Brussel 4 januari 1988, J.L.M.B. 1989, 70.

288. Als de "schijn" foutief is, is eventueel tot een verdeling van de aansprakelijkheid te

besluiten.
289. Zie o.m. Brussel 8 september 1982, R.W. 1984-85, 2281; Scheidsr. Uitspr. 16 novem-

ber 1983, Rechtspr. Antw. 1983-84, 146.
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Het voorgaande neemt niet weg dat eventueel een aansprakelijkheids-
vordering is in te stellen tegen het rechtssubject dat van die schijn ge- of
misbruik heeft gemaakt (bv. de "schijnlasthebber"), wanneer hij zich aan

een fout schuldig maakte of een andere aansprakelijkheidsregel overtrad.

140



d. Fout en subjectief recht.

80. Op de eerste plaats wordt in het algemeen aan het begrip "subjectief
recht" aandacht geschonken.

Daarna wordt onderzocht of de schending van een subjectief recht als

een fout in aanmerking komt, dan wel door een autonome rechtsvordering

wordt gesanctioneerd.

Ten slotte wordt bij de zgn. "rechtsverwerking" stilgestaan.

d.1. Algemeen.

Het bestaan van subjectieve rechten wordt door rechtspraak en rechtsleer

erkend2m, maar de bepaling van het subjectieve recht en zijn draagwijdte
lijken tot de moeilijkste onderwerpen van de rechtswetenschap te behoren.

De studie ervan heeft zeer veel inkt doen vloeien en toch is vast te

stellen dat slechts over enkele krachtlijnen eensgezindheid bestaat, die

hierna worden toegelicht.
Dat de rechtssubjecten hun subjectieve rechten aan de algemene en

abstracte rechtsregels van het objectieve (positieve) recht ontlenen, wordt
echter algemeen bevestigd2gl.

Subjectieve rechten drukken het individueel en concreet belang uit dat

rechtssubjecten putten uit de toepasselijkheid van algemene en abstracte

rechtsregels, waardoor een samenleving haar waarden en doelstellingen
beschermt.

Aan dit belang is tevens een macht, een vermogen verbonden, waarvan

de inhoud en de draagwijdte - zoals ook voor het belang het geval

is - door de inhoud en de draagwijdte van de algemene en abstracte

rechtsregel, waarop het subjectieve recht is gestoeld en door de feitelijke
omstandigheden waarin het rechtssubject zich bevindt, worden bepaald.

Die macht biedt de titularis van het subjectieve recht de mogelijkheid,

290. Voor een overzicht Guldix, 8., De persoonlijkheidsrechten, de persoonlijke levenssfeer
en het privéleven in hun onderling verband, I, Brussel, V.U.B. (proefschrift), 1986,
53-61.
Zieo.m. Aubert, J.L., Introductionaudroit,Paris,Collin, 1984, 175,m. 176: Dabin,J.,
Le droit subjeclf, Paris, Dalloz, 1952,17-32; Ghestin, J. en Goubeaux,G.,lntroduction
générale, in "Traité de droit civil" (éd. Ghestin, J.), Paris, L.G.D.J., 1977 , l3l-134, nr.
186; Pitlo en Gerven, Het systeem van het Nederlands privaatrecht, Amhem, Gouda

Quint, 1981, l5l-152.
Zie ook: Campion, L., La théorie de I'abus des droits, Brussel, Bruylant, 1925, 321-
327, nrs. 445-450.
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om binnen de verwezenlijkte toepassingsvoorwaarden van een algemene
en abstracte rechtsregel, van de overige rechtssubjecten te bekomen dat zij
het uit de algemene en abstracte rechtsregels geputte belang eerbiedigen of,
meer in het algemeen, dat zij iets zouden doen, iels zouden geven of iets
niet zouden doen. Het geeft dus in hoofde van de overige rechtssubjecten
aanleiding tot een rechtsplicht.

De inhoud van de rechtsplicht, waartoe het subjectieve recht in hoofde
van de overige rechtssubjecten aanleiding geeft, wordt eveneens door de

algemene en abstracte rechtsregel en door de concrete feitelijke omstan-
digheden bepaald, die aan de oorsprong van het subjectieve recht liggen.

De algemene en abstracte rechtsregels hebben, rechtstreeks of onrecht-
streeks, betrekking op concrete rechtsverhoudingen tussen rechtssubjecten.

Het kan derhalve geen verbazing wekken dat het subjectieve recht,
dat de algemene en abstracte rechtsregel in een individuele en concrete
rechtsverhouding weerspiegelt, door de beoogde rechtsverhouding en de

erop toepasselijke algemene en abstracte rechtsregels is begrensd.

Uit het voorgaande blijkt dat de algemene en abstracte rechtsregels
en de feitelijke omstandigheden waarop zij in concreto toepasselijk zijn,
de maat zijn van het belang, de macht en de rechtsverhouding waarop

subjectieve rechten betrekking hebben.

Die drie elementen (belang, macht en concrete rechtsverhouding tot
anderen) als bestanddelen van het subjectieve recht, zijn bij de meeste

rechtsgeleerden, die zich aan dit onderwerp waagden, terug te vinden.

Bij wijze van voorbeeld zijn te citeren:

- Dabin: "le droit subjectif est la prérogative, concédée à une per-

sonne par le droit objectif et garantie par des voies des droit, de dispo-
ser en maître d'un bien qui est reconnu lui appartenir, soit comme sien,

soit comme dû. Naturellement, cette appartenance et cette maîtrise
n'existent que dans les limites plus ou moins strictes, d'étendue ou
même de finalité, que leur assigne le droit objectif. Mais,dans ces li-
mites, le titulaire du droit subjectif a la pleine maîtrise de son bienze2".

- Ghestin en Goubeaux: "le droit subjectif est une restriction légitime
à la liberté d'autrui, établie par la nonne objective en faveur du sujet
qui benéficie ainsi d'un domaine réservé pour exercer ses pouvoirs;
dans le cas particulier du droit de créance, il s'y ajoute une certaine

292. Dabin, J., Le droit subjectif, Paris, Dalloz, 1952, 105
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emprise sur la personne du débiteur en vue d'adopter, de maintenir
ou de rétablir l'équilibre des situations respectives du créancier et du

débircule3"

- Guldix: "de juridisch gesanctioneerde relatie tussen juridische per-

sonen, waarbij de titularis van het recht ten aarvien van één of meer

derden aanspraak heeft op hun onderwerping aan zijn vrije maar spe-

cifieke machtsuitoefening m.b.t. een waarde waaromtrent hij een wel-
bepaald belang bezit dat door de rechtsorde als essentieel herkend

wordt294 -.

- Van Gerven: "een subjectief recht kan men dus defrniëren als een

door het objectief recht aan een individu - rechtssubject genoemd -
erkende of toegekende heerschappij strekkende tot de bevrediging van

menselijke behoeften295 ".

81. Soms wordt, bij de studie van het subjectieve recht, het nauwe

verband met de algemene en abstracte rechtsregel, waarop het subjectieve
recht stoelt, uit het oog verloren.

Dit verband houdt nochtans in dat de studie van het subjectieve recht

en de studie van de algemene en abstracte rechtsregel waarop dit recht

stoelt, - in beginsel - tot identieke resultaten zouden moeten leiden. De

inhoud, de kenmerken, de draagwijdte van subjectieve rechten moeten

derhalve door één of meerdere algemene en abstracte rechtsregels worden
geschraagd.

Het loopt verkeerd wanneer tot het bestaan van "autonome" subjec-

tieve rechten wordt besloten: een subjectief recht is immers niet autonoom

maar innig met één of meerdere algemene en abstracte rechtsregels ver-
bonden, die er de bron van zijn. Onder die omstandigheden, is dan ook
te waarschuwen tegen een wildgroei van subjectieve rechten, waardoor

soms wordt verborgen dat algemene en abstracte rechtsregels ontbreken

waardoor het ingeroepen subjectieve recht zou zijn te rechtvaardigen of,
eerder nog, dat wordt gestreefd naar een andere algemene en abstracte

(doch verder niet toegelichte) gedragsregel dan de rechtsregel, die eigen-

lijk toepasselijk is.

Hieruit is nochtans niet af te leiden dat de studie van het subjectieve

recht overbodig is.

293. Ghestin, J. en Goubeaux, G., Introduction générale, in "Traité de droit civil" (ed.

Ghestin, J.), Paris, L.G.D.J., 1977, l4l, nr. 193.

294. Guldix, 8., De persoonlijkheidsrechten, de persoonlijke levenssfeer en het privéleven
in hun onderling verband, I, Brussel, V.U.B. (proefschrift), 1986, 61, nr. 131.

295. Van Gerven, W., Algemeendeel, Antwerpn, Standaard, 1973,87, nr.30.
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Ieder rechtsbeoefenaar weet dat de individuele en concrete toepassin-
gen van een algemene en abstracte rechtsregel doorslaggevend zijn om de

inhoud en de draagwijdte van die rechtsregel te kennen. Die rechtsregel
bestaat overigens om individueel en concreet te worden toegepast.

Door te onderzoeken welk belang en welke macht rechtssubjecten
in welbepaalde individuele en concrete rechtsverhoudingen met andere

rechtssubjecten aan de algemene en abstracte rechtsregels ontlenen, wordt
een belangrijke bijdrage tot de kennis van het objectieve recht geleverd.

Zoals vermeld, moeten de met de studie van de aldus omschreven
subjectieve rechten bereikte resultaten evenwel aanwijsbaar met de toe-
passelijke algemene en abstracte rechtsregels verenigbaar blijven.

Subjectieve rechten hebben derhalve niet tot gevolg dat het toepas-

singsgebied van het positieve recht wordt uitgebreid. Dat toepassingsge-

bied wordt uitsluitend door de toepasselijke algemene en abstracte rechtsre-
gels bepaald; de subjectieve rechten brengen dit toepassingsgebied enkel in
de dimensie van de feitelijke en concrete omstandigheden tot uitdrukking.

82. Tussen subjectief recht en vrijheid wordt een onderscheid gemaakt2e6.

Van "vrijheid" is sprake zolang het aan een algemene en abstracte

rechtsregel door een rechtssubject ontleende individuele en concrete belang
niet in een specifieke rechtsverhouding met andere, welbepaalde rechtssub-
jecten wordt gesitueerd. Elkeen is aldus op dezelfde wijze titularis van de

vrijheid, naar goedvinden, te gaan en te komen, te spreken, te vergade-
ren . . .297.

Wanneer die "vrijheid" in een concrete rechtsverhouding met andere

rechtssubjecten wordt geplaatst, ondergaat zij de beperkingen die, alge-
meen en abstract, door de rechtsregels m.b.t. die rechtsverhouding worden

opgelegd.
Die beperkingen hebben tot gevolg dat de rechtstoestand van de

bij de rechtsverhouding betrokken rechtssubjecten van elkaar verschillen:
sommigen putten er een rechtsmacht uit, anderen een rechtsplicht, waarvan

de draagwijdte door de individuele en concrete omstandigheden van de

rechtsverhouding wordt bepaald.

De macht, die een rechtssubject verwerft om in een individuele en

concrete rechtsverhouding een belang, dat hij ium een algemene en ab-

296. Gelet op de bijzondere en belangrijke rechtsgevolgen die - door sommige auteurs - aan

het subjectieve recht worden verbonden, zou zijn te verwachten dat het onderscheid
klaar en duidelijk zou zijn. Dit is niet het geval.

297. Ghestin, J. en Goubaux,G., Introduction, 134-136, nr. 189; Guldix, 8., o.c.,I, 57-60.
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stracte rechtsregel heeft ontleend2e8, door derden te laten eerbiedigen, nl.

door hen iets te laten geven, doen of niet doen, lijkt dus het kenmerk bij
uitstek van het subjectieve recht te zijnzee.

Theoretisch is dit onderscheid tussen vrijheid en subjectieve recht te

maken; de aanwendbaarheid ervan doet echter problemen ijzen.
Het begrip "subjectief recht" wordt immers zeer vaag of, naar keuze,

bijzonder complex: aan het belang, de macht of de toepasselijke rechts-

verhouding is immers geen vaste betekenis te hechten. Hun inhoud wordt

bepaald door de toepasselijke algemene en abstracte rechtsregels én door

de individuele en concrete omstandigheden waarin de rechtsregel is toe

te passen, alsmede door de wijze waarop de titularis van het subjectieve

recht gebruik wil maken.

Hoeft het derhalve verbazing te wekken dat elke eensgezindheid ont-
breekt wanneer het erop aankomt de subjectieve rechten van de vrijheden

te onderscheiden en dat wat door sommigen als een essentieel subjectief
recht wordt ingeroepen, voor anderen hoogstens een gewone vrijheid is3m.

Even opmerkelijk is dat bij de studie van de subjectieve rechten om-

zeggens geen systematische aandacht aan hun beperkingen is besteed3ol,

hoewel die, vermits het subjectieve recht op algemene en abstracte rechts-

regels stoelt, waawan het toepassingsgebied door de toepassingsvoorwaar-

den en door de andere rechtsregels wordt beperkt, onbetwistbaar bestaan.

Aan subjectieve rechten is daarom geen algemene en abstracte draag-

wijdte toe te kennen: zij zijn geen rechtsbron.

Zij zijn integendeel relatief, afhankelijk van de algemene en abstracte

rechtsregels - zelf onderhevig aan beperkingen (toepassingsvoorwaarden,

andere rechtsregels) - en van de individuele en concrete omstandigheden

waarin het rechtssubject zich bevindt. Die elementen bepalen het belang,

de macht en de rechtsverhouding, waardoor het subjectieve recht wordt
gekenmerkt. Bovendien wordt de inhoud van het subjectieve recht verder

bepaald door de wijze waarop de titularis het wenst aan te wenden.

298.8n in zijn hoofde derhalve een individuele en concrete betekenis heeft gekregen.

299. Ghestin, J. en Goubeaux,J., Introduction, 137, nr. 190; Guldix,8., o.c.,59-60; zie
ook Gaillard, 8., Le pouvoir en droit privé, Paris, Economica, 1985, 22 et seq., die een

onderscheid tussen subjectief recht (discretionair) en bevoegdheid (functioneel recht)
maakt.

300. Zie voor een overzicht: Guldix, 8., o.c.,I, l0l-139.
30l.Guldix,E., o.c., I,231,nr.463;zienochtans:Dabin,J., o.c.,237 etseq.;Gaillard,

8., o.c.,39-M.
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d.2. Het verband tussen de fout en de schending
van een subjectief recht.

83. Na het subjectieve recht te hebben omschreven, is te bepalen of de

schending ervan een buitencontractuele fout is.

Die zienswijze is bij herhaling verdedigd.

De door Procureur Generaal P. Leclercq ontwikkelde theorie is wellicht
het best bekend, maar ook recente rechtspraak en rechtsleer lijken voor
die zienswijze niet ongevoelig.

Procureur Generaal P. Leclercq was van oordeel dat de loutere schen-

ding van een subjectief recht door de onmiddellijke daad van de mens

een fout is, zonder dat bovendien is te bepalen of die daad al dan niet
met een algemene zorgvuldigheidsnorm strijdt302. Zijn bekommernis was

tegemoet te komen aan de talrijke slachtoffers van verkeersongevallen die,

om het bewijs van een fout te leveren, met bewijsmoeilijkheden hadden

te kampen.

Door de fout in de aantasting van andermans subjectief recht te zoe-

ken (fysische integriteit, eigendomsrecht . . . ) werden die moeilijkheden
omzeilt, aangezien het bewijs van de aantasting van een subjectief recht,

bij veronderstelling, als het bewijs van de fout volstond.
Recente rechtspraak, vnl. inzake de aantasting van persoonlijkheids-

rechten3o3, lijkt die zienswijze bij te vallen: de loutere vaststelling van

de krenking van een subjectief recht wordt als een fout in aanmerking
genomen3g.

302. Zie Procureur Generaal læclercq, Le conducteur d'un automobile, qui tue ou blesse un
piéton commet-il un acte illicite? R.GA.R. 1927,nr.164; Procureur generaal Leclercq,
conclusie voor Cass. 4 juli 1929, Pas. 1929, I, 261; noot bij Cass. 23 juni 1932, Pas.

1932,1,200; conclusie voor Cass. 27 september 1934, Pas. 1934,1,388; zie ook
Cass. 2l januari 1937, Pas. 1937, I, 23; Cass. l7 maart 1938, Pas. 1938,1,92.
Voor een overzicht: Dalcq, R.O., Traité l, 156-159, nrs.219-234.

303. Guldix, E. (o.c., I, 106-133) ziet als voomaamste persoonlijkheidsrechten: het recht
op bescherming van het privéleven, op communicatiegeheim, op afbeelding, op de

stem, op de naam,'op de organisatie van de lijkbezorging, tot antwoord alsmede de

morele intellectuele rechten.

3M. Zie voor een overzicht Guldix, 8., o.c.,l, 139-147; adde: Mons 3 mei 1988, J.L.M.B.
1988, 402 (aantasting van het eigendomsrecht is een fout).
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O.m. Bocken3o5, Guldix306 en Vandenberghe3oT liiken - overigens om
uiteenlopende redenen - te kunnen aanvaarden dat de schending van een

subjectief recht een buitencontractuele fout is.

84. Weliswaar wordt door de wetgever of door de rechtspraak soms aan-

vaard dat de loutere schending van een subjectief recht tot een sanctie

aanleiding dient te geven, maar het lijkt te algemeen en derhalve onvere-

nigbaar met het wettelijke "foutbegrip" te beweren dat iedere inbreuk op

een subjectief recht als een buitencontractuele fout in aanmerking komt.
Voorbeelden van wettelijke bepalingen waarin de aantasting van een

subjectief recht tot een sanctie aanleiding geeft, zonder dat het dienend

is de eventuele inbreuk op een algemene zorgvuldigheidsnorm te bepalen,

zljn:

- artikel 28 lid 3 van de vennootschapswet3os

- artikel 20 lid I van de wet op het auteursrecht3æ.

De rechtspraak heeft, zonder dat daartoe een uitdrukkelijke wettekst
bestond, de inbreuk op rechten uit nabuurschap gesanctioneerd in de hierna
te bespreken kanaal- en schoorsteenarresten van 6 april 1960. Aldus werd
een "objectieve" aansprakelijkheid in het leven geroepen ten laste van het

rechtssubject dat het tussen buren bestaande evenwicht verstoort door het

verwekken van bovenmatige hinder. In zeker opzicht is uit die rechtspraak

af te leiden dat de aantasting van de desbetreffende subjectieve rechten

onrechtmatig is3lo.

305. Bocken, H., Van fout naar risico, LP.R. 1984, 334-335, nr. l0 en voetnoot 29,

alsmede 336, voetnoot 32; Bocken, H., Het aansprakelijkheidsrecht als sanctie voor
de verslorinç van het leefmilieu, Brussel, Bruylant, 1978,270 et seq.; voor een kritiek
van Bocken's analyse: Van Oevelen, A. en Dirix, E., o.c., À.1.y. 1985-86, 95, w. 44.

306. Guldix, 8., o.c., I, 89-93 en 147-160; Guldix, E., Algemene systematische beschou-
wingen over het persoonlijkheidsrecht op de eigen afbeelding, À.ÿy. 1980-81, 1161.

307. Vandenberghe, H., De grondslag van de contractuele en extra-contractuele aanspra-

kelijkheid voor eigen daad, T.P.R. 1984, 130, nr. 2; zie ook Perlberger, J., tæ droit
d'auteur, 1975-1985, Chronique de jurisprudence, J.T. 1986, 636, nr. 63; Vanden-

berghe, H., Van Quickenborne, M. e.a., Overzicht, T.P.R. 1987, 1280, nr. 11.

308. Artikel 28 lid 3 Venn. W.: "indien zij (de benaming) volkomen gelijk is aan een andere
of er zozeer op gelijkt dat er verwarring kan ontstaan, kan elke belanghebbende ze

doen wijzigen en schadevergoeding eisen, indien daartoe grond bestaat".

309. Artikel 20 lid I van de auteurswet dd. 22 maart 1886: "De maker of de eigenaar van
een portret heeft niet het recht om het te verveelvoudigen of in het openbaar ten toon te
stellen zonder toestemming van de geportretteerde of, gedurende twintigjaar na diens
overlijden, zonder toestemming van zijn rechtverkrijgenden"; Rb. Brussel 5 oktober
1983, R.W. 1984-85, 1499 met noot Corbet, J.; cfr. Vred. Brussel 29 december 1986,
R.W. 1986-87,2384 met noot Voorhoof, D.

3lO. Zie evenwel infra nrs. 422 et seq.; Cass. 6 april 1960, Arr. Cass. 1960,722; Pas. 1960,
I, 915 met conclusie van Advocaat Generaal Mahaux.
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Dat de wetgever de macht bezit om door een wettekst te bepalen dat

de inbreuk op een subjectief recht tot een sanctie aanleiding geeft, hoeft
geen verbazing te wekken. In een Rechtsstaat komt die macht aan de

democratisch verkozen volksvertegenwoordiging toe.

Dat de rechtspraak door middel van de "kanaal en schoorsteenarresten"
eenzelfde initiatief zou hebben genomen m.b.t. de rechten uit nabuurschap

ontstaan, is minder begrijpelijk.
In de rechtsleer is dan ook verwoed gezocht naar een algemene en

abstracte rechtsregel waarop die rechtspraak zou stoelen (artikel 544 B.V/.,
billijkheid, evenwichtsleer, gelijkheid voor de lasten uit nabuurschap...)31l.

Er is echter onderstreept dat die rechtspraak, hoe dan ook, niet naar

analogie op de aantasting van andere subjectieve rechten is toe te passen,

doch enkel strekt tot het herstel van het verstoorde evenwicht dat bestaat

tussen de subjectieve rechten op onroerende goederen van naburen3l2.

Afgezien van die uitzonderingen is vast te stellen dat de meerderheid
van zowel rechtspraak als rechtsleer van oordeel is dat de aantasting van

een subjectief recht en de buitencontractuele fout geen synoniemen zijn. De

rechtspraak van het Hof van Cassatie laat hierover sinds 1940 geen twij-
fel bestaan3l3 en werd o.m. in een arrest van 23 maart 1984314, minstens

3ll. Zie infra nrs. 439-441; Van Oevelen A., Schadevergoeding bij rechtmatige overheids-
daad in België, Antwerpen, Kluwer, 1984,26-29, nr. 19.

312. Yan Oevelen, A., o.c., 53-57, nrs. 35-39; Van Oevelen, A., Rechterlijke macht, 2,
789-790, nr.769.
Die zienswijze is bij te vallen, gelet op de bijzondere toepassingsvoorwaarden (o.m.
de nabuurschap) van de theorie van de abnormale burenhinder, maar is toch enigszins
te nuanceren wanneer de theorie van de abnormale burenhinder als een specifieke
toepassing van het algemeen rechtsbeginsel dat rechtsmisbruik verbiedt, wordt geana-
lyseerd (zie infra nrs.439-441).
Contra : Campion, L., o.c., 327-332, nrs. 451-457 (die het ganse leerstuk van het
rechtsmisbruik herleidt tot een verbreking van het evenwicht).

3l3.ZieCass.22 augustus 1940, Pas. 1940, I,205: "que la responsabilité d'un dommage
suppose essentiellement que I'auteur du fait dommageable ait en accomplissant celui-
ci, manqué à une obligation qu'il "avait envers le préjudicié"; Cass. 16 december
1948; Pas. 1948, I, 727; Cass.7 april 1949; Pas. 1949, I, 273; Cass. 25 juni 1953,
Arr. Cass. 1953,743; Pas. 1953, I,857; Cass. 3 mei 1958, Arr. Cass. 1958,690; Pas.

1958, t,972.
Zie ook: Antwerpen l8 januari 1984, R.W. 1986-87, 2860 (inbreuk op privé-leven
door een geschrift); c/?. Rb. Liège 1 I maart 1987, J.L.M.B. 1987 , 549; l.T. 1987 , 426
(inbreuk op privéleven door het opstellen van een geheime tchier); in werkelijkheid
is de fout zonder meer uit de vaststelling van de inbreuk afgeleid, wat betwistbaar is.

314. Cass. 23 maart 1984, R.W. 1984-85, 15; zie ook Van Oevelen, A., Tot hoever mag
het door de Raad van State verleende rechtsherstel bij een vemietigingsarrest reiken?
Enige beschouwingen bij het cassatieuurest van 23 maart 1984, R.W. 1984-85, 1423,
nr. 8.
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impliciet doch zeker, bevestigd. In dit arrest werd immers overwogen:

"dat elk geschil betreffende het herstel van een op onrechtmntige wijze
gekrenkt recht, hetzij burgerlijk, hetzij politiek, tot de uitsluitende bevoegd-

heid van de rechtbanken van de Rechterlijke Macht behoort" (cursivering

toegevoegd), waaruit volgt dat een burgerlijk of politiek recht op recht-

matige wijze kan worden gekrenkt, m.a.w. zonder dat o.m. een fout wordt
gepleegd315.

Vnl. om de door Procureur Generaal Leclercq verdedigde zienswijze
te bestrijden, heeft de rechtsleer stelling genomen3l6.

De meerderheidsopvatting is bij te vallen.

Met uitzondering van de miskenning van een wet of van een andere

rechtsregel waardoor een welbepaald gedrag wordt opgelegd3l7, vergt de

foutbeoordeling dat rekening wordt gehouden met de feitelijke omstandig-

heden waarin de aangesprokene zich op het ogenblik van het aangeklaagde

gedrag bevond.

Om tot het bestaan van een fout te besluiten, is immers vast te
stellen dat een normaal voorzichtige en redelijke mens, in dezelfde feitelijke
omstandigheden geplaatst, zich anders zou hebben gedragen.

Precies die beoordeling wordt uit de weg gegaan wanneer de loutere

miskenning van een subjectief recht en de buitencontractuele fout als

synoniemen worden gebruikt. Die werkwijze is onverenigbaar met het

wettelijke foutbegrip. Bovendien vergt de fout een toerekeningsvatbaarheid

en de voorspelbaarheid van schade, die niet zonder meer uit de schending

van een subjectief recht zijn af te leiden.
Daarbij is op te merken dat de aantasting van vorderingsrechten, die

315. Zie ook reeds Cass. 2l oktober 1982, Arr. Cass. 1983, 277; Pas. 1983, I, 257'. "dat
hoewel het niet aan de rechterlijke macht toekomt de wenselijkheid van een handeling
van het bestuur te beoordelen, ze daarentegen bevoegd is om een onrechtmatige
schending van een burgerlijk recht zowel te voorkomen als te herstellen, ongeacht
wie de schending heeft begaan; dat zulks geldt voor elke foutieve aantasting van een

subjectief recht door het bestuur"; Cass.21 maart 1985, R.W. 1986-87, 189; Cass. 18
juni 1987, onuitgegeven, arrest nr. 763616; zie ook Rb. Brussel 16 december 1987,
J.T. 1988, 500.

316. Zie o.m. Boes, M., Bestuurlijke vrijheid en rechterlijke toetsing, R.W. 1986-87, 1255;
Dabin, J., Les thèses du procureur y,én&al Leclercq en matière de responsabilité civile,
R.G.A.R. 1933, nr. 1315; Dabin, J., noot bij Cass. 7 apnl 1949, R.CJ.B. 1949,2O5-
218; Dalcq, R.O., Traité,I, 159-160, ms. 232-237; De Page, H., Traité,lI, 923-927,
nr. 935; Limpens, J., "La faute et l'acte illicite en droit comparé", in Mélanges en

I'honneur de J. Dabin,II, Brussel, Bruylant, 1963,735, nr. 23; Ronse, J., Aanspraak,
98-99, nrs. 106-109.

317. zie supra o.m. nrs. 40 en 49.
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subjectieve rechten zijn3l8, hetzij door een contractant3le, hetzij door een

derde320 niet volstaat om tot een aansprakelijkheid aanteiding te geven;

daartoe is bovendien het bewijs van een - contractuele of buitencontrac-

tuele - fout nodig32l.
Ten slotte is te vermelden dat de aantasting van een subjectief recht niet

noodzakelijk tot schade aanleiding geeft en dat het, omgekeerd, voldoende

is dat een rechtmatig belang is gekrenkt, zonder dat een schending van een

subjectief recht is vereist, om op de vergoeding van de daardoor eventueel

berokkende schade aanspraak te kunnen maken322.

85. Wellicht omdat is ingezien dat uit de miskenning van een subjectief
recht noch een buitencontractuele fout, noch het bestaan van een schade

is af te leiden, heeft een deel van de rechtspraak en de rechtsleer een stap

verder gezet.

Er wordt nl. beweerd dat de aantasting van een subjectief recht door
een eigen vorderingsrecht tot het bekomen van herstel in natura of van een

schadevergoeding wordt gesanctioneerd, zodat het overbodig wordt op de

artikelen 1382-1383 van het B.V/. een beroep te doen323.

Die opvatting vergt ernstig voorbehoud: op de eerste plaats is op te
merken dat geen rechtsregel een dergelijk "eigen" vorderingsrecht aan

subjectieve rechten verbindt.
Het "eigen" vorderingsrecht zou derhalve, volgens die auteurs, op het

bestaan zelf van een subjectief recht stoelen.

Zoals is besproken, is het subjectieve recht evenwel de weerspiegeling
van algemene en abstracte rechtsregels op de individuele en concrete toe-

stand waarin een rechtssubject zich bevindt. Hieruit volgt dat de aantasting
van het subjectieve recht slechts voor sanctie vatbaar is te achten, wan-

neer de algemene en abstracte rechtsregels, toepasselijk op de individuele
en concrete toestand waarin het rechtssubject zich bevindt en waarin het

subjectieve recht zijn oorsprong vindt, dit mogelijk maken.

318.
319.

Falys, J., Introduction, 289.
T.a.v. resultaatsverbintenissen geldt wel een bijzondere regeling: de ontstentenis van
het beloofde resultaat komt als een contractuele fout in aanmerking.
zie supra nrs.72-76.
Dit is, zoals aangetoond (zie supra nrs. 73-76), ook het geval bij de derde-
medeplichtigheid aan andermans contractbreuk (zie ook: Van Oevelen, A. en Dirix,
E., o.c., R.l.y. 1985-86, 155, nr. 68i contra: Bocken, H., o.c., T.P.R. 1984,335, nr.
10 en noot 31.
Ronse, J. en De Wilde, L., Schade en schadeloosstelling, I, A.P.R., Gent, Story-
scientia, 1984, 12-24, nrs. 9-18.
Guldix,8., o.c., I, 153-160; Boes, M., o.c., R.ÿÿ. 1986-1987, 1256, l.

320.
32r.

322.

323.
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De sanctie van een subjectief recht moet derhalve steeds stoelen op de

sanctie verbonden aan de algemene en abstracte rechtsregels waarin het

subjectieve recht uiteindelijk zijn oorsprong vindt.
Door aan de miskenning van een subjectief recht een "eigen" of "au-

tonoom" vorderingsrecht te verbinden, wordt het mogelijk het gedrag van

rechtssubjecten te sanctioneren zonder dat de toepassingsvoorwaarden zijn
verenigd die de toepasselijke algemene en abstracte rechtsregel(s) bepalen

of vergen om tot sanctie aanleiding te geven, hoewel het subjectieve recht
een exponent van die rechtsregel dient te zijn.

Eigenlijk komt het erop neer dat de rechters en de auteurs, die aan de

schending van een subjectief recht een eigen vorderingsrecht verbinden,

nieuwe gedragsregels - algemene en abstracte rechtsregels - in het leven

roepen3z4, wat niet tot hun taak behoort.
"Subjectieve" rechten zouden aldus een autonome rechtsbron worden,

wat nochtans met hun omschrijving onverenigbaar is32s.

Onder die omstandigheden is aan te nemen dat de aantasting van

een subjectief recht, behoudens afwijkende wettelijke bepaling en onder

het voorbehoud van de rechtspraak inzake abnormale burenhinder (zie

infra), slechts tot een sanctie aanleiding geeft, wanneer een algemene en

abstracte rechtsregel die mogelijkheid biedt326. Wanneer die sanctie in de

artikelen 1382-1383 B.V/. wordt gezocht, moet derhalve het bestaan van

hun toepassingsvoorwaarden worden vastgesteld.

d.3. Rechtsverwerking.

86. In het Belgische positieve recht bestaat het algemeen rechtsbeginsel

dat de afstand van recht enkel is af te leiden uit feiten die voor geen andere

interpretatie vatbaar zijn327. Afstand van recht is, zoals uit die definitie
blijkt, dan ook restrictief te interpreteren328.

De afstand van recht houdt in dat de titularis van een subjectief recht,

324. Waarbij verder is te bedenken dat niet alleen grote onzekerheid over de draagwijdte
van het subjectieve recht bestaat, maar ook over hun aantal.

325. Zie supra nr. 82.

326. Zie in die zin Arb. H. Liège 7 mei 1985, Jur. Liège 1985, 443 (afluisteren door
werkgever van telefoongesprekken gevoerd door een werknemer).

327.Zie o.m. Cass.23 oktober 1986, R.N.B. 1987,38; Cass.20 september 1984, Arr.
Cass. 1985, ll7; Pas. 1985, I, 97; Cass. 24 september 1981, Arr. Cass. 1982, 140;

Pas. 1982, I, 143; Cass. 7 februari 1979, Arr. Cass. 1979,661; Pas. 1979,1,654; Cass.

23 september 1988, R.W. 1988-89, 649; zie ook Claeys-Bouuaert, Ph., Algemene
beginselen van het recht - vijftien jaar rechtspraak van het Hof van Cassatie, R.Iÿ.
1986-87, 992, nr.78.

328. Cass. 26 februari 1987, J.T. 1987,343; Cass. 20 november 1987, R.W. 1987-88, 1099.
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hetzij uitdrukkelijk, hetzij impliciet doch zeker, te kennen geeft af te zien
van de mogelijkheid op dit subjectieve recht een beroep te doen.

Afstand van recht is aldus een eenzijdige wilsuiting, waardoor rechts-
gevolgen worden beoogd32e.

Afstand van recht is van het rechtsverval te onderscheiden: bij rechts-
verval is het verlies van een subjectief recht niet het gevolg van een een-

zljdige wilsuiting van de titularis, maar van een algemene en abstracte

rechtsregel of van een contractueel beding, waarvan de toepassingsvoor-
waarden zijn verenigd33o.

Rechtsverval kan zowel een foutief gedrag sanctioneren als aan het
foutbegrip vreemd zijns3r : dit is aftrankelijk van de toepassingsvoorwaar-
den, die door de algemene en abstracte rechtsregel of door een overeen-
komst zrjn bepaald33z.

Sinds enige tijd wordt aangenomen dat het verlies van een subjectief
niet enkel het gevolg van een afstand van recht of van rechtsverval, maar

ook van zgn. rechtsverwerking kan zijn333.

Hiermee wordt bedoeld dat de titularis van een subjectief recht dit recht
kan worden ontzegd omwille van zijn gedrag, zonder dat in zijn hoofde,

uitdrukkelijk of impliciet, de bedoeling moet zijn vastgesteld om van dit
recht afstand te doen of dat hij zich in de door een rechtsregel of door een

overeenkomst daartoe bepaalde toepassingsvoorwaarden zou bevinden.
Rechtsverwerking zou aldus een gedrag sanctioneren dat met het

behoud van het subjectieve recht onverenigbaar wordt geacht, zonder dat

329.Yan Ommeslaghe, P., Rechtsverwerking en afstand van recht, f.P.R. 1980, 736-752;
zie o.m. Brussel 4 januari 1988, J.L.M.B. 1989, 70.

330. Van Ommeslaghe, P., o.c., f.P.R. 1980, 752-754, nr. 13; Antwerpen 15 april 1987,
R.W. 1987-88, 546; Rb. Nivelles 17 september 1985, T.B.B.R.1987,76.

331. Zie b.v. de vervaltermijnen en overigens ook de verjaringstermijnen.
332. Contra: Van Ommeslaghe, P., o.c.,T.P.R. 1980, 754, nr. 13.

333. Zie o.m. Ronse, J. en Lievens, J., De doorbraakproblematiek, in " Rechten en plichten
van moeder- en dochtervennootschappen, Antwerpen, Kluwer, 1986,167-l7l; Ronse
J., Nelissen, J.M., Van Hulle K., Lievens, J. en Laga, H., o.c., T.P.R. 1986,946,nr.
97;ÿan Oevelen, A. en Dirix,8., o.c., R.I4l. 1985-86,96, nrs. 44-45;Yan Oevelen,
A., Algemeen overzicht van de bevrijdende verjaring in de vervaltermijnen in het
Belgisch privaatrecht, T.P.R. 1987,1767-1768, nr. 13; Van Ommeslaghe, P., o.c.,
T.P.R. 1980, 770-772, nr. 23 ("on admettra l'extinction d'un droit subjectif toutes
les fois que le titulaire de ce droit aura adopté un comportement inconciliable avec
le droit "en question"); Van Ommeslaghe, P., L'exécution de bonne foi. principe
général de droit, T.B.B.R. 1987, 107-108; Van Ommeslaghe, P., Examen, R.C.J.B.
1988, 142, nr.230; c.ft. Fontaine, M. (Portée et limites du principe de la convention-
loi, in " Les obligations contractuelles ", Brussel, J.B. 1984, 181-185) die, zonder
de theorie helemaal te verwerpen, niettemin grote voorzichtigheid bepleit; zie ook
Suetens, L.P., Vigilantibus, non dormientibus, subveniunt iwa, in " Libe r amicorum J.
Ronse", Brussel, Story-scientia, 1986, 96-102.
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- zoals bij de stilzwijgende afstand van recht - zou zijn te onderzoeken

of de titularis van het subjectieve recht de bedoeling had dit recht teloor
te laten gaan.

In de rechtspraak heeft die zienswijze succes gekend33a.

De voorstanders ervan hebben het nochtans moeilijk haar grondslag

te bepalen.
Er is verwezeî îaar de idee van de "goede trouw"335, naar de fout-

aansprakelijkheid336.

87. Om de redenen die reeds m.b.t. de schijnleer werden toegelicht, kan

ook de theorie van de rechtsverwerking niet overtuigen.

Aan een gedrag zijn, naar Belgisch recht, slechts rechtsgevolgen ver-
bonden wanneer die door het rechtssubject, zonder miskenning van gebie-

dende of verbiedende rechtsregels, zijn beoogd (rechtshandeling) of wan-

neer die door een algemene en abstracte rechtsregel aan het in aanmerking
genomen gedrag zijn verbonden (rechtsfeit).

Rechtsverwerking is zeker geen rechtshandeling vermits wordt onder-

streept dat de bedoeling van het rechtssubject bij de beoordeling ervan

niet dienend is.

Zlj moet derhalve een rechtsfeitzijn, waarbij vanzelfsprekend de vraag

rijst welke algemene en abstracte rechtsregel bepaalt dat het met een

subjectief recht onverenigbaar geachte gedrag van een rechtssubject de

teloorgang van dit subjectieve recht tot gevolg heeft.

Een dergelijke rechtsregel is in het Belgische recht niet aan te treffen.
Bovendien ondermijnt een zgn. autonome rechtsverwerking het wettelijke
stelsel van de bevrijdende verjaringen33T.

Het zgn. beginsel van de goede trouw, waarvan de wetgever in
specifleke wetsbepalingen een toepassing heeft gemaakt (zie o.m. de art.

334. O.m. Liège l0 januari 1985, Jur. Liège 1985, 210; Brussel 17 februari 1987, J.T.
1987, 648; Brussel 22 maart 1988, J.L.M.B. 1988, 1032 met noot Jeunehomme, J.F.;
Rb. Gent 3 maart 1980, R.W. 1984-85,626;Kh. Brussel 25 april 1985, R.P.S. 1985,
60, m. 6326 met noot Kileste, P.; Kh. Brussel 18 april 1985, R.P.S. 1985, 321, nr.
6362; Rb. Antwerpen 6 februari 1986, R.W. 1987-88, 748; Kh. Charleroi 24 december
1987, J.L.M.B. 1988, 125; Kh. Dendermonde (afd. Sint-Niklaas) 24 gr.i 1986, R.W.
1986-87, 1282;Yred. SinrKwintens-Lennik 13 februari 1984, R.W. 1986-87, 1513.

335. Fontaine, M., o.c., 185-186, nr. 45; Van Oevelen, A. en Dirix, E., o.c., R.l4l. 1985-86,
96, nr.45; Van Ommeslaghe, P., o.c., I.P.R. 1980,780, nr.28 en T.B.B.R. 1987,
107, nr. 14; Van Oevelen, 4., o.c., T.P.R. 1987 , 1768, nr. 13; Brussel 22 maart 1988,
J.L.M.B. 1988, 1032.

336. Van Ommeslaghe, P., o.c., f.P.R. 1980,778-779,nr.27.
337. Rb. Antwerpen 25 mei 1987, R.W. 1987-88, 649. Cfr. Van Oevelen, A., o.c., I.P.R.

1987, 1767 -1768, nr. 13.
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1134, 2279 . . . B.V/.), is tot op heden geen algemeen rechtsbeginsel,

hoewel in de rechtsleer in die zin wordt gepleit338.

Hierbij is te onderstrepen dat de toepassingsvoorwaarden van dit zgn.

beginsel in het vage blijven, evenals het onderscheid met de buitencon-

tractuele aansprakelijkheidsregels en met het algemeen rechtsbeginsel dat

rechtsmisbruik verbiedt.

De buitencontractuele aansprakelijkheidsregels (o.m. de artikelen I 382-

1383 B.W.) en het algemeen rechtsbeginsel dat rechtsmisbruik verbiedt

zijn daarentegen wel algemene en abstracte rechtsregels waardoor het ge-

drag van een rechtssubject m.b.t. de uitoefening of niet-uitoefening van

een subjectief recht is te sanctioneren.

Dit vergt echter het bewijs van de toepassingsvoorwaarden van die

rechtsregels, waarover door de voorstanders van de zgn. "rechtsverwer-

king", ten onrechte, het stilzwijgen wordt bewaard.

Zijn die toepassingsvoorwaarden verenigd dan kan, bij wijze van

specifiek herstel, eventueel worden beslist dat het rechtssubject op het

subjectieve recht geen beroep meer mag doen.

88. Die algemene en abstracte rechtsregels hebben evenwel een eigen

toepassingsgebied:

- waûleer een rechtssubject - zonder desbetreffend een rechtshan-

deling te stellen - nalaat zijn subjectieve recht uit te oefenen, kan op het

algemeen rechtsbeginsel dat rechtsmisbruik verbiedt geen beroep worden
gedaan, vermits het recht niet is gebruikt.

Onder die omstandigheden, is de passiviteit van het rechtssubject

enkel te toetsen aan het gedrag van een normaal voorzichtig en redelijk
rechtssubject, in dezelfde feitelijke omstandigheden geplaatst.

Voorbeelden hiervan zijn in de rechtspraak aan te treffen; in een arrest

van het Hof van Cassatie dd.24januari 1936lle werd aldus overwogen:

" ... dat in beginsel de rechter die een getuigenverhoor heeft bevolen

door die beslissing gebonden is en geen uitspraak ten gronde kan doen

alvorens het getuigenverhoor heeft plaatsgehad.

" . . . dat op die regel evenwel een uitzondering moet worden gemaakt

338. O.m. Van Oevelen, A., o.c., R.l4l. 1987-88, 1470; Van Ommeslaghe, P., L'exécution
de bonne foi, principe général de droit?, T.B.B.R. 1987, 101 et seq.; zie ook: Taelman,
P., o.c., LP.R. 1988, ll1, nr. 25.

339. Cass. 24 januari 1980, Arr. Cass. 1980, 592; Pas. 1980, I, 581; zie ook Brussel 28
maart 1984, Pas. 1985, II, 1; cfr. Van Ommeslaghe, P., o.c., f.P.R. 1980, 778-779,
nr.27.
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wanneer de partij die het bewijs door getuigen mag leveren blijk geeft van

aanhoudende nalatigheid; dat de rechter de rechten van de verdediging van

die partij niet schendt wanneer hij haar wegens haar foutieve passiviteit
vervallen verklaart van het recht de bij een vorige beslissing toegestane

getuigenverhoren te houden". (cursivering toegevoegd).

- 
wilnneer het subjectieve recht daarentegen op een welbepaalde

wijze is uitgeoefend (wat erin kan bestaan dat de titulads beslist het

recht niet uit te oefenen), is dit gebruik te toetsen aan het algemeen

rechtsbeginsel dat rechtsmisbruik verbiedt.

Een rechtssubject kan immers een rechtsmisbruik plegen wanneer het,

na een subjectief recht op een welbepaalde wijze te hebben uitgeoefend,

naderhand hetzelfde subjectieve recht nog op een andere wijze wenst uit
te oefenen.

Daartoe is te bepalen of die nieuwe uitoefening van het subjectieve

recht al dan niet kennelijk de grenzen van een normale uitoefening van dit
recht door een voorzichtige persoon te buiten gaaf4o.

Een voorbeeld kan dit toelichten: een schuldeiser dagvaardt zijn schul-

denaar tot betaling van een hoofdsom en wettelijke interesten. Zowel in
eerste aanleg, als in hoger beroep wordt door de partijen over die wette-

lijke interesten niet geconcludeerd. Noch de eerste rechter, noch de rechter

in hoger beroep kennen derhalve interesten op de hoofdsom toe.

Kan de schuldeiser die later zijn "vergissing" ontdekt, een nieuwe

vordering inleiden om alsnog de betaling van wettelijke interesten te

bekomen?
Een dergelijke vordering zou niet op het gezag van gewijsde van

de beslissing in hoger beroep van de eerste procedure stuiten. Vermits

de partijen tijdens de procedure in hoger beroep de wettelijke interesten

niet ter sprake brachten, bestond tussen hen ter zake geen geschil, zodat

de rechter in hoger beroep over de wettelijke interesten geen uitspraak

deed en aan die beslissing op dat punt dan ook geen gezag van gewijsde

toekomt3al.
Het inleiden van een nieuwe vordering kan echter op bezwaar stuiten

wanneer blijkt dat dit kennelijk de grenzen van een normale uitoefening
van dit recht door een voorzichtige persoon te buiten gaat.

Dat een dergelijk besluit al te gemakkelijk wordt bereikt, wordt ver-

340. Zie supra, nr. 5 l.
34l.Zie Cass. 19 december 1983, Arr. Cass. 1984,455; Pas. 1984, I, 441; zie ook van

Compemolle, Considérations sur la nature et l'étendue de I'autorité de la chose jugée
en matière civile, R.CJ.B. 1984,268-271, nrs. 39-42.
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hinderd door de marginale toetsing die het rechtsmisbruik kenmerkt3a2

Rechtsverwerking en schijnleer3a3 li.lken dan ook begrippen te zijn
die met het Belgisch recht, moeilijk verenigbaar zijn, wanneer zij als een

vemriming van de traditionele aansprakelijkheidsregels en derhalve als

autonome rechtsregels worden voorgesteld.

342. Zie supra, nr. 52.
343.Zie m.b.t. hun onderling verband: Van Ommeslaghe, P., o.c., T.P.R. 1980, 780-788,

nrs.29-34.
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3. Soorten fouten.

89. Tussen de fouten is een onderscheid te maken naargelang hun inten-

siteit en naargelang de hoedanigheid van de aangesprokene.

Een volledig overzicht is niet te betrachten, vermits dit o.m. zou vergen

dat alle beroepsaansprakelijkheden worden onderzocht.
Er wordt dus gepeild naar krachtlijnen, die het inzicht in het aanspra-

kelijkheidsrecht ten goede komen.

Soms wordt, zoals vermeld, de aansprakelijkheid van de intensiteit
van de fout afhankelijk gemaakt.

a. De fouten naargelang hun intensiteit.

Zoals is besproken, komt in de buitencontractuele aansprakelijkheid de

lichtste fout in aanmerking ("in lege Aquilia et culpa levissima venit")I.
Hierdoor wordt evenwel niet naar de intensiteit van de fout verwezen:

er wordt door uitgedrukt dat de minste afwijking van het gedrag van de

normaal voorzichtige en redelijke mens, in dezelfde feitelijke omstandig-
heden geplaatst, een buitencontractuele fout is.

Een onderscheid is nochtans te maken tussen de lichte doch gebruike-

lijke fout, de lichte fout (culpa levis), de zware fout, de kennelijke fout,
de opzettelijke fout, de bedrieglijke fout, de onverschoonbare fout . . .

a.1. de lichte doch gebruikelijke fout.

In artikel 18 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsover-

eenkomsten (hierna W.A.O. genoemd) wordt o.m. bepaald:

"ingeval de werknemer bij de uitvoering van zijn overeenkomst de

werkgever of derden schade berokkent, is hij enkel aansprakelijk
voor zijn bedrog en zijn zwàre schuld. Voor lichte schuld is hij
enkel aansprakelijk als die bij hem eerder gewoonlijk dan toevallig
voorkomt."

Door die wetsbepaling, waarop heel wat kritiek is uitgeoefend2, werd

l. Zie supra nr.22
2. Zie o.m. Dalcq, R.O., Le législateur contre le droit (A propos de I'article 18 de la loi
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ten gunste van werknemers afgeweken van het gemeen contractueel en

aquiliaans aansprakelijkheidsrecht vermits, ten aanzien van de werkgever,

de - contractuele - "culpa levis in abstracto" en, ten aanzien van derden,

de - buitencontractuele - "culpa levissima" ontoereikend zijn om hun
aansprakelijkheid in het gedrang te brengen.

Bij de bespreking van de "gewoonlijk voorkomende lichte fout" wordt
vnl. aandacht geschonken aan het aspect "gewoonte". Het moet immers
gaan om bij de werknemer regelmatig voorkomende fouten, niet noodza-
kelijk van dezelfde aard, die op zichzelf beschouwd de aansprakelijkheid
van de werknemer, op grond van artikel 18 W.A.O., niet in het gedrang

kunnen brengen3.

Aldus wordt, m.b.t. de rechtsverhouding tussen werknemer en derden,

uit het oog verloren dat elke afwijking door de aangesproken werknemer
van het gedrag van de normaal voorzichtige en redelijke werknemer in
dezelfde omstandigheden geplaatst, in beginsel, mits toerekeningsvatbaar-
heid en voorspelbaarheid van schade zijn vast te stellen, een fout is, die
traditioneel als een "culpa levissima" wordt omschreven.

De vraag rijst derhalve of de wetgever door gewag te maken van het
begrip "lichte fout" naar die "culpa levissima" heeft verwezen, dan wel
een onderscheid wou maken4.

Uit de rechtspraak blijkt dat zeer zelden tot het bestaan van een lichte
doch gebruikelijk bij de werknemer voorkomende fout wordt beslotens.

Ten aanzien van derden. hoeft dit geen verbazing te wekken: hoe zal
het slachtoffer - waarop de bewijslast rust - immers kunnen aantonen dat
de lichte fout ("culpa levissima"?), die hij bewijst, bij de werknemer eerder

du 3 juillet 1978), R.G.A.À. 1979, nr. 10040; Fagnart, J.L., tæs faits générateurs

de responsabilité. Aperçu des principales tendances actuelles, in "Responsabilité
et réparation des dommnges", Brussel, J.B., 1983, 70-83; Van Oevelen, A., De
contractuele en de buitencontractuele aansprakelijkheid van de werknemer in het
raam van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, it "Actuele problemen yan het
arbeidsrecht", (ed. M. Rigaux), Antwerpen, Kluwer, 1984, lll-172.

3.Zie Fagnart, J.L., Læs faits générateurs, 77, nr. 94; Fagnart, J.L. en Denève, M.,
Chronique, J.T. 1986, 3O2, nr. 53; Van Oevelen, A., o.c., 125, nr. 209 en 144, nr.
232; Yan Oevelen 4., De civielrechtelüke aansprakelijkheid van de werknemer en
van de werkgever voor de onrechtmatige daden van de werknemer in het raarn van
de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, R.W. 1987-88,1179, w- 19 en 1186, nr.
35.

4. M.b.t. de lichte fout, zie infra nr. 90.
5.Zie o.m. Arb. H. Antwerpen 18 april 1985, T.S.R. 1986, 201 (één zware overtreding

van het verkeersreglement is noch een zware fout, noch een lichte doch gebruikelijke
fout).
Zie voor een toepassing van artikel 18 W.A.O. op een lichte doch gebruikelijke fout:
Mons 19 februari 1985, Rev. Rég. Dr. 1985, 333 (ten aanzien van de werkgever).
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gewoonlijk dan toevallig voorkomt. Enkel in uitzonderlijke omstandighe-
den (b.v. een strafregister) kan hij daarin slagen6.

a.2. De lichte fout.

90. Door Vandenberghe is beweerd dat niet de lichtste, doch de lichte
fout bij de toepassing van de artikelen 1382-1383 van het B.W. volstaatT.

Hij komt blijkbaar tot dit besluit omdat niet elke onregelmatigheid of
vergissing door de rechtspraak als een fout in aanmerking wordt genomen.

Hij beweert dat het gebruik van de "culpa levissima" verwarring zaait:

"verwarring over de draagwijdte van de overtreding van een bepaald
rechtsverbod of - gebod of van de zorgvuldigheidsnorm - verwarring
over de kwaliteiten die men de"zorgzame en omzichtige burger" moet

toerekenen bij de opbouw van het referentiegedrag".s

Die zienswijze is niet bij te vallen. Dat niet elke "onregelmatigheid

of vergissing" door de rechtspraak foutief wordt geacht, is geenszins het
gevolg van het feit dat de lichtste fout ontoereikend zou zijn om een bui-
tencontractuele aansprakelijkheid te stoelen. In de rechtspraak wordt soms

aangenomen dat een normaal voorzichtige en redelijke mens, in dezelfde

feitelijke omstandigheden als de aangesprokene geplaatst, dezelfde "onre-
gelmatigheid of vergissing" zou hebben begaan, zodat, om die reden, aan

de aangesprokene geen fout ten laste is te leggen.

Dit heeft niets met de intensiteit van de fout te maken, maar stoelt

op een redelijke en werkelijkheidsgetrouwe benadering van het criterum
van de "normaal voorzichtige en redelijke mens, in dezelfde feitelijke
omstandigheden geplaatst", waardoor het bestaan en de draagwijdte van

de algemene zorgvuldigheidsnorm wordt bepaald.

Wordt besloten tot het bestaan van een miskenning van een algemene
zorgvuldigheidsnorm of van een wetsbepaling waardoor een welbepaald
gedrag wordt opgelegde, dan is noodzakelijk het bestaan van een fout te

aanvaarden, mits ook de toerekeningsvatbaarheid en de voorspelbaarheid

6.Zieo.m. Fagnart, J.L., Les faits générateurs,77, nr.93; Van Oevelen, A.,o.c., lM,
nr.232.

7. Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M. en Hamelink, P., Overzicht, f.P.R. 1980,
1160-1162, nr. 14; Vandenberghe, H., De grondslag,T.P.R. 1984, 139-141, nr. 6 a).

8. Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M. en Hamelink, P., Overzicht, f.P.R. 1980,
1162, nr. 14.

9. Wat inhoudt dat een normaal voorzichtige en redelijke mens, in dezelfde omstandig-
heden geplaatst, anders zou hebben gehandeld.
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van schade voorliggen.
Of die miskenning een lichtste dan wel een lichte fout oplevert,

is voor de toepassing van de artikelen 1382-1383 B.W. niet dienend
en kan de aangesprokene, in beginsello, niet bevrijden. De idee dat de

loutere miskenning van een algemene zorgvuldigheidsnorm of van een
wetsbepaling waardoor een welbepaald gedrag wordt opgelegd, een fout
is, wordt dan ook - zonder verwarring te zaaien - treffend door het begrip
"culpa levissima" (lichtste fout) tot uitdrukkinge gebrachtll.

91. In het contractueel aansprakelijkheidsrecht wordt een ander criterium,
nl. de "culpa levis in abstracto" gebruiktl2.

Er is nochtans beweerd dat tussen het contractueeel en het buitencon-
tractueel foutbegrip geen verschil bestaatl3.

Die zienswijze Yergt voorbehoud.
De contractuele fout wordt bepaald ten aanzien van een contractuele

verbintenis (gedragsnorm), die - overeenkomstig de gemeenschappelijke

bedoeling der partijen - een middelen- of resultaatsverbintenis kan zijnla.
De wetgever kan eveneens de verbintenissen bepalen die de partijen,
wanneer zij een overeenkomst hebben gesloten, moeten naleven.

'Wanneer 
een resultaatsverbintenis niet wordt nageleefd, is de schulde-

naar aansprakelijk te stellen, tenzij hij het bewijs van een vreemde oorzaak
kan leverenlS.

Dit houdt o.m. een vermoeden van contractuele fout in, afgeleid uit
de vaststelling dat het beloofde resultaat niet is bereikt, m.a.w. dat een

contractuele gedragsnorm, die bij ontstentenis van de tekortkoming tot het

beoogde resultaat had geleid, werd miskend.
Hieruit volgt dat, t.a.v. een resultaatsverbintenis, de contractuele en de

buitencontractuele fout duidelijk zljn te onderscheiden.
De miskenning van de contractuele gedragsnonn (de resultaatsver-

bintenis) is, behoudens tegenbewijs, een contractuele fout. Die contractu-

10. Tenzij de wetgever hiervan zou afwijken; zie ook Vandenberghe, H., Van Quicken-
borne, M., e.a., o.c., T.P.R. 1987,1312-1313,m.27.

I l. Vandeputte, R., o.c., 20, nr. 13; Comelis, L., Zaken, 54, nr. 63; Comelis, L., o.c., I,
B.R.H. 1981,130; zie ook Cass. 16 februari 1970, Arr. Cass. 1970, 565; Pas. 1970,1,
529. Uiteraard zijn ook de toerekeningsvatbaarheid en de voorspelbaarheid van schade
vereist.

12. De Page, H., Traité,II, 580, nr. 588.
13. Zie o.m. Vandeputte, R., o.c. 20, nr. 13: Van Ommeslaghe, P., Examen de jurispru-

dence, 1974-1982, Les obligations, R.CJ.B.1986,215, nr. 105.

14. Cass. 3 mei 1984, Arr. Cass, 1984, ll47; Pas. 1984, I, 1081.

15. Kruithof, R., Overzicht, T.P.R. 1983,616, nr. ll0; Van Ommeslaghe, P., Examen,
R.CJ.B. 1986,216, nr. 105.
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ele gedragsnorm is door de partijen of door de wetgever bepaald: om de

inhoud ervan te bepalen is een verwijzing naar een normaal voorzichtige

en redelijke mens overbodig.

Het is bv. best mogelijk dat, onder omstandigheden, een normaal voor-
zichtige en redelijke mens de beoogde resultaatsverbintenis niet zou heb-

ben aangegaan en derhalve niet zou hebben moeten uitvoeren of niet zou

hebben uitgevoerd. Dit sluit niet uit dat de miskenning ervan, behoudens

tegenbewijs, een contractuele fout is.

In het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht is niet de door de

partijen bepaalde gedragsregel doorslaggevend, maar het gedrag van de

normaal voorzichtige en redelijke mens, in dezelfde feitelijke omstandig-

heden geplaatst.

Het gedrag van de aangesprokene wordt getoetst aan de, volgens dit
criterium bepaalde algemene zorgvuldigheidsnorm en niet aan een door
partijen bepaalde gedragsnorm.

Ten aanzien van de middelenverbintenis is eenzelfde besluit onver-

mijdelijk. Volgens artikel 1137 B.W. moet de schuldenaar aan de zgn.-
middelen - verbintenis alle zofgen van een goed huisvader bestedenl6.

De loutere miskenning van de verbintenis is dus onvoldoende om tot
een contractuele fout te besluiten; bovendien moet vaststaan dat een goed

huisvader, onder dezelfde omstandigheden, de ingeroepen contractuele

verbintenis niet zou hebben miskend.

Bij de beoordeling van de contractuele fout staat de contractuele
gedragsnorm derhalve andermaal centraal, zonder dat de miskenning ervan

evenwel noodzakelijk een fout is.

Buitencontractueel staat daarentegen het gedrag van de, in dezelfde

feitelijke omstandigheden geplaatste normaal voorzichtige en redelijke
mens (en de aldus bepaalde algemene zorgvuldigheidsnorm) centraal.

Bovendien komt de miskenning van de algemene zorgvuldigheidsnorm
alsdusdanig als een fout in aanmerking, wanneer ook aan de vereisten van

toerekeningsvatbaarheid en voorspelbaarheid van schade is voldaan.
Voor zoveel nodig, is in dit verband te onderstrepen, dat de contractuele

fout onvoldoende is om tot de gerechtelijke ontbinding van de overeen-

komst aanleiding te geven. Aan de rechter wordt immers de beoordeling
gelaten of de ingeroepen en bewezen contractuele tekortkoming voldoende

zwaarwichtig is om de ontbinding te rechtvaardigenlT.

16. Kruithol R., Overzicht, T.P.R. 1983,620, nr. l1l.
17.Cass.12 november 1976, Arr. Cass,1977,293; Pas.1977,1,291; Cass. 13 maan
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Het is dan ook voorbarig aan te nemen dat tussen contractuele en

buitencontractuele fout geen verschil bestaat. Conceptueel liggen die fout-
begrippen ver uit elkaar.

Het verdient de voorkeur dit verschil ook terminologisch tot uitdruk-
king te brengen onder de vorn van het onderscheid tussen de "culpa le-

vissima" en de "culpa levis in abstracto".

a.3. de zware fout (grove fout - faute lourde - faute grave).

92. De zware fout is geen toepassingvoorwaarde van de buitencontrac-

tuele persoonlijke aansprakelijkheid, al werd dit in het verleden, vnl. ten

aanzien van beroepsaansprakelijkheden, soms vergetenl8. Toch is vast te
stellen dat de "zwate fout" in het buitencontractueel aansprakelijkheids-
recht een rol speelt. Dit is o.m. het geval volgens:

a. artikel 18 rW.A.O. dat bepaalt dat derden en de werkgever een werk-
nemer slechts tot vergoeding van de door laatstgenoemde berokkende
schade kunnen aanspreken, wanneer zij o.m. het bewijs van een zwrrc
fout leverenlg;

b. artikel 70 § 3 van de wet van 9 augustus 1963 waardoor de verze-
keringsprestaties van de verplichte ziekteverzekerig niet worden toe-
gekend wanneer de schade uit een door de rechthebbende gepleegde

zw are fout voortspruit2o;

c. de rechtspraak die van oordeel is dat in feite is te bepalen of de

partijen de gemeenschappelijke bedoeling hadden om, door een in

1981, tur. Cass. 1981, 779;Pas. 1981, I, 760.
18. Zie b.v.'m.b.t. het beginsel dat een zware fout niet is vereist: Cass. 15 mei 1941, Pas.

1941,1,92; Cass. 16 februari 1970, Arr. Cass. 1970, 565; Pas. 1970,1,529; Cass. 8

oktober 1973, An. Cass. 1974, 142;Pas.1974,1,129.
19. Zie o.m. Van Oevelen, A., o.c., 142-143; Fagnart, J.L., Les faits générateurs, 76-77,

nr. 91. M.b.t. de vraag of een zware verkeersovertreding noodzakelijk een zware fout
in de zin van artikel 18 W.A.O. is: Brussel 21 januari 1983, R.W. 1984-85, 2337 Qa);
Arb. H. Antwerpen 18 april 1985, T.S.R. 1986, 201.

20. Zie o.m. Van Langendonck, J., De zware fout in de ziekteverzekering, historische en

rechtsvergelijkende situering, f.§.R. 1985, 491-507; Demeester, H., De zware fout in
de ziekteverzekering, T.S.R. 1985, 508-518. De rechtspraak groeit op dit punt sterk
aan: Arb. H. Antwerpen 7 september 1984, J.T.T. 1985, 155 (alcoholgehalte in het
bloed van 2,92 gr. per liter: zware fout); Arb. H. Antwerpen 8 november 1984, J.T.T.
1985, 152 (niet dragen veiligheidsgordel: geen zware fout); Arb. H. Antwerpen 25
juni 1985, J.T.T. 1985, 389 (niet dragen van veiligheidsgordel: geen zware fout);
tub. H. Mons 20 december 1985, J.T.T. 1986,429 (niet dragen van een motorhelm:
geen zware fout); Arb. rb. Charleroi 3 december 1984, J.T.T. 1985,275 (niet dragen
van veiligheidsgordel: zware fout); Arb. rb. Huy 12 juni 1985, T.S.R. 1985, 630
(alcoholgebruik: geen zware fout); Arb. rb. Nivelles 7 oktober 1986, J.T.T. 1987,375
(dronkenschap van motorrijder: zware fout).

r62



algemene bewoordingen opgesteld bevrijdingsbeding, al dan niet de

aansprakelijkheid wegens zware fout uit te sluiten2l

d. de artikelen 63ter en 133bis van de Venn. Vy'. die naar de kennelijk
grove fout verwijzen . . .

De zware fout moet derhalve worden omschreven. Zæer uiteenlopende

definities zijn daarbij voorgesteld22.

Dikwijls wordt verwezen naar de omschrijving van De Page: ("une

faute tellement grossière, tellement excessive qu'elle ne se comprend pas

d'une personne raisonnable")23 of naar een overweging van de Nederlandse

Hoge Raad ("een in laakbaarheid aaî opzet grenzende schuld").24

Om de hierna toegelichte redenen is het moeilijk die benadering van

de zware fout bij te vallen:
a. aan de feitenrechter wordt bij de beoordeling van de "laakbaarheid"

van een gedrag de meest ruime beoordelingsvrijheid gelaten. Dit
komt de rechtszekerheid niet ten goede vermits geen criterium wordt
bepaald dat toelaat de relevante grens van laakbaarheid te trekken2s.

b. de fout is een objectief begrip. Subjectieve elementen zijn er, met

uitzondering van het onderscheidingsvermogen, niet in terug te vin-
den. De laakbaarheid van een gedrag is geen voorwaarde om tot het

bestaan van een fout te besluiten.

93. Bij nader inzicht verdient het daarom de voorkeur het begrip "zware
fout" met de bestanddelen van de fout in verband te brengen. Dit kan

gebeuren door de nadruk te leggen hetzij op het belang van de overtreden

gedragsregel voor de samenleving, hetzij op de kloof die bestaat tussen

het gedrag van de aangesprokene en dat van de normaal voorzichtige en

redelijke mens, in dezelfde feitelijke omstandigheden geplaatst.

Het bestaan van de "z;wate fout" afhankelijk maken van de belang-

21. Z\e Cass.22 maart 1979, Arr. Cass. 1979,864; Pas. 1979, 1,863l' R.CJ.B. 1981, 189

met noot Comelis, L., Les clauses d'exonération de responsabilité couvrant la faute
personnelle et leur interprétation; Kruithof, R., Contractuele aansprakelijkheidsrege-
lingen, I.P.R. 1984,256-264; Van Ommeslaghe, P., Examen, R.CJ.B.1986, 175-177,
nr. 78.

22.Yoor een overzicht: Colle, Ph., Kritische bemerkingen nopens een aantal problemen
rond artikel 63 ter Venn. ÿ,1.,T.B.H. 1985, 171-174, nrs. 14-18; Cornelis, L., Faute
lourde et faute intentionnelle, "I.L l98l,513-514; Kruithof, R., o.c., T.P.R., 1984,
276-278, m.35.

23.DePage,H.,Traité,II,585-588, nr.591 bis; Dalcq, R.O., Traité,1,nr.277.
24. H.R. 12 maart 1954, N.J. 1955, 386.

25. Kruithof (o.c., T.P.R. 1984,278, nr. 35) ziet daarin geen bezwaar;
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rijkheid van het verschil tussen het aangeklaagde gedrag en het gedrag

van een normaal voorzichtige en redelijke mens, in dezelfde feitelijke om-
standigheden geplaatst, biedt slechts ogenschijnlijk een oplossing. Aan de

hand van welk criterium is immers te bepalen of het waargenomen verschil
belangrijk genoeg is om tot het bestaan van een zware fout te besluiten?26.

De zwaarwichtigheid van de fout is dan ook in verband te brengen
met het maatschappelijk belang van de miskende gedragsregel.

De schending van een wettelijke of reglementaire gedragsnorrn of van

een algemene voorzorgsregel, waarvan de naleving noodzakelijk is voor
de vrijwaring en de handhaving van de bestaande maatschappelijke orde,

is derhalve een zware fout27.

Colle meent dat die zienswijze te restrictief is omdat zij zeer dicht bij
het begrip "openbare orde" aanleunt2s. Hii bepleit een ruimere bepaling.

De rechtsregels die tot het publiek recht behoren raken de openbare

orde vermits zij betrekking hebben op de essentiële belangen van de staat

of van de gemeenschap; in het privaat recht behoren de rechtsregels
tot de openbare orde, die de essentiële juridische grondslagen van de

economische en morele ordening van een bepaalde samenleving vormen29.

Het toepassingsgebied van de openbare orde is niet zo beperkt. Het
lijkt dan ook een goed uitgangspunt te zljn de miskenning van een rechts-
regel die de openbare orde of de goede zeden raakt als een zware fout in
aanmerking te nemen, wanneer die overtreding niet het gevolg is van een

rechtshandeling, maar van een rechtsfeit dat alle toepassingsvoorwaarden
van een aansprakelijkheidsregel verenigt30. De miskenning van een der-
gelijke rechtsregel brengt immers de handhaving van de bestaande maat-
schappelijke orde in het gedrang. Uit het voorgaande volgt dat de mis-
kenning van een strafwet meteen als een zvtare fout is te beschouwen,

26.Dit criterium wordt door Yiney (ln responsabilité, nr. 611) verdedigd; zie ook Van
Oevelen, A., o.c., R.Iy. 1987-88,1176-1178, nrs. 16-18 (m.b.t. de rechtsverhouding
tussen werknemer en werkgever).

27. Comelis, L., o.c., J.T. 1981, 514, nr. 6; Van Oevelen, A., o.c., 143, r. 231; Yan
Oevelen, A., o.c., R.l4l. 1987-88, I185-l186; Verougstraete, I, L'action en comblement
du passif, in"Les créanciers et le droit de lafaillite", Brussel, Bruylant, 1983,433-
434; zie ook: Cass. 24 september 1951, An. Cass. 1952, 12; Pas. 1952,1, 12; Brussel
31 mei 1985, R.G.A.R. 1988, nr. 11356; contra: Mons l5 maart 1984, R.G.A.R. 1988,

nr. I 1353.

28. Colle, Ph., o.c., T.B.H. 1985,172,nr. 15.
29. Zie Cass. l5 maart 1968, Arr. Cass. 1968,936,; Pas. 1968, I, 885; De Page,H.,Traité,

I, 110, nr. 91; Dieux, X., o.c., 259, nr. 4.

30. De overtreding door een rechtshandeling van een rechtsregel die de openbare orde of
de goede zeden raakt wordt immers door een absolute nietigheid gesanctioneerd.
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verrnits het strafrecht tot het publiek recht behoort en dus de openbare

orde raakt, op voorwaarde uiteraard dat de miskenning van de strafbepa-

ling als een fout in de zin van de artikelen 1382-1383 B.W. kan gelden
(zie supra nrs. 41-44)

94. Een onderscheid is te maken tussen de buitencontractuele en de

contractuele zware fout.
De zwaarwichtigheid van de fout wordt in beide gevallen aan de hand

van verschillende gedragsregels beoordeeld.

Ten aanzien van de buitencontractuele zvrare fout gebeurt die beoorde-

ling door het litigieuze gedrag te toetsen aan gedragsregels die essentieel

zijn voor de handhaving van de bestaande maatschappelijke orde.

Met betrekking tot de contractuele zware fout wordt het gedrag aan

de essentiële contractuele gedragsnornen getoetst3l.

Uit dit onderscheid volgt dat een contractuele zware fout niet noodza-

kelijk een buitencontractuele zware fout is: daartoe is immers niet alleen
vereist dat de contractspartij een essentiële contractuele gedragsnorm mis-
kende, maar bovendien een gedragsregel die voor de handhaving van de

bestaande maatschappelijke orde essentieel is en dat de overige toepas-

singsvoorwaarden van het buitencontractuele foutbegrip zijn verenigd.

Een, aan het befaamd artikel 16 van de Verzekeringswet ontleende

toelichting, kan dit betoog verduidelijken.
Artikel 16 bepaalt dat geen verlies of schade veroorzaakt door de

daad (opzet) of door de grove fout van de verzekerde, ten laste van de

verzekeraar komt.
Volgens rechtspraak en rechtsleer moet de in artikel 16 bedoelde zware

fout aan vier voorwaarden voldoen:

a. een objectief element, nl. de verzwaring van het verzekerde risico,
zodat het, als gevolg van de fout, buiten de vooruitzichten van de

verzekeraar ten tijde van het sluiten van de verzekeringsovereenkomst

komt te liggen;
b. een subjectief element: de verzekeringsnemer of de verzekerde moet

er kennis van hebben of had er kennis van moeten hebben dat zljn
foutief gedrag het verzekerde risico verzwaarde;

c. de grove fout moet aan de verzekerde of aan de verzekeringsnemer
eigen zijn;

d. tussen grove fout en schade moet een causaal verband bestaan32.

31. Die door de contractspartijen werden bepaald: zie Comelis, L., o.c., J.T. 1981,514,
nr. 6; zie ook Brussel 31 maart 1987, J.T., 1987, 415.

32. O.m. Cass. 24 december 1976, An. Cass. 1977, 467; Pas. 19'17,1,467; Cass.23
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Uit die bepaling van de - contractuele - zware fout blijkt dat dit begrip
rond de contractuele rechtsverhouding tussen verzekeraar en verzekerings-

nemerlverzekerde draait. Het vereiste objectieve en subjectieve element

heeft niets te maken met de rechtsverhouding tussen de verzekeringsne-

mer/verzekerde en derden.

Dit verklaart waarom een zware fout, bedoeld in artikel 16, niet nood-

zakelijk een buitencontractuele zvtate fout is en, omgekeerd, waarom een

buitencontractuele zware fout niet noodzakelijk een, door artikel 16 van de

verzekeringswet bedoelde zware fout is. Beide begrippen hebben betrek-

king op verschillende rechtsverhoudingen, waarop verschillende gedrags-

regels toepasselijk kunnen zijn.
Het praktische resultaat van dit alles is dat buitencontractuele zware

fouten verzekerbaar zijn, vermits, wanneer de verzekeraar, bij het sluiten

december 1977, An. Cass. 1978, 509; Pas. 1978, I, 480; Cass. 9 mei 1985, R.W. 1985-

86, 1241; De Verz. 1986, 387; Cass. 2l november 1985, R.W. 1986-87, 42; I.T.1986,
459; Cass. 21 september 1987, R.W. 1987-88, 743 (in dit laatste arrest is er terecht op
gewezen dat geenszins is vereist dat de verzwaring een buitengewoon of een abnormaal
risico tot gevolg heeft). Vnl. de vraag of dronkenschap, alcoholintoxicatie vut de
verzekerde als een zware fout in aanmerking komt en een verhaal van de verzekeraars
rechtvaardigt, geeft tot uitgebreide en uiteenlopende rechtspraak aanleiding: o.m.Liège
3 november 1985, De Verz. 1984, M7 (zware fout); Liège 24 november 1983, Pas.

1984, II, 4 (geen zware fout); Liège 29 oktober 1984, Jur. Liège 1984, 596 (geen

zware fout); Liège 27 juni 1985, Rev. Rég. Dr. 1985, 282 (zware fout); Liège 19

november 1985, Rev. Rég. Dr. 1986,74 (geen zware fout); Gent 2 december 1985,

De Verz. 1986, 415 (zware fout); Liège 4 maart 1986, Jur. Liège 1986, 453 (geen

zware fout); Gent 4 november 1986, De Yerz. 1987,448 (zware fout); Mons 12

november 1986, V.K.J. 1987,nr.45 (geen zware fout); Liège 8 december 1986, Ann.
Dr. Liège 1987, 310 (zware fout); Brussel 31 maart 1987, J.T. 1987,425 (zware fout);
Rb. Kortrijk 30 april 1984, De Verz. 1985, 247 (zware fout); Rb. Huy 27 november
1985, Jur. Liège 1986,245 (geen zware fout); Rb. Liège 2l januari 1986, Jur. Liège
1986, 168 (zware fout); Kh. Kortrijk 24 april 1986, De Yerz. 1987,304 (zware fout);
Rb. Neufchâteau I oktober 1986, Rev. Rég. Dr. 1986,445 (zware fout); als zware fout
werden verder o.m. beschouwd: oververmoeidheid van de bestuurder (Antwerpen 25
juni 1985, V.K.J. 1985, nr. 109); het achterlaten van de wagen, sleutels op het contact
(Brussel l0 maart 1987, R.W. 1987-88, 576); het achterlaten van een som geld in
een wagen (Kh. Verviers 27 september 1984, Jur. Liège 1985, 281); het doorrijden
nadat de onderkant van de wagen in contact met het wegdek kwam (Kh. Kortrijk
11 maart 1986, V.K.J. 1986, nr. 136); Antwerpen 16 december 1987, R.W. 1988-89,
125 (deelname aan verkeer in euforische toestand - vriendin op de schoot.); zie ook
Scheidsr. Uitspr. 16 juni 1983, R.G.A.R. 1985, nr. 10855 met noot Wachsstock, Fr.
Geen zware foat: vluchtmisdrijf (Brussel 31 januari 1984, R.G.A.R. 1986, nr. I l0l9;
Rb. Antwerpen 2l oktober 1982, R.W. 1985-86, 465); spookrijden over een beperkte
afstand van 20 tot 30 m (Rb. Gent 13 november 1985, V.K.J. 1986, nr. 120); het
niet aanwenden van een antidiefstal apparaat (Rb. Liège 28 januari 1986, Jur. Liège
1986,248); Mons 2 februari 1988, J.L.M.B. 1989,72 (achterlaten op openbare weg
van ongesloten wagen met sleutels op het stuur). Andersluidende rechtspraak m.b.t.
het al dan niet bestaan van een zware fout is evenwel ook aan te treffen.
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van de verzekering, weet dat die fouten tot het verzekerde risico behoren,

het plegen van een dergelijke buitencontractuele zware fout tot geen

verzwaring van het risico aanleiding kan geven33.

Gelet op de aan de buitencontractuele "zware" fout toekomende bete-

kenis is echter te onderzoeken of een dergelijke verzekeringsovereenkomst
geen ongeoorloofde oorzaak heeft, wat in concreto is te beoordelen.

a.4. de kennelijke fout (ta faute maniftste)34.

95. Het kennelijk foutbegrip wordt in het aansprakelijkheidsrecht minder
gebruikt.

De wetgever deed er o.m. een beroep op in de artikelen 63ter en 103bis

van de vennootschapswet, alsmede in het K.B. nr.22van24 oktober 1934.

De artikelen 63ter en 133bis van de Venn. W. bepalen dat de bestuur-

ders of gewezen bestuurders (zaakvoerders), alsmede alle andere personen

die ten aatzien van de zaken van de vennootschap werkelijke bestuur-

smacht hebben gehad, bij faillissement van de vennootschap, persoonlijk
al dan niet hoofdelijk aansprakelijk kunnen worden verklaard voor het ge-

heel of een deel van de schulden van de vennootschap tot het beloop van

het tekort, wanneer komt vast te staan dat een door hen begane kennelijk
grove fout tot het faillissement heeft bijgedragen3s.

Artikel 3 bis § 3 van het K.B. nr. 22 van 24 oktober 1934 bepaalt dat
het aldaar bepaalde beroepsverbod aan de bestuurders en de zaakvoerders

van een vennootschap in faillissement kan worden opgelegd wanneer is
bewezen dat zij door een grove en kennelijke fout tot het faillissement
hebben bijgedragen36.

33. Comelis, L., De aansprakelijkheid van beheerders na faillissement, 2, B.R.H. 7981,
137-139, nrs. 63-65; Van Oevelen, A., o.c.,124-125, nr. 208; Velaers, J., Het begrip
zware fout in het aansprakelijkheidsrecht en in het verzekeringsrecht, lura Falconis
1980-81,95 et qq.

cfr. in die zin: Brussel 24 juni 1987, V.K.J. 1988, nr. 2; Van Oevelen, A., o.c., R.ÿÿ.
1987-88, 1178, nr. 18 (komt tot hetzelfde besluit maar om andere redenen).

34. In het Franse landsgedeelte wordt soms ook van "la faute caracterisée" gewag gemaakt;

zie ook Rb. Hasselt 7 april 1986, R.W. 1986-87, 1757 (geen "gekarakteriseerde" fout);
Rb. Namur I april 1988, J.T. 1988,410.

35.Zie m.b.t. die wetsbepalingen: Colle, Ph., o.c., T.B.H. 1985, 163; Parmentier, Cl.,
La responsabilité des dirigeants d'entreprise en cas de falllite, T.B.H. 1986,'169-
780; Verougstraete, I, o.c. 449 et seq.; Ronse, J., La responsabilité facultative des

administrateurs et gérants en cas de faillite avec insuffisance d'actii R.P.S. 1979,
297.
zie Kh. Brussel 22 oktober 1984, B.R.H. 1982,574; Kh. Brussel 11 december 1984,
T.B.H. 1985,491; Kh. Brussel 17 mei 1983, T.B.H. 1984,55.

36. Kh. Brussel 26 juni 1979, B.R.H. 1979,1I,559; Kh. Brussel 17 mei 1983, T.B.H.
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Het kennelijk foutbegrip duikt verder op bij toepassing van het alge-
meen rechtsbeginsel dat het rechtsmisbruik verbiedt3T.

De kennelijke fout verwijst naar de techniek van de marginale con-
trole38, waardoor wordt uitgedrukt dat de rechter het aangeklaagde gedrag

slechts foutief mag achten wanneer het niet alleen strijdt met zijn opvat-
tingen over het gedrag van een normaal voorzichtige en redelijke mens

(bestuurder . . . ) in dezelfde feitelijke omstandigheden geplaatst, maar

bovendien ingaat tegen de desbetreffende opvattingen van elk normaal
voorzichtige en redelijke mens3e.

Wanneer hij laatstgenoemde wetsbepalingen toepast, mag (moet) de

rechter zijn persoonlijke visie inzake zorgvuldigheidsnormen, aan de fei-
telijke omstandigheden aangepast, aan de beoordeling van de feiten door
een "normaal voorzichtige en redelijke mens" toetsen. Wanneer hij een

gedrag marginaaal toetst, moet hij er zich dus van vergewissen dat zijn
opvattingen nopens de zorgvuldigheidsnormen stroken met die van elke
normale voorzichtige en redelijke mens, die van de het geschil kennis zou

nemen.

Marginale toetsing gaat derhalve gepaard met een beperking van de

rechterlijke beoordelingsvrijheid, gerechtvaardigd hetzij door de wil van

de wetgever (de artikelen 63ter, 133bis Venn. W. en 3bis § 3 van het K.B.
nr. 22), hetzij door het bestaan van subjectieve rechten (het algemeen
rechtsbeginsel dat rechtsmisbruik verbiedt).

Afgezien van die uitzonderingen, is niet de marginale controle, maar
wel de "beperkte controle"4o voor de feitenrechter de beoordelingsregel in
het aansprakelijkheidsrecht (o.m. de artikelen 1382-1383 B.W.).

1984,554; Brussel 17 januari 1984, R.W. 1985-86, 1359.
37. Zie supra, nrs. 50 et seq.

38. Colle, Ph., o.c., T.B.H. 1985, 169; Comelis, L., o.c., 2,B.R.H.1981, 133; Lievens,
1., Recente tendensen inzake aansprakelijkheid van beheerders en zaakvoerders van
vennootschappen, Brussel, E.H. St. Aloysius 1980, 33; Ronse, J., o.c., R.P.S. 1979,
299; Verougstraete, I, o.c.,454, nr. 825; cfr. Parmentier, Cl., o.c., T.B.H. 1986,774
die het woord marginale toetsing niet gebruikt.

39. Zie supra nrs. 35-38.
40. Die beperkte controle houdt in dat de rechter niet bepaalt hoe hij in dezelfde feitelijke

omstandigheden zou hebben gehandeld, maar wel hoe, naar zijn oordeel, een normaal
voorzichtige en redelijke mens, in dezelfde feitelijke omstandigheden, zou hebben
gehandeld (zie Comelis, L., o.c., B.R.H. 1981, 113-115; Van Gerven, W., Hoe blauw
is het bloed van de prins?, Kluwer, Antwerpen, 1984,22-29).
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a.5. de opzettelijke fout (la taute intentionnelle).

96. De opzettelijke fout, zo wordt algemeen aangenomen, onderscheidt

zich van de andere fouten door het inzicht, de bedoeling waarmee zij
wordt gepleegdal.

Meningsverschillen bestaan evenwel nopens de aan de opzet toeko-

mende betekenis.
Het belang van die betwisting is niet te onderschatten, vermits in het

buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht aan de opzettelijke fout rechts-

gevolgen worden gehecht. Zo is o.m.:

a. ongeoorloofd het bevrijdingsbeding waardoor de aansprakelijkheid

voor de opzettelijke fout wordt uitgesloten42,

b. in artikel W.A.O. bepaald dat de opzettelijke fout van een werk-
nemer derden de mogelijkheid biedt hem buitencontractueel aan te

sprekena3.

Volgens de traditionele opvatting is de opzettelijke fout gekenmerkt

door het inzicht schade te berokkenen, minstens door de wetenschap dat

het litigieuze gedrag schade zal berokkenen4.
Omdat het - zelfs opzettelijk - berokkenen van schade niet noodza-

kelijk een fout isa5, is op die zienswijze kritiek geoefend.

Het berokkenen van schade is slechts foutief wanneer bovendien vast-

staat dat de aangesprokene toerekeningsvatbaar was, dat hij een wetsbe-

paling miskende waardoor een welbepaald gedrag werd opgelegd of een

algemene zorgvuldigheidsnorm overtrad en dat schade voorzienbaar was46.

Het lijkt onder die omstandigheden te verkiezen de opzet eerder met

de bestanddelen van de fout dan met haar gevolgen (nl. de schade) in

41. Zie o.m. Procureur Generaal Terlinden, conclusie voor Cass. 23 november l9ll, Pas.

1911, I,557; Dabin, J., De la validité des clauses d'exonération de responsabilité en
matière contractuelle, R.CJ.B.1960, 19; Viney, G., Remarques sur la distinction entre
faute intentionnelle, faute inexcusable et faute lourde, D. 1975, Chr.,264.

42. Zie Kruithof, R., o.c., T.P.R. 1984,269-2'13; Van Ommeslaghe, P., Examen, R.CJ.B.
1986,222-224; nr. 109; Comelis, L., o.c., R.CJ.B. 1981,205, nr. 12.

43. Fagnart, 1.L., Les faits générateurs,75, nr. 88; Van Oevelen, A., o.c., 142, nr.23O en
121-122, nr.205.

44. Procureur Generaal Hayoit de Termicourt, Bedrog en grove schuld op het stuk van de
niet-nakoming van contracten, R.l.y. 1957-58 ,72; Dalcq, R.O., Traité,l, 173, nr. 284;
Viney, G., o.c., D., 1975, Chr.,264,267 en 270; zie ook Antwerpen 19 juni 1984,
Pas. 1985,ll,l3'l; Cass. 19 februari 1988, R.W. 1987-88, 1051.

45.Zie Cass.3 mei 1958, Arr. Cass. 1958,690; Pas. 1958, I,972; Cass.4 oktober 1973,

Arr. Cass. 1974, 135; Pas. 1974, l, 124.
46.Zie supra nrs. 13 en 40
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verband te brengen.

De opzettelijke fout is om die reden te omschrijven als de opzettelijke
miskenning, hetzij van een wetsbepaling waardoor een welbepaald gedrag

wordt opgelegd, hetzij van een algemene zorgvuldigheidsnormaT.
Die opvatting geeft aan de opzettelijke fout een ruimere draagwijdte:

zij vergt echter een - subjectieve - beoordeling van de inzichten van de

aangesprokene ten einde te bepalen of hij de bedoeling had de op hem

rustende gedragsnorm te overtreden.
Aldus gedefinieerd is echter niet meer zo vanzelfsprekend dat een be-

vrijdingsbeding dat op de aansprakelijkheid voortvloeiend uit een opzette-
lijke fout (nl. de vrijwillige miskenning van een gedragsnorm) betrekking
heeft, noodzakelijk ongeoorloofd zou zijnas.

Wellicht slaat die rechtsregel enkel op de bedrieglijke fout.

a.6. de bedrieglijke fout (la faute dolosive).

97. De bedrieglijke fout houdt in dat is gehandeld met de bedoeling aan

een ander rechtssubject schade te berokkenenag.

Aan te nemen is dat een normaal voorzichtige en redelijke mens, in be-

ginsel50, niet handelt met de bedoeling aan een ander schade berokkenensl.
Bedrieglijk handelen is dan ook foutief, wanneer de aangesprokene

toerekeningsvatbaar is: het maakt de samenleving onmogelijk.
Hoewel het begrip "bedrieglijke fout" niet zo dikwijls wordt gebruikt,

is vast te stellen dat de wetgever er bij herhaling een beroep op doet52.

47. Comelis, L., o.c., J.T. 1981,515, nrs. l0-11; Dabin, J., o.c, R.CJ.B. 1960, l7-18; De
Page, H., Traité,11,584-585, nrs. 590-591; Fagnart, 1.L., Les faits générateurs,75, m.
88; Fagnart, J.L., L'obligation de renseignement du vendeur-fabricant, R.CJ.8.1983,
251 et seq.; Kruithof, R., o.c., T.P.R. 1984,271-272, nr.3l; Van Oevelen, 4.,o.c.,
l2l-122, nr.205; Van Oevelen, 4., o.c., À.W. 1987-88, 1176, nr. 15; zie ook m.b.t.
het strafrecht: Cass. 25 februari 1987, R.D.P. 1987,692;

48. Het plegen van een opzettelijk fout houdt immers niet noodzakelijk in dat wordt
beoogd schade te berokkenen (zie ook deel 2).

49. Brière de I'Isle, G., La faute dolosive, D. 1980, Chr., 137-138,
50. Behoudens rechtvaardigingsgrond (bv. wettige zelfuerdediging, noodtoestand . . . ).
5l.Zie supra, nr.61, waar werd gewezen op het feit dat ook de andere toepassingsvoor-

waarden van de fout moeten voorliggen opdat het bedrieglijk handelen foutief zou
zijn te achten (meer bepaald de toerekeningsvatbaarheid).

52. Waarbij is te onderstrepen dat de wetgever, hoewel hij verwijst naar opzettelijk
berokkende ongevallen of schade, i.p.v. bedrieglijke fout eerder de term opzettelijke
fout verkiest; zie ook Benelux Hof 19 februari 1988,,I.f. 1989,4 (m.b.t. artikel ll
§ I van de gemeenschappelijke bepalingen van de Benelux-overeenkomst dd. 24 mei
1966 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen);
Cass. l0 mei 1988, R.W. 1988-89, 609.
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Bij wijze van voorbeelden zijn te citeren:

a. de artikelen 46 en 48 van de wet van 10 apri.l l97l op de arbeidsonge-

vallen die, wanneer het arbeidsongeval opzettelijk door de werkgever
of door zijn aangestelde of lasthebber werd veroorzaakt, een bui-
tencontractueel verhaal op de werkgever, aangestelde of lasthebber

toelaten (artikel 46 § 1, lo en 3o) of vergoeding uitsluiten wanneer

het arbeidsongeval opzettelijk door de werknemer werd veroorzaakt
(artikel 48)s3.

b. artikel 35 bis van de wet van 1 maart 1961 op de check dat naar het

bedrog van de betrokkene verwijstsa.

c. artikel 17 van de wisselwet dat de betrokkene toelaat de - materiële

- abstractie van de wissel te doorbreken wanneer de houder, bij
de verkrijging van de wisselbrief, desbewust ten nadele van de

schuldenaar (de betrokkene) heeft gehandeld.

d. artikel 25 van het verdrag van Warschau dd. 12 oktober 1929 datde
bedoeling schade te veroorzaken vermeldt.

Het verbod zich van zTjn "opzettelijke" fout te bevrijden, lijkt op de

"bedrieglijke" fout betrekking te hebben, vermits het met het algemeen

rechtsbeginsel "fraus onmia comrmpit" in verband wordt gebracht55.

a.7. De onverschoonbare fout (la faute inexcusable).

98. Na in het kader van de wetgeving inzake arbeidsongevallen op het

begrip "faute inexcusable" een beroep te hebben gedaan56, heeft de Franse

wetgever in de wet van 5 juli 1985 "sur I'indemnisation des victimes

d'accidents de la circulation" de onverschoonbare fout van het slachtoffer,

die de uitsluitende oorzaak van het ongeval met lichamelijke schade is, als

enige rechtsgrond tot bevrijding van de bestuurder aanvaardsT.

M.b.t. arbeidsongevallen heeft het Franse Hof van Cassatie de onver-

schoonbare fout omschreven als:

53. Zie Persyn, Chr., De zware fout in het arbeidsongevallenrecht, T.S.R. 1985,519-529.
Een zeer zware fout is dus niet met een opzettelijke fout gelijk te stellen: Cass. 16

februari 1987, T.S.R. 1987,93, R.W. 1986-87,25'17 met conclusie van Advocaat
Generaal Lenaerts.

54. De Vroede, P., De cheque, Antwerpen, Kluwer, 1981, 84, nr.2O'l;
55. Zie Kruithof, R., o.c., f.P.R. 1984, 273, t. 32.
56. Viney, G., La responsabilité,730-734, nrs. 614-617.

57.Zie Tunc, A., La loi française du 5 juillet 1985 sur I'indemnisation des victimes
d'accidents de la circulation, R.G,A.R. 1986, nr. 11003.
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"une faute d'une gravité exceptionnelle, dérivant d'un acte ou d'une
omission volontaire, de la conscience du danger qui devait en avoir
son auteur, de I'absence de toute cause justificative et se distinguant
par le défaut d'un élément intentionnel de la faute intentionnelle"S8

Er is beweerd dat die bepaling ook in het kader van de wet van 5 juli
1985 toepasselijk isse.

In een reeks arresten dd. 20 juli 1987 heeft het Franse Hof van Cassatie

de onverschoonbare fout echter anders omschreven, nl. als

"la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison
valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience"fl.

De onverschoonbare fout is derhalve een complexe kruising ergens

tussen een zware en een opzettelijke fout. Het hoeft dan ook geen verbazing
te wekken dat elke toepassing die ervan wordt gemaakt door de rechtsleer
op uiteenlopende wijze wordt onthaald6l.

Onder die omstandigheden is het te verkiezen dit begrip niet in het

Belgische aansprakelijkheidsrecht te loodsen62.

58. Cass. fr. (ch. réunies) 16 juli 1941, D.C. 1941, ll7.
59.Zie Tunc,4., o.c., R.G.A.R. 1986, nr. 11003; Tunc, A., noot bij Dijon 25 september

1985, D. 1986, J., 4OB;Légier, G., La faute inexcusable de la victime d'un accident
de la circulation régi par la loi du 5 juillet 1985, D. 1986, Chr., 99-103.

60. Cass. civ.20 juli 1987, S.J. 1988, Chr., 3328;zie ook Mouly, Chr., Faute inexcusable:
trois notes en marge d'une interprétation, D. 1987, Chr., 233; Coeuret, A., La faute
inexcusable et ses applications jurisprudentielles, G.P. 1987, D., 819; Bloch, E., La
faute inexcusable du piéton, SJ., 1988, Chr., 3328.

61. Tunc, A., o.c., D. 1986, I, 40-41; Légier, G., o.c., D. 1986, Chr., 103, nrs.27-28.
62.Zie nochtans m.b.t. artikel 2037 B.W. (borgstelling): Brussel 13 juni 1986, Bank

Fin. 1987.9.47 met noot Meinertzhagen - Limpens, A., Escompte-fournisseur et
cautionnement.
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b. Fouten naargelang de hoedanigheid van de aangesprokene.

99. Achtereenvolgens wordt aandacht geschonken aan de fout van het

slachtoffer, aan de fout van de overheid, aan de fout van de toezichthouder,

aan de beroepsfout in het algemeen en aan de fout bij de sport- of
spelbeoefening.

b.1. de fout van het slachtotfer.

Na in het algemeen aan de fout van het slachtoffer en de invloed ervan aan-

dacht te hebben besteed, worden achtereenvolgens de schadebeperkings-
plicht van het slachtoffer, de theorie van de aanvaarding van een risico en

de draagwijdte van de toestemming van het slachtoffer onderzocht.

A. algemeen.

Naar Belgisch recht, staat vast dat de fout van het slachtoffer in causaal

verband met de schade waarvan de vergoeding wordt gevorderd tot een

verdeling van de aansprakelijkheid aanleiding geeft, m.a.w. dat de aange-

sprokene, die een fout in causaal verband met de schade van het slachtoffer
heeft gepleegd, die schade niet integraal, doch slechts gedeeltelijk dient
te vergoeden63. Die rechtspraak geldt, in beginsel, eveneens wanneer de

aangesprokene op grond van een vermoeden van aansprakelijkheid of van

een objectieve aansprakelijkheid tot vergoeding is gehouden. M.b.t. de

contractuele aansprakelijkheid geldt dezelfde rechtsregel#.
Die rechtspraak stuit soms op kritiek65 en het is opmerkelijk dat het

Franse Hof van Cassatie in het Desmares-arrest van 21 juli 198266 - bij
de toepassing van artikel 1384 lid 1 C.C. - heeft aangenomen dat de

fout van het slachtoffer slechts bevrijdend is wanneer die fout door de

aangesprokene als overmacht kan worden ingeroepen, m.a.w. wanneer de

63.Zie o.m. Cass. 20 juni 1984, Arr. Cass. 1984, 1375; Pas. 1984, I, 1276; Cass.9
september 1981, Arr. Cass. 1982,41; Pas. 1982,1,37; Cass.5 maart 1981, Arr. Cass.

1981,747; Pas. 1981, 1,721; Cass.6 januari 1981, Arr. Cass. 1981, 482; Pas. 1981,
l, 476; zie ook Dalcq, R.O., Traité,11,204 et seq., nr. 2660; Fagnart, J.L. en Denève,
M., Chronique, J.T. 1985,467, nr.31; Vandenberghe, H., Van Quickenbome, M. en
Hamelink, P., Overzicht, f.P.À. 1980, 1400,207.

64. o.m. Cass. 9 mei 1986, T.B.H. 1987,413 en noot Devos, D., La résolution d'un contrat
aux torts réciproques des parties et I'indemnisation des préjudices respectifs.

65. Zie Fagnart, J.L., Chronique, J.T. 1976,581, nr. 25, noot 48.

66. Cass. civ. 2l juli 1982, D. 1982, J. 449 met de conclusie van Advocaat Generaal
Charbonnier en de noot van Larroumet, Chr.; zie ook J.T. 1983,323.
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fout van het slachtoffer voor hem onoverkomelijk en onvoorzienbaar is67.

Op die rechtspraak is het Franse Hof van Cassatie echter , sinds de Franse

wet van 5 juli 1985, teruggekomen6s.

Het is dan ook belangrijk de grondslag van die rechtsregel te bepalen.

Die grondslag wordt in de fout van het slachtoffer gevonden. Die
fout is evenwel niet rechtens relevant omdat het slachtoffer ze jegens

zichzelf pleegt, doch wel omdat het slachtoffer door zijn gedrag jegens

de aangesprokene foutief heeft gehandeld en daardoor mede de schade

heeft veroorzaakt.

De zorgvuldigheidsplichten die elk rechtssubject zichzelf is verschul-
digd behoren niet tot het domein van het recht, maar tot dat van de mo-
raal. Het recht laat zich daarmee niet in en houdt zich slechts bezig met
de verhoudingen (rechtstreeks of onrechtstreeks) tussen de rechtssubjecten
onderling6e.

De fout van het slachtoffer wordt derhalve niet door de artikelen 1382-

1383 B.W. gesanctioneerd omdat het slachtoffer aan een algemene zorg-
vuldigheidsnorm of aan een rechtsregel is tekortgekomen die het jegens

zichzelf in aanmerking had te nemen, maar wel omdat die miskenning, on-
der de gegeven omstandigheden, jegens de aangesprokene foutief was.70

Vermits het vereiste causaal verband, bestaande tussen de fout van het

slachtoffer en zijn schade7l, inhoudt dat die schade zich bij ontstentenis
van de fout van het slachtoffer niet, minstens niet op dezelfde wijze had

voorgedaan72, volgt hieruit dat de verplichting tot schadevergoeding van

de aangesprokene - die ook een fout in causaal verband met dezelfde

schade pleegde of bij toepassing van een andere aansprakelijkheidsregel is

aangesproken - mede in de fout van het slachtoffer haar oorsprong vindt.
Het had immers volstaan dat één van beide fouten (van de aangespro-

kene of van het slachtoffer) zich niet had voorgedaan, opdat de schade

zich niet, althans niet op dezelfde wijze had verwezenlijkt.
Onder die omstandigheden kan de aangesprokene terecht aanvoeren dat

de verplichting tot schadevergoeding - die voor hem tot een eigen schade

67. Fagnart, J.L. en Denève, M., Chronique, J.T. 1985, 467, 3l; Vandenberghe, H., De
Franse revolutie van 2l juli 1982, in las 5, 193-197.

68. Zie Cass. fr. 6 april 1987, D. 1988, J.,32 met noot van Mouly, Chr.; zie ook Huet,
J., Rev. Trim. Dr. Civ. 1987,767.

69. Dalcq, R.O., Traité, Il, 207 -208, nr. 267 l.
70. Contra: De Bondt, W., o.c., f.P.R., 1986, 1193, nr. 15 (die meent dat het slachtoffer

niet met een "derde-dader" is gelijk te stellen).
71. Zie infra nr. 100

72. Zie deel 2.
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aanleiding geeft, nl. de uitkeringT3 - aan de fout van het slachtoffer is toe

te rekenen en derhalve ook is te vergoedenT4.

Eigenlijk zou de aangesprokene tot integrale schadevergoeding jegens

het slachtoffer zijn te veroordelen, alvorens de aangesprokene zich tot
het slachtoffer zou kunnen wenden om de vergoeding te bekomen van de

schade (nl. de uitkering van het slachtoffer) die hem door de fout van het

slachtoffer is berokkend.

Wellicht o.m. om redenen van proceseconomie en van billijkheid wordt
meteen overgega:rn tot een gerechtelijke compensatie van de vorderingen
van het slachtoffer en van de aangesprokene, onder de vorm van een

verdeling van de aansprakelijkheidTs.

f00. Wanneer de fout van het slachtoffer in de rechtsverhouding met de

aangesprokene wordt gesitueerd, is meteen duidelijk dat de toepassing van

de artikelen 1382-1383 van het B.W. op het slachtoffer op precies dezelfde

wijze als op andere rechtssubjecten moet gebeuren.

Tot het bestaan van een fout van het slachtoffer is dan ook maar

te besluiten wanneer het slachtoffer toerekeningsvatbaar was76, wanneer

het een algemene zorgvuldigheidsnorm of een wetsbepaling waardoor een

welbepaald gedrag wordt opgelegd, heeft miskendTT en wanneer schade,

als gevolg van zijn gedrag, voorzienbaar was78.

Een kind of een geestesgestoorde, die niet toerekeningsvatbaar waren

of een rechtssubject dat op een rechtvaardigheidsgrond een beroep kan

doen, kunnen zich, als slachtoffer, aldus aan geen fout schuldig maken79.

Wanneer het slachtoffer krankzinnig of geestesgestoord was en door de

miskenning van een wetsbepaling, waardoor een welbepaald gedrag is op-

gelegd, of door de schending van een algemene zorgvuldigheidsnorm mede

zijn schade heeft veroorzaakt, met dien verstande dat schade als gevolg

van zijn optreden voorzienbaar was, is evenwel lastens dit slachtoffer op

73. Cass. 17 juni 1982, Arr. Cass. 1982, 1305; Pas. 1982, 1,1221; R.C.J.B.1986, 680 met
noot Comelis, L., L'obligation in solidum et le recours entre coobligés.

74. Cfr. Dalcq, R.O., Traité,11,208, nr. 2672.
7 5 . Zie infra nr. l0l . De billijkheid is ter zake de materiële bron van een rechtsregel die

door de rechtspraak is ontwikkeld.
76. Zie supra nrs. 14-20.

77. Zie supra nrs. 2l-24 en 40.
78. Zie supra nrs. 25-27.
79. Liège 5 april 1984, De Verz. 1984, 553; Brussel 5 maart 1986, R.G.A.R. 1987, nr.

ll24'l; cfr. Liège l0 juni 1985, V.K.J. 1985, nr. 118 (waar ten onrechte met de
geestelijke handicap van het slachtoffer geen rekening is gehouden). Zie ook Dalcq,
R.O., Tr ai t é, ll, 208-209, nr. 267 3 ; Fagnart, J.L. en Denève, M., Chroniqu e, J .T. 1985,
468, nr. 3l; zie ook supra nrs. 15 en 16.
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artikel 1386 bis B.W. een beroep te doen om eventueel een verplichting
tot schadeherstel door het slachtoffer, op grond van billijkheid, te horen
vaststellenso.

Aan de voorspelbaarheid van schade wordt bij de beoordeling van de

fout van het slachtoffer ten onrechte veel minder of geen aandacht besteed.

Des te meer aandacht wordt geschonken aan de vraag of een algemene

zorgvuldigheidsnorm of een wetsbepaling, waardoor een welbepaald ge-

drag wordt opgelegd, door het slachtoffer werd geschonden.

Het gedrag van het slachtoffer wordt daartoe vergeleken met het gedrag

van een normaal voorzichtige en redelijke mens, in dezelfde feitelijke
omstandigheden geplaatst of moet aan die wetsbepaling worden getoetst.

Wanneer het slachtoffer bijzondere bekwaamheden bezit (bv. uit
hoofde van een beroep), moet aan de normaal voorzichtige en redelijke
mens waarmee het slachtoffer, onder dezelfde feitelijke omstandigheden,
wordt vergeleken, dezelfde bekwaamheden worden toebedeeld.sl.

Vnl. in het verkeersrecht, werden de op slachtoffers van verkeerson-
gevallen rustende algemene zorgvuldigheidsplichten of wetsbepalingen bij
herhaling gesanctioneerd:

a. een dronken bestuurder vergezellen wordt, onder omstandigheden,
foutief geacht wanneer het slachtoffer wist, minstens diende te weten

dat de bestuurder dronken was of zich in een toestand van alcohol-
intoxicatie bevonds2

b. het vergezellen van een bestuurder die b.v. omwille van zijn leeftijd
onbekwaam is het voertuig te besturen, is onder omstandigheden
foutiefs3.

c. plaats nemen in een wagen zonder de veiligheidsgordel te gebruiken
(zie de wet van 1 juni 1975) is onder omstandigheden foutieFa.

d. de zich op het wegdek bevindende voetganger maakt zich - onder

80. M.b.t. artikel 1386 8.W., zie nr. 16.

81. Zie supra nr. 2l; b.v. Antwerpen 4 juni 1985, V.K.J. 1988, nr. 137.
82. B.v. Gent 16 april 1984, De Verz. 1986,445; Brussel 1l december 1986, De Verz.

1987,452; Rb. Liège 8 februari 1982, De Yerz.1984,455; Con. Leuven 18 april
1984, De Verz. 1985,559;

83. B.v. Liège 6 december 1979,De Verz. 1980, 187; Antwerpen 17 december 1982, De

Yerz. 1984,523; Vred. Verviers 24 september 1982, Jur. Liège 1983,225;
84. B.v. Antwerpen 17 december 1982, De Verz. 1984, 523; Con. fæuven l8 april 1984,

De Verz. 1985,559; Con. Huy 8 mei 1985, R.G.A.R. 1987, nr. lll85; Corr. Leuven
26 mei 1986 R.G.A.R. 1987, nr. lll82; cfr. Liège 5 april 1984, De Verz. 1984,553.
zie ook: Antwerpen 18 april 1984, De Yen. 1984,803; Liège 29 januari 1987, De
Verz. 1988, 516; Brussel 24 april 1987, De Verz. 1988, 518; Con. Neufchâteau 10

november 1987. De Verz., 1988,549.
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omstandigheden - eveneens aan een fout schuldigs5.

e. de voorranghebbende bestuurder begaat zelf - onder omstandigheden

- een fout wanneer hij de wettelijke voorrang neemt zonder met de

feitelijke omstandigheden rekening te houden of wanneer de voorrang

met overdreven snelheid wordt genomenS6, . . .

Pas wanneer de drie bestanddelen van de fout in hoofde van het

slachtoffer zijn verenigd, is dus van een fout van het slachtoffer te spreken.

Omgekeerd is het niet dienend de eventuele fout van het slachtoffer
ter sprake te brengen, wanneer reeds is vastgesteld dat de aansprakelijk-
heidsvoorwaarden in hoofde van de aangesprokene niet bestaan of niet
zijn bewezensT.

Hierbij is echter te onderstrepen dat het gedrag van het "slachtoffer"
bij de beoordeling van de miskenning door de aangesprokene van een

algemene zorgvuldigheidsnorm bepalend kan zijn.
Dit is als volgt toe te lichten: gelet op de bestaande rechtsregels en

op de algemene zorgvuldigheidsregels, mag ieder rechtssubject er bij de

bepaling van zijn gedrag, in beginsel, in zekere mate op rekenen dat
de overige rechtssubjecten zich ook aan de toepasselijke rechtsregels en

algemene zorgvuldigheidsnormen houden.

Een normaal voorzichtige en redelijke mens zou, onder omstandighe-

den, daarop ook rekenen.
Die benadering verklaart waarom in sommige beslissingen vnl. aan het

- foutieve - gedrag van het slachtoffer aandacht wordt geschonken om te
bepalen of de aangesprokene al dan niet een fout beging88.

Aldus wordt de ontstentenis van de fout van de aangesprokene niet uit

85. B.v. Liège 17 oktober 1984, VKJ 1985, nr. 23; Liège 10 juni 1985, VKJ 1985, nr.
l18; Liège l0 juni 1986, VKJ 1986, nr. 196; Brussel 2l februari 1986, VKJ 1986, nr.
194:

86. B.v. Cass. 3 februari 1987, R.W. 1987-88, 356; Liège 17 oktober 1984, VKJ 1985,
nr. 19; Rb. Namur 16 september 1982, De Verz. 1984, 779; Con. Gent 20 mei 1983,
R.G.A.R. 1985, nr. 10913; Rb. Leuven4 juni 1985, VKJ 1985, nr. 156; Rb. Marche-
en-Famenne 26 februari 1987, Vzu 1987, nr. 136.

87. Zie nochtans o.m. Rb. Liège 28 mei 1984, De Verz. 1984, 499; Liège 29 juni 1987,
VKJ 1987, nr. 196.

88. Dit gebeurt o.m. veelvuldig in het kader van de overheidsaansprakelijkheid voor de
wegenis, wanneer nl. wordt vastgesteld dat de - eventueel gevaarlijke - toestand
van de weg het rechtmatige vertrouwen van het slachtoffer-weggebruiker niet kon
verschalken: zie infra, nr. 127 et seq.; cfr. Comelis, L., Zaken,300-302; zie ook Vred.
Namur 27 juni 1985, Pas. 1985, III, 76.
Wordt daarmee geen rekening gehouden dan komen er soms vreemde beslissingen uit
de bus, die het foutbegrip geweld aandoen: o.m. Liège 24 juni 1986, R.G.A.R. 1988,
nr.11388.
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de gebeurlijke fout van het slachtoffer afgeleidse, maar wordt de draag-
wijdte van de op de aangesprokene rustende algemene zorgvuldigheids-
plicht mede in functie van het, van het "slachtoffer" te verwachten gedrag

bepaald. Het omgekeerde is uiteraard even juist: ook het slachtoffer mag

bij de bepaling van de, onder de concrete omstandigheden van hem te
verwachten zorgvuldigheid mede rekening houden met een gedrag van de

andere rechtssubjecten dat aan de op hen rustende algemene zorgvuldig-
heidsnormen beantwoordt. De feitenrechter zal daarmee rekening houden,
wanneer hij ertoe is uitgenodigd. Een voorbeeld daarvan is te vinden in de

rechtspraak dat de voonanghebbende bestuurder (slachtoffer van het ver-
keersongeval) zich ook aan een fout in causaal verband met zijn schade

schuldig kan makeneo. De mogelijkheid van een dergelijke fout sluit niet
uit dat de voorranghebbende erop mag rekenen dat de voorrangplichtige
de voorrangsregel zal naleven en kan in concreto tot gevolg hebben dat

de voorranghebbende, door het nemen van de voorrang, geen algemene

zorgvuldigheidsnorm miskende, zodat tot geen fout is te besluiten.
Volledigheidshalve is te vermelden dat de gedeelde aansprakelijkheid

van het slachthoffer haar oorsprong kan vinden niet alleen in zijn fout (ar-

tikel 1382-1383 B.rü.), maar ook in de vermoedens van aansprakelijkheid

of in de objectieve aansprakelijkheden, die op het slachtoffer toepasselijk

zijn (o.m. de artikelen 1384-1386 B.V/.). Desbetreffend wordt verwezen

naar de bespreking van die aansprakelijkheden. Om redenen van over-
zichtelijkheid blijven die mogelijke aansprakelijkheden van het slachtoffer
hiema buiten beschouwing.

101. Het bestaan alleen van een fout van het slachtoffer rechtvaardigt nog
geen verdeling van de aansprakelijkheid.

Hoewel aldus het kader van de foutbeoordeling wordt verlaten, is toch

te onderstrepen dat enkel tot de verdeling van die aansprakelijkheid is te
besluiten wanneer vaststaat dat die fout een causaal verband met de schade

vertoont, waarvan het slachtoffer de vergoeding vordert.

Dit is steeds nauwkeurig te onderzoeken en vast te stellen.
Het is nl. mogelijk dat het slachtoffer een fout beging, die geen causaal

verband vertoont met de schade, waarvan het de vergoeding vordert9l.

89. Wat onwettig zou zljn, zie infra deel 2.

90. Cass.3 februari 1987, R.W. 1987-88,356; Rb. Marche-en-Famenne26 februari 1987,
V.K.J. 1987, nr. 136.

91. Cass. 3 april 1985, Arr. Cass. 1985, 1066; Pas. 1985, 1,976; zie ook Liège 16

november 1984, VKJ 1985, nr. 29 (het slachtoffer reed met een onverlichte fiets);
Corr. Arlon 18 november 1985, R.G.A.R. 1987, nr. 1164 (het slachtoffermiskende
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Het is eveneens mogelijk dat de fout van het slachtoffer een causaal

verband vertoont met andere schade dan die waarvan het zelf de ver-
goeding vordert. In dat geval kan de aangesprokene op de verdeling van

aansprakelijkheid geen beroep doene2.

Verschillende hypotheses zijn dus te onderscheiden:

a. het slachtoffer en de aangesprokene hebben elk een fout in causaal

verband met de schade van het slachtoffer gepleegd: de aansprake-

lijkheid wordt verdeeld en het slachtoffer kan slechts van de aange-

sprokene een gedeeltelijke vergoeding van zijn schade bekomen.

b. het slachtoffer en de aangesprokene hebben elk een fout gepleegd in
causaal verband met schade die zij beiden doch afzonderlijk hebben

geleden: de aansprakelijkheid wordt verdeeld, zodat én het slachtoffer
én de aangesprokene slechts een gedeeltelijke vergoeding van de

eigen schade bekomen.

c. de fout van één slachtoffer heeft een andere schade berokkend dan de

schade waarvan de vergoeding door een tweede slachtoffer vanwege

de aansprakelijke wordt gevorderde3: de aangesprokene kan geen

beroep doen op de fout van het eerste slachtoffer om een verdeling
van de aansprakelijkheid ten aanzien van het tweede slachtoffer te

bekomen.

Op laatstgenoemde rechtsregel bestaat een belangrijke uitzondering:
sinds 1962 wordt aangenomen dat de fout van het slachtoffer, in causaal

verband met de schade waarvan de vergoeding wordt gevorderd, aan de

rechthebbenden van het slachtoffer tegenwerpelijk is zowel wat betreft de

vergoeding die zij in hun hoedanigheid van erfgenamen vorderen, als wat
betreft de door hen persoonlijk geleden, vnl. morele, schadee4.

Die rechtspraak is voor geen kritiek vatbaar in de mate dat zij be-

trekking heeft op rechten tot schadeloosstelling die de erfgenamen in de

een rood verkeerslicht).
92. Cass.6 oktober 1982, tur. Cass. 1983,203; Pas. 1983, I, 183.

93. B.v. het slachtoffer van een verkeersongeval dat met andermans wagen reed toen
een voorrangplichtige de voorrang niet verleende. Het slachtoffer-voorranghebbende
reed te snel. De aangesprokene-voorrangplichtige zal de fout van het slachtoffer niet
kunnen inroepen om t.a.v. de eigenaar van de beschadigde wagen een verdeling van de

aansprakelijkheid te bekomen. Hij kan hoogstens een verhaal op de voorranghebbende

bestuurder uitoefenen (zie Cass. 6 oktober 1982, A.rr. Cass. 1983, 203; Pas. 1983, I,
183 Cass. 18 februari 1981, An. Cass. 1981,778; Pas. 1981, I,681).

94. Dalcq, R.O., Traité, ll, 210-212, nrs. 2678 et seq.; Fagnart, J.L. en Denève, M.,
Chronique, ,f.f. 1985, 469, nr. 36; Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M. en
Hamelink, P., Overzicht, f.P.R. 1980, 1402-140/' nr. 208.
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nalatenschap van het slachtoffer putten. De draagwijdte van die rechtenes

wordt dan immers bepaald door de eventuele fout van het slachtoffer in
causaal verband met de schade96.

Wanneer de rechthebbenden van het slachtoffer evenwel de vergoe-

ding van eigen schade vorderen (b.v. morele schade; verlies van een on-

derhoudsgeld), rijst de vraag waarom de fout van het slachtoffer hen is
tegen te werpeng7.

Het Hof van Cassatie is van oordeel dat de schade van de rechtheb-

benden van het slachtoffer, hoewel zij voor hen werkelijk een persoonlijke
schade is, toch een bij terugslag geleden schade is, die enkel haar oorsprong
vindt in de familie- en genegenheidsbanden tussen de familieleden en het

slachtoffer. Daarom kan de aangesprokene de fout van het slachtoffer aan

zijn - naaste - familieleden, tevens rechthebbenden, tegenwerpene8.

Die zienswijze wordt door de Belgische rechtspraak meestal gevolgdee.

Zoals bij de bespreking van het causaal verband wordt toegelichtlm,
houdt die rechtspraak in dat het causaal verband tussen de fout van de

aangesprokene en de eigen, persoonlijke schade van de naaste familiele-
den van het slachtoffer door de familie- en genegenheidsbanden tussen

het slachtoffer en zijn naaste familieleden wordt verbroken. Zij is aldus

ontegensprekelijk een uitzondering op de in België gangbare equivalen-
tietheorielol.

De normale toepassing van de causaliteitsregels leidt immers tot het

volgende resultaat: de aangesprokene zou de eigen, persoonlijke schade

van de naaste familieleden van het slachtoffer integraal moeten vergoeden

en zou zich dan tot het slachtoffer (of tot de nalatenschap) moeten keren

95. b.v. de vergoeding tot betaling van begrafeniskosten, goederen van het slachtoffer die
door de fout van de aangesprokene werden beschadigd . . . ;

96. Zie o.m. Dirix, 8., Het begrip schade, Maarten Kluwer, Antwerpen, 1984,94, nr. 138;

Ronse, J. en De lVilde, L., Schade- en schadeloosstelling,I, Gent, A.P.R., 1984, 102,
nr. 132 en 108, nr. 139.

97. Dabin, J., [æs ayants-droit de la victime, agissant en réparation de leur dommage
personnel, peuvent-ils se voir opposer la faute commise par celle-ci? R.C.J.B. 1962,
168 et seq.; Dalcq, R.O., De l'opposabilité de la faute de la victime à ses ayants-cause
agissant à titre personnel, R.G.A.R. 1963, nr. 7092; Kirkpatrick, J., Le nouveau statut
des dommages subis par répercussion, R.C.J.B. 1964, et seq.; Ronse, J. en De Wilde,
L., Schade,103-106, nrs. 134-l tot 134-5.

98. Cass. 14 april 1981, Arr. Cass. 1981, 942;Pas.1981, I,915; Cass. l0 februari 1981,
Arr. Cass. 1981, 643; Pas. 1981, I, 623; Cass. 6 januari 1981, Arr. Cass. 1981, 482;
Pas. 1981, 1,476 . . .

99.Zie o.m. Mons 23 januari 1984, De Yen. 1984,797; Mons 26 juni 1984, R.G.A.R.
1986, nr. 1 1005; Rb. Liège 8 februari 1982, De Yerz. 1984, 455.

lOO. Z\e deel 2.

l0l. Dalcq, R.O., o.c., R.GA.R. 1963, nr. 7092; Kirkpatrick, J., o.c., R.CJ.B. 1964, 459.
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om een deel van die vergoeding terug te vorderen.

Door de aangenomen onderbreking van het causaal verband loopt
de aangesprokene derhalve niet het risico van de insolvabiliteit van het

slachtoffer.
Wordt de rechtspraak van het Hof van Cassatie bijgevallen, dan lijkt

haar een algemene draagwijdt te moeten toekomen. Niet alleen de schade

van de naaste familieleden bij het overlijden van het slachtoffer, maar ook

hun schade bij tijdelijke of bestendige invaliditeit en/of arbeidsongeschikt-

heid van het slachtoffer, zou aldus op de rechtsregel van de tegenwer-
pelijkheid van de fout van het slachtoffer moeten stuiten. Aangezien de

familie- en genegenheidsbanden als verklaring worden aangediend, moet

niet enkel de fout van het slachtoffer maar zijn herstelverplichting, ook
wanneer zij op een vermoeden van aansprakelijkheid of op een objectieve

aansprakelijkheid stoelt, aan de naaste familieleden zijn tegen te werpen.

Niet de aard van de aansprakelijkheid, maar het al dan niet bestaan van

familie- en genegenheidsbanden is immers bepalend. Die familie- en ge-

negenheidsbanden lijken niet in concreto te worden bepaald: toch rijst de

vraag of die rechtspraak tot de naaste familieleden is te beperken en welke
betekenis aan dit begrip toekomt.

M.b.t. de causaliteitsbeoordeling is ten slotte te onderstrepen dat uit de

vaststelling dat het slachtoffer een fout of een aansprakelijkheid in causaal

verband met zijn schade ten laste is te leggen, niet wettelijk is af te leiden

dat de aangesprokene zich uran geen fout schuldig maakte of dat zijn fout
met de schade van het slachtoffer geen causaal verband vertoontl02. Aldus
wordt immers de mogelijkheid van een meervoudige causaliteit uit het oog
verloren. Niet zelden wordt die vergissing begaanl03.

102. De verdeling van de aansprakelijkheid tussen de aangesprokene en

het slachtoffer wordt door de feitenrechter soeverein bepaaldlM. Onzeker-
heid bestaat evenwel nopens het criterium dat is te gebruiken.

Wanneer de aansprakelijkheid van de aangesprokene én van het slacht-
offer op een persoonlijke fout stoelt, wordt meestal rekening gehouden met

de zwaarwichtigheid van de respectieve foutenl05. De feitenrechter kan al-

lO2. Zie o.m. Vandenberghe, H., Hamelink, P. en Van Quickenbome, M., Overzicht, T.P.R.,
1980, 1407, nr.2l2; Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M., e.a., Overzicht, I.P.R.
1987,1546, nr. 184.

103. O.m. Corr. Dinant l1 februari 1986, R.G,A.R. 1987, nr. 11184; Vred. Brussel 28
januari 1987, J.T., 1987,601.

104. Cass. 28 februari 1966, Pas. 1966, I, 833; Cass. 3l oktober 1966, tur. Cass. 1967,
292; Pas. 1967,1,286.

105. Dalcq, R.O., Traité,ll,212, nr.2686; eigenlijk geldt ter zake de rechtsregel die in het
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dus de helftl06, een derdel07, een vierdelo8, een vijfdel09, twee derdenll0
of zelfs vijf zesdenlll van de aansprakelijkheid ten laste van het slachtof-

fer laten, omdat hij van oordeel is dat de zwaarwichtigheid van de fouten

zich in hun onderling verband in die mate van elkaar onderscheidt. Soms

is nochtans beweerd dat niet enkel de zwaarwichtigheid van de fouten is te

vergelijken, doch wel de zwaarwichtigheid van de aansprakelijkhedenll2,
wat o.m. toelaat ook met de zwaarwichtigheid van de berokkende schade

en van het causaal verband rekening te houdenll3.
'Wanneer de op de aangesprokene of op het slachtoffer rustende aan-

sprakelijkheid met het foutbegrip niets te maken heeftl14, rijzen er vanzelf-
sprekend moeilijkheden om de aansprakelijkheid naar de zwaarwichtigheid
van hun fouten te verdelen.

Onder die omstandigheden zijn die aansprakelijkheden te verdelen

hetzij bij gelijke delen, hetzij in functie van de zwaarwichtigheid van

de vastgestelde aansprakelijkheden, waarvan de criteria nog nader zijn
te bepalenlls.

algemeen de verdeling van de aansprakelijkheid tussen medeaansprakelijken regelt:
Cass. 11 juni 1981, Arr. Cass. 1981, 1168; Pas. 1981, I, 1159; Cass.27 januari 1981,
Arr. Cass. 1981, 570; Pas. 1981, I, 553; Cass. 18 januari 1979, Arr. Cass. 1979, 567;
Pas. 1979, I, 574 (waarin naar de zwaarwichtigheid van de fouten is verwezen).
cfr. Dalcq, R.O., Encore à propos de la faute de la victime, R.G.A.R. 1987, nr. 11182
(hij pleit, onder welbepaalde omstandigheden, voor een vaste verdeling, waardoor het

slachtoffer hoogstens voor l0 7o of 25Vo van de eigen schade moet instaan).

106. O.m. Gent 16 april 1984, De Verz. 1986,445; Brussel 11 december 1986, De Verz.

1987, 280; Corr. Leuven 26 mei 1986, R.G.A.R., 1987, nrs. 11182;
107. O.m. Mons 23 januari 1984, De Verz. 1984,797; Liège 17 oktober 1984, VKJ 1985,

nr. 23; Liège 10 juni 1986, VKJ 1986, nr. 196; Corr. Tournai 24 februari 1983, De

ÿerz. 1984,227;
108. O.m. Rb. Namur 16 september 1982,DeYerz. 1984,779;
109. O.m. Antwerpen 18 april 1984, De Yerz. 1984,803; Corr. Huy 8 mei 1985, R.G.A.R.

1987, nr. 11185 (2/5).
110. O.m. Antwerpen 17 december 1982, De Verz. 1984, 523; Lrège 10 juni 1985, VKJ

1985, nr. 118;

111. O.m. Corr. Leuven 18 april 1984, De Verz. 1985, 559.
ll2. Cfr. Cass. 19 oktober 1976, An. Cass. 1977, 212;Pas.1977,1,213; Cass. 18 november

1963, Pas. 1963, I,288.
113. O.m. Brussel 19 oktober 1984, VKJ 1985, nr.9; Corr. Gent 20 mei 1983, R.G.A.R.

1985, nr. 10913; Dabin, J., o.c., R.CJ.B. 1962, 186; Dalcq, R.O., Fondement du droit
de celui qui a réparé seul le dommage causé par une faute aquilienne d'obtenir de

tout autre auteur du même dommage sa contribution à la réparation, R.C.J.B. 1966,
134,nr.7; Kirkpatrick,J.,o.c., R.CJ.B. 1964,450; Ronse,J.enDeWilde,L.,o.c.,
203, nr.2'll;

114. Nl. bij de zgn. objectieve aansprakelijkheden.
ll5. Bocken H., La responsabilité sans faute en droit belge, in "Hulde Jean Limpens",

nrs. 34-35, Antwelpen, Kluwer, 1987, 100; Viney, G., o.c., 500, ttr. 425; Comelis, L.,
Zaken,330-331; zie ook deel 2.
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De verdeling van de aansprakelijkheid, volgens de aangeduide criteria,
is enkel in overweging te nemen ten aanzien van de schade die een causaal

verband met de fout of de aansprakelijkheid van het slachtoffer en van

een derde vertoont. Het is nl. mogelijk dat de fout van een slachtoffer
enkel een deel van de schade mede heeft veroorzaakt (b.v. nalatigheid van

een veiligheidsgordel gebruik te maken, wanneer is vast te stellen dat het

slachtoffer als gevolg van het ongeval hoe dan ook schade zou hebben

geleden). Slechts t.a.v. dat deel van de schade, dat mede door de fout van

het slachtoffer is veroorzaakt, is een verdeling van de aansprakelijkheid te
overwegen.

Wanneer meerdere slachtoffers een fout in causaal verband met het ongeval

hebben begaan, is de verdeling van de aansprakelijkheid uiteraard te
beoordelen in functie van elkeens gedrag en ieders eigen schade.ll6

B. De schadebeperkingsplicht van het slachtoffer.

103. De schadebeperkingsplicht van het slachtoffer veronderstelt dat de

schade reeds is berokkendll7 zodat het slachtoffer de omvang ervan kan

beperken. De reeds besproken "fout" van het slachtoffer heeft daarentegen

betrekking op de gevallen waar het slachtoffer, bij ontstentenis van eigen

foutief gedrag, de schade had kunnen voorkomen.

Terecht is onderstreept dat op het slachtoffer geen algemene schade-

beperkingsplicht rustl 18.

Het slachtoffer begaat slechts een fout door de schade niet te beperken

wanneer een nonnaal voorzichtige en redelijke mens, in dezelfde feite-
lijke omstandigheden geplaatst, maatregelen tot beperking van de schade

zou hebben getroffenlle. Bovendien is de toerekeningsvatbaarheid en de

116. contra: Liège 10 juni 1986, V.K.J. 1986, nr. 196.

ll7. Dirix,8., Het begrip schade,56, nr. 78; cfr. Ronse, J. en De Wilde, L., die het met
die benadering eens zijn (Schade, 326-327, nrs. 466-461), maar voorbeelden citeren
waar het slachtoffer aan de "schadebeperkingsplicht" tekortkomt vooraleer schade is
geleden.

1 18. Dalcq, R.O., Traité,L[, 459, nr.343; Dalcq, R.O., L'obligation de réduire le dommage

dans la responsabilité quasi délictuelle, À.G.A.R. 1987, nr. 11271 i; Hanotiau, B.,
Régime juridique et portée de I'obligation de modérer le dommage dans le droit de
la responsabilité civile contractuelle et extracontractuelle, R.Gr .R. 1987, nr. 11287,
nr. 32; Dirix, 8., Het begrip schade, 55, nr. 76; Dirix, E., De schadebeperkingsplicht
van de benadeelde, À.1ÿ. 1979-80, 2921; Advocaat Generaal Hayoit de Termicourt,
conclusie voor Cass. 8 mei 1952, Pas. 1952, I, 575; Kruithof, R., L'obligation de la
partie lésée de restreindre le dommage, R.C.J.B. 1989, 12-55; Ronse, J. en De Wilde,
L., Schade,320-34, nrs. 460 et seq.; Van Quickenborne, M., De oorzakelijkheid, 455,
m.790.

I19. Dalcq, R.O.,Traité,II, 460, nr.343'l;Dirix,E., Het begrip schade,55, nr. 76; Kruithof,
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voorspelbaarheid van schade vereist.

Dit hoeft geen verbazing te wekken: het louter feit aan een ander

rechtssubject schade te berokkenen is niet noodzakelijk foutiefl20. Dit
geldt eveneens voor het slachtoffer.

Ten aanzien van de aangesprokenel2l, rust ook op het slachtoffer echter

de verplichting zich, na het ongeval, als een normaal voorzichtige en

redelijke mens te gedragen, en derhalve de schade niet te laten toenemen

wanneer een nonnaal voorzichtige en redelijke mens, onder dezelfde

feitelijke omstandigheden, de schade zou hebben beperkt.

De verplichting van het slachtoffer om de schade, onder omstandighe-

den, te beperken wordt in het Belgisch recht, zoals is aangetoond, vnl. op

de artikelen 1382-1383 B.W. gestoeld, wanneer tussen partijen geen con-

tractuele rechtsverhouding bestaat (in dat geval is op artikel 1134 B.W.
een beroep te doen).

Nochtans is vast te stellen dat het van het slachtoffer verwachte schade-

beperkend gedrag soms in zijn hoofde de uitoefening van een subjectief
recht is (b.v. al dan niet een contract sluiten om de schade te beperken of
de toestemming geven tot uitvoering van een medische ingreep), zodat de

vraag rijst of de zgn. schadebeperkingsplicht en vnl. de tekortkoming er-

aan, onder omstandigheden, niet volgens de criteria van het rechtsmisbruik
i.p.v. de artikelen 1382-1383 B.W. is te beoordelen, nl. telkens het gelaakte
gedrag van het slachtoffer op de uitoefening van een recht slaatr22.

104. De verplichting om, onder omstandigheden, de schade te beperken
is echter meestal een toepassing van het leerstuk van de eigen fout van

het slachtofferl23.

Dit betekent dan ook dat de drie elementen van het foutbegrip aan-

wezig moeten zijn.
Het slachtoffer moet toerekeningsvatbaar zijn, wat o.m. betekent dat

niet onder de invloed van een rechtvaardigingsgrond mag zijn gehan-

R., Schadevergoeding wegens de geboorte van een ongewenst kind, R.lÿ., 1986-87,
2770-2775, nrs. 26-28; Ronse, J. en De Wilde, L., Schade,325-326, nrs. 464-465.

120. Zie supra nr. 5.

127. Contra: Ronse J. en De Wilde, L., (Schade, 326, nr.466) die de algemene zorgvul-
digheidsverplichting niet in de rechtsverhouding met de aangesprokene situeren, maar
ten aanzien van het slachtoffer zelf laten gelden. Zie supra nr. 99.

122. Cfr. Dalcq, R.O., o.c., À.G,4..R. 1987, nr. ll27l-4, nr. l8; Dirix, 8., Het begrip schade,
56,nr.77; Ronse, J. en De Wilde, L., Schade,324,nr.463 (op b12.336, nr. 481 lijken
zij echter wel de techniek van het rechtsmisbruik aan te wenden).

123. Cass. 16 juni 1969, An. Cass. 1969, 1026; Pas. 1969, I, 950; Cass. 28 november
1961, Pas. 1961, I, 335; Cass. 7 februari 1946, Pas. 1946,1,60; Cass. 6 mei 1943,
Pas. 1943, I, 157.
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deldtza.

Schade moet bovendien voorspelbaar zijn: het slachtoffer moet der-

halve weten, minstens diende het te weten dat de ontstentenis van de maat-

regelen, rÿvaarvan wordt beweerd dat een normaal voorzichtige en redelijke
mens ze had getroffen, schade voorzienbaar maakten, zodat, wanneer die

maatregelen zouden zijn getroffen, de aangesprokene minder schade had

moeten vergoeden.

Vnl. de schending van een elkeen opgelegde algemene zorgvuldig-
heidsnorm komt bij de bepaling van de schadebeperkingsplicht ter sprake.

Er is nl. te bepalen hoe een normaal voorzichtige en redelijke mens, die

het slachtoffer van een, door een derde veroorzaakte schade werd, onder

dezelfde feitelijke omstandigheden zou hebben gehandeld. Dit vergt een

feitelijke beoordeling, waawan de draagwijdte moeilijk door algemene re-

gels is te vattenl2s.

De weigering een medische ingreep te ondergaan of een heraanpas-

singsbehandeling te volgen, kan, bij wijze van voorbeeld, onder omstan-

digheden, als een tekortkoming aan de schadebeperkingsplicht van het

slachtoffer in aanmerking komenl26.

Het laten aanslepen van een procedure tot het bekomen van schade-

herstel kan eveneens, onder omstandigheden, foutief zijnt27.

Die zienswijze is echter in verband te brengen met de door de recht-

spraak ontwikkelde rechtsregel dat de aansprakelijke het slachtoffer dient
te nemen in de toestand waarin het zich bevindtl2S.

Een banaal verkeersongeval, veroorzaakt door de fout van een bestuur-
der, kan immers tot gevolg hebben dat die bestuurder burgerlijk aanspra-

kelijk is voor de dood van de bestuurder van het aangereden voertuig,
die als hartlijder tegen de opwinding van de lichte aanrijding niet bestand

bleekl2e.

124. Brussel ll maart 1971, R.G.A.R. 1971, nr.87l'l (zelfmoord als gevolg van een

ongeval); Vred. Borgerhout ll juli 1969, De Yen. 1970,629 (idem).
125. Cfr. Ronse, J. en De Wilde, L., Schade,335-338, nrs. 478-483 (die daartoe wel een

poging doen: het bereikte resultaat kan slechts als een richtlijn gelden en kan niet als
een rechtsregel in aanmerking komen).

126. Ronse, J. en De Wilde, L., Schade,336, nr. 481; Dirix,8., Het begrip schade,60, nr.
83; Fagnart, J.L. en Denève, M., Chronique, J.I.,1985, 469, nr.35; Corr. Verviers l0
juni 1986, R.G.A.R. 1987, nr. 1273; contra: Corr. Mons 12 oktober 1982, R.G.A.R.
1984, nr. 10785.

127. Cass. 19 oktober 1983, Arr. Cass. 1984, 184; Pas. 1984, I, 171; Liège 17 februari
1976, Pas. 197'l ,11,20; Brussel, 17 april 1984 (Poffe t. Desmet, onuitgegeven, A.R.
nr. 897); Corr. Leuven 27 oktober 1978, De Yerz.1980,'127.

128. Zie o.m. Van Quickenbome, M., Oorzakelijkheid, 513-526.
129. Vandenberghe, H., Van Quickenbome, M. en Hamelink, P., Overzicht, f.P.R. 1980,
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Theoretisch is het verschil tussen beide rechtsregels makkelijk te

maken: wanneer de schade het gevolg is van de toestand waarin het

slachtoffer zich vôôr het ongeval bevond, strekt de aansprakelijkheid
zich uit tot de schade die daarvan mede het gevolg is. Wanneer de

ontstentenis van beperking van de schade nahet ongeval daarentegen aan

een nalatigheid van het slachtoffer na het ongeval is toe te rekenen, is
geen volledige schadevergoeding meer te bekomen. In de praktijk gaat dit
onderscheid echter met grote - feitelijke - moeilijkheden gepaard.

105. De fout van het slachtoffer moet een causaal verband met de schade

vertonen, die de aangesprokene meent te hebben geleden door het uitblij-
ven van de maatregelen tot beperking van de door het slachtoffer geleden

schade. Die schade bestaat in het verschil tussen de, door het slachtoffer
gevorderde schadevergoeding en de schadevergoeding die zou zijn ge-

vorderd wanneer de litigieuze schadebeperkende maatregelen tijdig waren
getroffenl30. Toch rijst de vraag of m.b.t. de toename van de schade niet
eerder tot een verdeling van de aansprakelijkheid is te besluiten, aangezien
de miskenning van de schadebeperkingsplicht door het slachtoffer, als een

gevolg van de fout van de aangesprokene is te beschouwenl3l.
De kosten die het slachtoffer maakte om de schade te beperken, komen

evenwel ten laste van de aansprakelijke, tenzij zij ook foutief werden
gemaakt. Hij moet ook de schadelijke gevolgen van de mislukking van de

gerechtvaardigde maatregelen dragenl 32.

Wanneer het slachtoffer bij het maken van die kosten of bij het treffen
van de schadebeperkende maatregelen een fout begingl33, dan is een deel
van de schade te zijnen laste te laten.

C. De risico-aanvaarding.

106. Sedert enige jaren wordt door een deel van de rechtspraak aangeno-

1406, nr. 211 en 7417, nr.2l3.
130. Voor andere voorbeelden: zie Dirix, E., Het begrip schade,58-60, nrs. 8l-82; Ronse, J.

en De Wilde, L., Schade,339, nrs. 484-486. b.v. verlies van een deel van de interesten
wanneer de procedure door het slachtoffer te lang is gemaakt: Cass. 19 oktober 1983,
Arr. Cass. 1984, 184; Pas. 1984, I, 171; Brussel 17 april 1984 (Poffe t. Desmet,
onuitgegeven, A.R. nr. 897); Rb. Hasselt 5 oktober 1981, R.W. 1982-83, 1194.

131. Te behandelen in deel 2.

132. Cass. 22 maart 1985, tur. Cass. 1985, l01l; Pas. 1985, I, 929;Dit',x,E., Het begrip
schade,58, nr. 8l; Ronse, J. en De Wilde, L., o.c.,332-333,nrs.474-476; zie ook
deel 2.

133.Zie Cass.22 maart 1985, Arr. Cass. 1985, 1011; Pas. 1985, I, 929 (m.b.t. de
contractuele aansprakelijkheid).
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men dat de aanvaarding door het slachtoffer van het schade-risico dat aan

het - foutieve - gedrag van de aangesprokene is verbonden, een verdeling
van de aansprakelijkheid kan rechtvaardigenl3a.

Tot een aansprakelijkheidsverdeling wordt alsdan op grond van de

vaststelling van een risico-aanvaarding besloten, zonder dat nochtans wordt
vastgesteld dat de risico-aanvaarding, onder de gegeven omstandigheden,

een fout van het slachtoffer was.

Terecht wordt die zienswijze door de meerderheid van rechtspraak en

rechtsleer verworpenl3s.

Door het schade-risico verbonden aan het - eventueel foutieve - ge-

drag van de aangesprokene te aanvaarden, stelt het slachtoffer niet nood-

zakelijk een rechtshandeling. Meer bepaald kan uit het feit van de risico-
aanvaarding niet worden afgeleid dat het slachtoffer de tegenpartij van

aansprakelijkheid ontsloeg of afstand deed van het recht om vergoeding

van de schade te vorderen die door de fout van de aangesprokene is be-

rokkendl36.
In de mate dat de risico-aanvaarding door het slachtoffer als een

"gedrag", derhalve als een rechtsfeit in aanmerking wordt genomen, lijkt
het besluit onvermijdelijk dat aan dit rechtsfeit slechts rechtgevolgen zijn
te hechten wanneer die door een rechtsregel zijn bepaald.

Enkel de artikelen 1382-1383 van het B.W. lijken ter zake toepasselijk

te zljn, wat meteen inhoudt dat loutere risico-aanvaarding als gedrag niet
volstaat, doch dat een fout is vereist opdat dit gedrag tot de verplichting
tot schadevergoeding (het rechtsgevolg) aanleiding zou geven.

l34.Zie o.m. Gent 24 december 1982, R.W. 1986-87, 1094; Brussel l0 oktober 1984,
R.G.A.R. 1985, nr. 10961; Liège 7 februari 1985, Jur. Liège 1985,245; Antwerpen
31 juni 1986, R.G.A.R., 1988, nr. 11320; Kh. Antwerpen 14 oktober 1983, De Verz.
1984, 419; Corr. Gent l0 februari 1984, De Verz. 1986, 447; Con. Mons 22 maart
1984, De Yerz. 1984, 549; Rb. Leuven 20 maart 1985, R.W. 1984-85, 2923; R,b.

Turnhout 13 november 1985, R.W. 1986-1987, 1280; Corr. Antwerpen 30 januari

1986, R.G.A.R. 1987, nr. lll83.
135.Zie o.m. Cass. 19 oktober 1976, Ar,. Cass. 1977,212;Pas. 19'17,1,213; Cass. 16

september 1986, VKJ 1987, nr. 25 Dalcq, R.O., Traité, 1,222-223, nr. 531; Dalcq,
R.O., o.c., R.G.A.R. 1987, nr. 11271-4, nr. 17; Fagnart, J.L., Chronique, J.7.7976,
583, nr. 28 en nr. 30; Fagnart, J.L. en Denève, M., Chronique, J.T. 1985,469, nr.37;
Vandenberghe, H., Van Quickenbome, M. en Hamelink, P., Overzicht, I.P.R. 1980,
1404, nr. 209; Cfr. Viaene, J., Riskant gedrag en onrechtmatig gedrag, I.A.B.R. 1988,
508-522.

136. Onder omstandigheden, kan een dergelijk besluit eventueel wel gerechtvaardigd zijn;
dan heeft het slachtoffer met het schadeberokkenende gedrag ingestemd (zie infra)
en een rechtshandeling gesteld: zie ook Geelhand, N. en Verbeeck, Ph., Risico-
aanvaariling een nieuwe uitsluitingsgrond van extra-contractuele aansprakelijkheid?,
R.W.1981-82,7942 et seq.; Van Ommeslaghe, P. en Cornelis,L., o.c.,t.32.
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Zoals reeds eerder m.b.t. de schijnleerl3T en de theorie van de rechts-

verwerkingl3s werd opgemerkt, strekt de theorie van de risico-aanvaarding

ertoe aan een gedrag, dat noch een rechtshandelingl3g, noch een rechtsfeit
is waaraan een aanwijsbare rechtsregel rechtsgevolgen hecht, niettemin
verbintenissen (rechtsgevolgen) te hechten.

Dit is met het Belgische positieve recht onverenigbaar.
Voor zoveel nodig, wordt dit trouwens bevestigd door de schroom

waarmee op de risico-aanvaarding door de rechtspraak een beroep wordt
gedaan.

Soms wordt de schade aan de risico-aanvaarding door het slachtoffer
toegerekend, nadat reeds werd vastgesteld dat de aangesprokene zich aan

geen fout schuldig maaktel4o.

In andere gevallen wordt de risico-aanvaarding ter sprake gebracht

nadat is vastgesteld dat het slachtoffer een strafwet of een algemene

zorgvuldigheidsnorm miskendelal .

De risico-aanvaarding is, onder die omstandigheden, niet dienend het-
zij omdat tot geen aansprakelijkheid van de aangesprokene is te besluiten,
hetzij omdat de fout van het slachtoffer op een andere wijze is vastgesteld.

107. De risico-aanvaarding door het slachtoffer rechtvaardigt enkel een

verdeling van de aansprakelijkheid wanneer zij foutief is.
Er is m.a.w. vast te stellen dat het slachtoffer toerekeningsvatbaar

was, dat een norrnaal voorzichtige en redelijke mens in dezelfde feite-
lijke omstandigheden geplaatst, het litigieuze schaderisico niet zou hebben

aanvaard en dat schade als gevolg van de litigieuze risico-aanvaarding
voorzienbaar was.

De toerekeningsvatbaarheid ontbreekt wanneer het slachtoffer dat een

schaderisico heeft aanvaard, niet over het oordeel des onderscheids be-

schikte of onder de invloed van een rechtvaardigingsgrond handelde.

Omgekeerd is er rekening mee te houden dat, onder omstandigheden,
de risico-aanvaarding vanwege het slachtoffer door de aangesprokene ge-

beurlijk met succes als een rechtvaardigingsgrond kan worden ingeroepen,

137. Zie supra nrs. 77-79.
138. Zie supra nrs. 86-88.
139. Omdat niet noodzakelijk de bedoeling, de wilsuiting aanwezig is rechtsgevolgen in

het leven te roepen.
140. O.m. Brussel 8 juni 1977, J.T. 1977,587; Rb. Leuven 20 maart 1985, R.W. 1984-

1985,2923; Rb. Tumhout 13 november 1985, R.W. 1986-87, 1280; Corr. Verviers 6
februari 1988, J.L.M.B. 1988, 558.

l4l. O.m. Gent 24 december 1982, R.W. 1986-87, 1094; Brussel l0 oktober 1984,
R.G.A.R. 1985, nr. 10961; Pol. Huy 23 maarr1982, R.G.A.R. 1984, nr. 10798.
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nl. v/anneer de risico-aanvaarding door het slachtoffer voor de aangespro-

kene een onoverkomelijke en onvoorzienbare gebeurtenis was, onaftran-

kelijk van zijn vrije willa2.
Dat het loutere feit van de risico-aanvaarding niet noodzakelijk een

miskenning van een algemene zorgvuldigheidsnorm is, is door het Hof
van Cassatie in zijn arrest dd. 16 september 1986 bevestigd, waarin is
beslist dat:

"de omstandigheid plaats te nemen in een voertuig waarvan men weet

dat de bestuurder in staat van alcoholintoxicatie verkeert een fout kan

uitmaken "143.

Er is dus te bepalen hoe een normaal voorzichtige en redelijke mens,

in dezelfde feitelijke omstandigheden geplaatst, ten aanzien van de inge-

roepen risico-aanvaarding had gehandeld. Enkel de afwijking van de aldus

bepaalde algemene zorgvuldigheidsnorm, is als een fout in aanmerking te

nemen, wanneer ook de toerekeningsvatbaarheid en de voorspelbaarheid

van schade vaststaan.

Van een dergelijk onderzoek is in de beslissingen die op de theorie

van de risico-aanvaarding een beroep doen, meestal, doch ten onrechte,
geen spoor te bekennenl4.

Ten slotte moet - zoals vermeld - eveneens vaststaan dat schade als

gevolg van de risico-aanvaarding door het slachtoffer voorspelbaar wasl45.

Aan die bestaansvoorwaarde van de fout werd tot heden weinig of geen

aandacht geschonkenla6.

Om tot de aansprakelijkheid van het slachtoffer, dat foutief een schade-

risico aanvaardde, te kunnen besluiten, is verder vast te stellen dat die fout
een causaal verband met zijn schade vertoont.

De schade van het slachtoffer moet m.a.w. het gevolg zijn van het

schade-risico dat door dit slachtoffer foutief is aanvaardl4T. Wanneer de

142. Zie b.v. Cass. 14 januari 1974, Arr. Cass. 1974, 532; Pas. 1974,1,505; Van Omme-
slaghe, P. en Comelis, L., o.c., nr.3l.

143. Cass. 16 september 1986, V.K.J. 1987, nr. 25 (onderstreping toegevoegd).
144. Zie b.v. Liège 7 februari 1985, Jur. Liège 1985, 245;Y:h. Antwerpen 14 oktober 1983,

De Verz. 1984, 419; Corr. Gent 10 februari 1984, De Verz. 1986, 441; Con. Mons 22
maart 1984, De Verz. 1984,549 . . .

745. Zie supra nrs. 25-27.
146. Misschien omdat de voorspelbaarheid van schade bij zgn. risico-aanvaarding zelden

of nooit is te betwisten, misschien omdat die bestaansvoorwaarde aan de aandacht
ontsnapt . ..

147. Cass. 9 mei 1986, V.K.J. 1987, nr. 24; Cass. 16 september 1986, V.K.J. 1987, nr.25.
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schade zich ook bij ontstentenis van het schaderisico zou hebben voorge-

daan, dan is tot de afwezigheid van een causaal verband te besluiten.
Risico-aanvaarding wordt vaak ingeroepen wanneer een passagier met

de bestuurder van een voertuig meerijdt die niet voldoet aan de wettelijke
voorwaarden om te sturen of om een passagier mee te nemenl4s of die
zich in een toestand hetzij van dronkenschap, hetzij van alcoholintoxicatie
bevindtlae.

Wanneer uit de feiten blijkt dat de schade zich ook op dezelfde wijze
zou hebben voorgedaan wanneer de bestuurder aan de wettelijke voor-
waarden had voldaan of nuchter was gebleven, dan vertoont de foutieve
risico-aanvaarding met de schade geen causaal verbandl50.

Te onderstrepen is evenwel dat het causaal verband tussen de foutieve
risico-aanvaarding en de schade, waarvan het slachtoffer de vergoeding

vordert, in concreto is te beoordelen. Dit houdt o.m. in dat die foutieve
risico-aanvaarding met de schade die aan derden of aan de bestuurder
werd berokkend, geen causaal verband kan vertonen maar dat het causaal

verband wel kan bestaan tussen de schade van het slachtoffer en zijn
foutieve risico-aanvaarding "' .

De foutieve risico-aanvaarding die in causaal verband met de schade

staat, geeft aanleiding tot een verdeling van de aansprakelijkheid volgens

de hierboven toegelichte rechtsregelsl52.

Uit het voorgaande blijkt dat ten onrechte uit de risico-aanvaarding
wordt afgeleid dat eenieder zijn eigen schade moet dragenls3.

D. De toestemming van het slachtoffer.

f08. Met de toestemming van het slachtoffer wordt verwezen naar toe-

standen waarin het slachtoffer met het foutieve gedrag en de eruit volgende

schade heeft ingestemd. De vraag rijst of die toestemming de aansprakelijk-
heid van het rechtssubject dat de schade berokkent, kan uitsluiten. Tevens

148. Gent 24 december 1982, R.W. 1986-87, 1094; Brussel 10 oktober 1984, R.G.A.R.
1985, nr. 10961; Kh. Antwerpen 14 oktober 1983, De Yen. 1984,419; Corr. Mons
22 mam 1984, De Yerz. 1984, 549;

149. Corr. Gent l0 februari 1984, De Yeru. 1986,441;
150. Cass. 3 mei 1986, V.K.J. 1987, nr. 24; Cass. 16 september 1986, V.K.J. 1987, nr.25;

Rb. Charleroi 22 oktober 1986, V.K.J. 1987, nr. 64; m.b.t. het causaal verband, zie
infra deel 2.

151. Cass. 23 september 1986, V.K.J. 1987, nr. 106; Antwerpen 30 oktober 1986, V.K.J.
1987, nr. 65.

l52.Zie supra nr. 102.

153. Zie nochtans doch ten onrechte: Pol. Huy 23 maat 1982, R.G.A.R. 1984, nr. 10798.
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is te bepalen hoe het antwoord op die vraag is te rechtvaardigen.

Terecht wordt aangenomen dat de toestemming van het slachtoffer
geen rechtvaardigingsgrond is, waardoor de fout van de aangesprokene

wordt uitgeslotenlsa.
Hoewel de artikelen 1382-1383 van het B.W. de openbare orde niet

raken, en een conventionele afwijking dus mogelijk islss, komt het niet aan

het slachtoffer, maar aan de rechter toe om te bepalen of de aangesprokene

zich al dan niet aan een fout schuldig maakte. Niet de toestemming van

het slachtoffer, doch de vaststelling door de rechter dat de toerekeningsvat-

bare aangesprokene een algemene zorgvuldigheidsnorm miskende waarbij
schade voorspelbaar was, bepalen het al dan niet bestaan van een fout.

Dat het slachtoffer met het foutief gedrag en met de daardoor berokkende

schade heeft ingestemd, heeft noch de ontoerekeningsvatbaarheid van de

aangesprokene, noch de onvoorspelbaarheid van schade tot gevolg en sluit
evenmin uit dat een algemene zorgvuldigheidsnorm werd miskend.

De toestemming van het slachtoffer ontneemt aan een foutief gedrag

dit karakter niet.

Is hieruit af te leiden dat de toestemming van het slachtoffer de

eventuele aansprakelijkheid van de aangesprokene niet beinvloedt?

De toestemming van het slachtoffer is een wilsuiting, waardoor rechts-

gevolgen worden beoogd: door met een foutief gedrag en de erdoor eventu-

eel te berokkenen schade in te stemmen, aanvaardt het slachtoffer, impliciet
doch zeker, geen schadevergoeding te zullen vorderen.

De toestemming van het slachtoffer houdt dan ook in dat afstand wordt
gedaan van het recht de vergoeding van foutief berokkende schade te

vorderenl56.

Die wilsuiting wordt soms door de aangesprokene aanvaard en geeft

dan aanleiding tot een, in een overeenkomst opgenomen, bevrijdingsbe-
dinglsT.

154. Dalcq, R.O., Traité, ll, 217-218, nr. 27OO; Fagnart, J.L., Le transport bénévole et
I'acceptation des risques, R.G.A.R.1973,nr.8947; Geelhand, N. en Verbeeck, Ph., o.c.
R.W.l98l-82,1934-1939; Meulders-Klein, M.T. en Maingain, B., Le droit de disposer
de soi-même, in "Licéité en droit positif et références légales aw valeurs", Brussel,
Bruylant, 1982,244, nr. 37; Van Ommeslaghe, P. en Comelis,L., o.c.,îr.28; contra;
Kruithof, R., o.c., T.P.R. 1984,248, w. 1l; Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M.
en Hamelink, P., Overzicht, T.P.R. 1980, 1190-1191, nr. 91.

155. Cass. 21 februari 1907, Pas. 1907,1,135; Cass. 29 september 1972, Ar.. Cass. 1973,
l2l; Pas. 1973,l, 124. Die mogelijkheid is echter aan beperkingen onderworpen die
infra (deel 2) worden onderzocht.

156. Geelhand, N. en Verbeeck, Ph., o.c., R.[ÿ., l98l-82, 1939-1940; Van Ommeslaghe, P.

en Comelis, L., o.c., nr. 29; Viney, G., La responsabilité,691, nr.574.
157. Geelhand, N. en Verbeeck, Ph., o.c., R.17. 1981-82, 1942-1944; zie ook Corr. Verviers

t9t



Dit is nochtans niet onontbeerlijk: naar Belgisch recht is de verbintenis
door eenzijdige wilsuiting een autonome rechtsbronl5s.

Door met het foutief gedrag en zijn schadelijke gevolgen in te stem-

men, verbindt het slachtoffer er zich eenzijdig toe geen schadevergoeding
te vorderen. Vermits aldus van het recht op schadevergoeding afstand is
gedaan, kan het slachtoffer op die wilsuiting niet meer terugkomen.

109. Aan de toestemming van het slachtoffer zijn dus belangrijke rechts-
gevolgen verbonden.

Zij moet dan ook rechtsgeldig zijn gegeven. Alle geldigheidsvoorwaar-

den voor het stellen van een rechtshandeling moeten bovendien bestaan

en mogen door geen gebrek zijn aangetastl5g.

Bovendien moet zijn vast te stellen dat het slachtoffer wel degelijk
de bedoeling had zowel met het foutieve gedrag van de aangesprokene,

als met de in concreto berokkende schade in te stemmen. Dit kan tot
interpretatieproblemen aanleiding gevenlo.

De feitenrechter zal, bij betwisting, op onaantastbare wljze, het bestaan

en de draagwijdte van de wilsuiting van het slachtoffer bepalenl6l.
De toestemming van het slachtoffer zotgt bij de beoefening van de

geneeskunde en bij sportbeoefening voor bijzondere problemen. De ge-

neeskunde en de sport gaan dikwijls met het opzettelijk en onopzettelijk
toebrengen van slagen en verwondingen gepaard, die al dan niet de dood

tot gevolg kunnen hebben, maar in elk geval door strafbepalingen, die de

openbare orde raken, worden verboden.
De toestemming van het slachtoffer kan het opzettelijk toebrengen

van slagen en verwondingen door een geneesheer (bv. een chirurg) of een

sportbeoefenaar (bv. een bokser) niet rechtvaardigen, vermits, hoe dan ook,

niet is af te wijken van een wetsbepaling van openbare orde.

Niet de toestemming van het slachtoffer, maar de door de ÿÿetgeÿer ge-

geven toelating tot de beoefening van die activiteitenr6z,verklaart waarom

16 februari 1988, J.L.M.B. 1988, 558.
158. Zie Cass. 19 februari 1970, An. Cass. 1970, 578; Pas. 1970,1,542; Cass. 18 december

1974, Arr. Cass. 1975, 460; Pas. 1975,1,425; Cass. 9 mei 1980, An. Cass. 1980,
ll32; Pas. 1980, I, 1120; Cass. 3 september 1981, f. Aann. 1982, 131 met noot
Comelis L.; Kruithof, R., Overzicht, T.P.R. 1983,503-507, nrs. 5-6; Van Ommeslaghe,
P., L'engagement par volonté unilatérale en droit belge, J.T. 1982, 144-149; Yan
Ommeslaghe, P., Examen, R.CJ.B. 1986,47, nr. 154.

l59.Zie artikel ll08 B.W. dat ook voor rechtshandelingen in het algemeen geldt.
160. O.m. de vraag of het slachtoffer alle schade in overweging nam dan wel slechts een

deel of een welbepaalde soort schade.

16l.Zie o.m. Cass.9 mei 1980, Arr. Cass. 1980, ll32; Pas. 1980, I, 1120.

162. Waardoor impliciet, doch zeker, van de strafwet wordt afgeweken; cfr. Dalcq, R.O.,
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de geneesheer of de sportbeoefenaar geen strafrechtelijke fout pleegtl63,

door ogenschijnlijk in strijd met die strafbepalingen te handelen.

De omstandigheid dat bij een heelkundige ingreep bovendien de toe-

stemming van de patiënt wordt gevergdlff, heeft dus niet tot doel aan die
heelkundige ingreep zijn strafbaar karakter te ontnemen.

Vermits die ingreep door de wetgever is toegelaten, kan hij niet langer
strafbaar worden geacht en is het derhalve overbodig op de toestemming
van het slachtoffer een beroep te doen.

Dat de wetgever in het algemeen de ingreep van geneesheren of de

sportbeoefening, overeenkomstig de regels van de kunst of van het spel,

aan de toepasselijkheid van de strafwet heeft onttrokken, belet echter niet
dat de geneesheer of de sportbeoefenaar in concreto de toestemming van

de patiënt of de medespelers nodig heeft om de ingreep uit te oefenen of
de sportbeoefening aan te vatten.

Bij ontstentenis van een dergelijke toestemming wordt immers door de

geneesheer aan de patiënt lichamelijk schade berokkent of kan een sport-
beoefenaar een medespeler kwetsen, wat noch die patiënt, noch die mede-

speler - bij ontstentenis van hun instemming - moeten duldenl65.
Te onderstrepen is evenwel dat het loutere feit van de aantasting van de

fysische integriteit van de patiënt of van de medespeler, onvoldoende is
om tot een fout van de geneesheer of van de sportbeoefenaar te besluiten.
Daartoe is integendeel vast te stellen dat de drie bestanddelen van het fout-
begnp en het causaal verband met de schade in hoofde van de geneesheer

of de sportbeoefenaar zijn verenigd.

De toestemming van de patiënt heeft daarbij tot gevolg dat die patiënt,

binnen de grenzen van zijn toestemming, de geneesheer voor de schade,

Examen, R.CJ.B. 1987, 638, nr. 35.

m.b.t. de sportbeoefening o.m. Charles, R., Le sport et le droit pénal, R-D.P. 1952-53,
859-860; Garraud, P., Les sports et le droit ÿnal, R.I.D.P.1924,230; Winants,4.,
Sport en strafrecht, R.W. 1982-83,2555, nr.4 (die toelating kan o.m. volgen uit de
reglementering van de sportbeoefening, uit de organisatie van het onderwijs, uit de
toegekende subsidies . .. ).

163. Geelhand, N. en Verbeeck, Ph., o.c., R.Iÿ. 1981-82, 1936 en 1945; Van Ommeslaghe,
P. en Comelis, L., o.c., m. 30.

164. Zie o.m. Kruithof, R., o.c., T.P.R.1984,248,nr.1l; Delfosse, M.L., L'expérimentation
médicale sur l'être humain en droit belge, R.G.4,1?. 1988, nr. 11319-4; Van Quicken-
bome, M., De instemming van de patiënt in de therapeutische relatie, À.W. 1986-87,
2403-2415, nrs. 3-20; Vansweevelt, Th., Persoonlijkheidsrechten van minderjarigen en
grenzen van het ouderlijk gezag: de toestemming van de minderjarige in een medische
behandeling, R.I,Y. 1987-88, 905.

165. Cfr. Antwerpen 9 november 1987, R.W. 1987-88, 1336 met noot Vansweevelt, Th., Het
aansprakelijkheidsrecht als mogelijke "remedie" tegen overconsumptie en defensieve
geneeskunde.
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die door de - in beginsel toegelaten - ingreep kan worden veroorzaakt,

niet aansprakelijk kan stellen.

Is het opzettelijk toebrengen van slagen en verwondingen bij een me-

dische ingreep toegelaten, dan nog is de toestemming van de patiënt vereist

om die medische ingreep te zijnen aanzien zonder burgerlijk aansprake-

lijkheidsrisico te kunnen uitvoerenl66. 1n dat opzicht is de toestemming

van het slachtoffer dus onontbeerlijk.
Aan te nemen is dat de toestemming van het slachtoffer geen betrek-

king heeft op de foutieve of de nalatige beoefening van de geneeskunde

(of van de sport) omdat de patiënt (of de sportbeoefenaar), bij zijn wils-
uiting, die mogelijkheid - in beginsel - niet in overweging nam of had te

nemen. Onder omstandigheden kunnen de partijen hiervan evenwel door
een bevrijdingsbeding afwijkenl6T.

166. Cfr. Delfosse, M.L., L'expérimentation médicale sur l'être humain en droit belge,

R.G-4.R. 1988, nr. 11319-4;
167. Zie deel 2.
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b.2. de fout van de overheid.

110. Na de geschiedenis van de overheidsaansprakelijkheid in herinnering
te hebben gebracht, wordt onderzocht of de overheidsfout marginaal is te
toetsen.

Daama wordt een overzicht gegeven van de draagwijdte van de over-

heidsaansprakelijkheid, alvorens meer in het bijzonder aandacht te schen-

ken aan de overheidsaansprakelijkheid voor het wegennet.

Ten slotte wordt de aansprakelijkheid van de gemeenten voor het

wegennet op hun grondgebied bestudeerd.

A. de geschiedenis van de overheidsaansprakelijkheidl6s.

111. Hoewel het Hof van Cassatie in een arrest van 27 mei 1852l6ereeds

besliste dat de artikelen 1382 en volgende B.W. op de overheid toepasselijk

zijn, bleef het gedurende de negentiende eeuw onmogelijk de overheid te
horen veroordelen wegens foutief aan burgers veroorzaakte schade.

Er werd een onderscheid gemaakt tussen de overheid handelend als

publieke rechtspersoon en de overheid optredend als particulier. Zichbe-
roepend op het beginsel van de scheiding der machten, deinsde de rechter-

lijke macht ervoor terug de beslissingen of het optreden van de uitvoerende

macht te beoordelen, wanneer de overheid als publieke rechtspersoon op-

tradl7o. Enkel wanneer de overheid als partikulier optrad, werd met dit
bezwaar geen rekening gehouden. Toch bleef de aansprakelijkheid van

de overheid uitzonderlijklTl, temeer het onderscheid tussen het optreden

als publieke rechtspersoon en als partikulier tot interpretatiemoeilijkheden
aanleiding gaf.

De ruiter van het paard dat, omwille van de slechte toestand van de

weg, struikelde, kreeg aldus bij arrest van l december 1881 lastens de

168. Zie voor recente overzichten: Lewalle, P., La responsabilité des pouvoirs publics
en droit belge, in "L'administration face à ses juges", Liège, J.B.L., 1987, 14-24;
Van Oevelen, A., De overheidsaansprakelijkheid voor het optreden van de rechterlijke
macht, Antwerpen, Maklu, 1987, 142-154; Lambrecht, 'ÿ,1., Geschillen van bestuur,
Antwerpen, Kluwer, 1988, 118-133.

169. Cass. 27 mei 1852, Pas. 1852, I, 370.
170.Zie o.m. Cass. 31 mei 1900, Pas. 1900, I,280.
171. Dalcq, R.O., La place de l'arrêt de la Cour de cassation du 7 mars 1963 dans la juris-

prudence relative à la responsabilité de la puissance publique, in"Miscellania Ganshof
van der Meersch",lll, Brussel, Bruylant, 1972,27 et seq.; De Page, H., Traité,1, lll3,
nr. 1062; Delva, J., Civielrechtelijke aspecten van de overheidsaansprakelijkheid, À.W.
1977-78,2345-2346;AdvokaatGeneraalVelu,conclusievoorCass. 13mei1982,J.T.
1982,7'14.
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overheid een schadevergoeding 172, maar onder gelijkaardige omstandighe-
den werd de schadevergoeding door een arrest van 8 november 1894 aan

een andere ruiter geweigerdlT3.

De toepasselijkheid van de artikelen 1382-1383 van het B.W. op de

overheid werd door het Hof van Cassatie in het befaamde Flandria-arrest
nogmaals bevestigdlTa.

Een boom, eigendom van de overheid, viel in een tuin. Het slachtoffer
vorderde schadevergoeding van de overheid omdat de boom, wegens zijn
ouderdom, een voortdurend gevaar voor zijn omgeving betekende en omdat
de wortels ervan zichtbaar waren.

Het Hof van Cassatie besliste:

"dès . . . qu'une personne qui se dit titulaire d'un droit civil allègue
qu'une atteinte a été portée à ce droit et qu'elle demande la réparation
du préjudice qu'elle a éprouvé, le pouvoir judiciaire peut et doit
connaître de la contestation et il est qualifié pour ordonner, le cas

échéant, la réparation du préjudice, même au cas où I'auteur prétendu

de la lésion serait l'Etat, une commune ou quelque autre personne de

droit public, comme aussi au cas où la lésion serait causée par un acte

illicite de I'administration".

Advokaat Generaal Leclercq had in zijn conclusie voorgesteld een

onderscheid te maken tussen de overheidsbeslissing en de uitvoering van de

overheidsbeslissing, zonder evenwel de overheidsaansprakelijkheid m.b.t.
overheidsbeslissingen uit te sluitenlTs.

Dit onderscheid werd door het Hof van Cassatie niet overgenomen,
wat erop wijst dat het Hof in de overheidsaansprakelijkheid een loutere
toepassing van de artikelen 1382-1383 B.W. zag.

172. Cass. I december 1881, Pas. 1881, I,415.
173. Cass. 8 november 1894, Pas. 1894,1,321.
174. Cass. 5 november 1920, Pas. 1920, l, 193; dit arrest werd voorafgegaan door het

baanbrekend boek van Marcq, R. (La responsabilité de la puissance publique, Brussel,
Larcier, 1911,443 blz.), waarin de overheidsaansprakelijkheid werd bepleit en werd
gestoeld op het beginsel van de gelijkheid voor de openbare lasten. Laatstgenoemde
weg heeft het Hof van Cassatie echter duidelijk niet willen bewandelen.

l'15. Zie Advocaat Generaal P. Leclercq, conclusie voor Cass. 5 november l920,Pas.1920,
1,223; zie ook: noot P.L. bij Cass. 11 mei 1933, Pas. 1933, 1,222; contra: Dalcq,
R.O., o.c., Miscellanea Ganshof van der Meersch, lll, 30-32; Delva, J., o.c., R.I{2.

1977 -78, 2347 .
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In het arrest van I I mei 1933rte leek een stap terug te worden gezet:

de beslissing van de feitenrechter die, naar aanleiding van een vastgesteld

niveauverschil van 75 cm tussen twee wegen, tot geen overheidsaanspra-

kelijkheid had besloten, werd niet vernietigd.
In werkelijkheid is uit dit arrest niet af te leiden dat door het Hof

van Cassatie werd geoordeeld dat zij op overheidsbeslissingen op grond

van de artikelen 1382-1383 B.W. geen controle kan oefenen. Het Hof van

Cassatie beperkte zich ertoe vast te stellen dat de feitenrechter aanvaardde

dat de overheid soeverein besliste in welke staat de wegen zich dienden

te bevinden en voegde eraan toe dat die overwegingen ÿan de beslissing

niet werden bestreden.

Uit dit arrest is dan ook geen gevolg m.b.t. de overheidsaansprake-

lijkheid af te leiden.

ll2. Hoewel de toepasselijkheid van de artikelen 1382-1383 op de over-
heid in het Flandria-arrest werd erkend, bleven Hoven en Rechtbanken

terughoudend om die wetsbepalingen op de overheid toe te passenl77.

Aarzelingen waren overigens ook te bespeuren in de rechtspraak van

het Hof van CassatielTs, in de mate dat de indruk werd gewekt dat het

overheidsverzuim niet door een aansprakelijkheid zou zijnte sanctioneren
omdat de rechter zich, in die hypothese, met de opportuniteit van de

overheidsbeslissing zou inlaten.

Die opvatting werd door het arrest van het Hof van Cassatie dd. 7

maart 1963l7e,klaar en duidelijk verworpen.

Er werd beslist:

"qu'il résulte des motifs . . . que le juge a considéré que I'administration
aurait dû prendre aussi d'autres mesures de sécurité et a constaté que

dans l'espèce, pareilles mesures pouvaient être prises et ne l'avaient
pas été . . . que les pouvoirs que la loi attribue à l'administration
dans I'intérêt général ne soustraient pas celle-ci au devoir de prudence

176. Cass. ll mei 1933, Pas. 1933, 1,222 met conclusie van Advocaat Generaal Gesché.
l'17. Zie desbetreffend: Delva, J., De onaftrankelijkheid van de Belgische rechter ten aanzien

van de uitvoerende macht, T.B.P. 1988, 180-181.
Lewalle, P., La responsabilité des pouvoirs publics en droit belge, in "L'administrarion

face à ses juges", Liège, J.B.L., 1987,15-17; Van Oevelen, A., Rechterlijke macht,
164, nrs. l4l-147, nr. 125.

178. Zie o.m. Cass. i7 december 1953, Arr. Cass. 1954, 264; Pas. 1954, I, 315.
179. Cass. 7 maarr 1963, Pas. 1963, I, '144 met eensluidende conclusie van Advocaat

Generaal Ganshof van der Meersch.
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qui s'impose à tous . . . que les pouvoirs publics ont I'obligation de

n'établir et de n'ouvrir à la circulation publique que des voies suffis-

amment sûres; que hormis le cas ou une cause étrangère qui ne peut

leur être imputée les empêche de remplir I'obligation de sécurité qui
leur incombe, ils doivent par des mesures appropriées, obvier à tout
dangeranormal ...".

Het overheidsverzuim, dat eventueel het gevolg van een overheids-

beslissing kan zijn, is derhalve aan de algemene zorgvuldigheidsnorm te

toetsen, vervat in de artikelen 1382-1383 van het B.V/.
Die rechtspraak is naderhand bij herhaling bevestigdlso.

In zijn conclusie v66r het arrest van 7 maart 1963, werd door Advocaat
Generaal Ganshof Van der Meersch benadrukt dat "le pouvoir judiciaire ne

peut sans excès de pouvoir, apprécier I'opportunité des mesures dont la loi
réserve la décision à I'administration.".l8l Die opvatting is door het Hof
van Cassatie in het koepokinentingsarrest van 26 april1963 overgenomen,
vermits werd overwogen: "que les juges sont sans pouvoir pour apprécier

I'opportunité des décisions prises par l'administration; que par contre, ils
peuvent connaître de la légalité de ces décisions.".l82

Dit onderscheid hernemend, heeft het Hof van Cassatie in een arrest

van 12 oktober 1963tsl de nadruk gelegd op het feit dat de fout van de

overheid erin kan bestaan te verzuimen van haar bevoegdheden - haar in
het algemeen belang toegekend - gebruik te maken.

113. Nadat in het koepokinentingsarrest dd. 26 april 1963 werd beslist

dat onvoorzichtigheden van de uitvoerende macht bij de uitvaardiging van

l80.Zie o.m.Cass. 11 april 1969,Arr.Cass. 1969,745;Pas. 1969,1,'102;"...datzo
de afwezigheid van enige signalisatie op een kruispunt het gevolg kan zijn ofwel van

een uitdrukkelijke beslissing van de bevoegde overheid, luidens welke de plaatselijke
toestand geen bijzondere signalisatie vergt, ofwel van een verzuim of een nalatigheid,
die omstandigheid geen invloed heeft op de bevoegdheden van de rechtbank om te

onderzoeken of, gelet op de plaatselijke toestand, de afwezigheid van enige maatregel
tot veiligheid van het verkeer het gemeentebestuur als een fout of een tekortkoming
kan verweten worden"; Cass. 7 november 1975, Arr. Cass. 1976, 316; Pas. 1976,1,
306.

181. Advocaat Generaal Ganshof van der Meersch, conclusie voor Cass. 7 maart 1963,
Pas. 1963,1,7M.

182. Cass. 26 april 1963, Pas. 1963, I, 906.

183. Cass. 12 oktober1968, Pas. 1969, l, 343; zie ook: Delpérée, F., L'administration
responsable. Unité ou diversité?, in "Responsabilité et réparation des dommages",
Brussel, J.8., 1983, 97-98.
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verordeningen een aansprakelijkheid kan rechtvaardigenls4, werd in het
cassatiearrest van 23 april l97I aangenomen dat ook een verzuim bij de

uitoefening van die verordenende macht als een fout in aanmerking kan

komenl85.
In de bestreden beslissing was overwogen dat de Uitvoerende Macht

steeds vrij en soeverein oordeelt over de modaliteiten van haar reglemen-
taire bevoegdheid, wanneer de wet daartoe o.m. geen termijn heeft bepaald,
doch onder voorbehoud van haar politieke verantwoordelijkheid. Dit arrest
werd vernietigd o.m. op grond van de overwegingen:

" . . . dat geen grondwettelijke of wettelijke bepaling de uitvoerende
macht, in de uitoefening van haar opdrachten en handelingen inzake
verordening aan de door de artikelen 1382 en 1383 van het B.W.
bepaalde verplichting onttrekt de schade te vergoeden die zij door
haar schuld onder meer door onvoorzichtigheid of nalatigheid aan een

ander veroorzaakl:"
" . . . dat zelfs in de gevallen waarin aan de uitvoerende macht geen

termijn door een wetsbepaling is voorgeschreven om een verordening

uit te vaardigen, het verzuim een verordening te treffen, bij toepassing
van gezegde artikelen 1382 en 1383 tot schadeloosstelling aanleiding
kan geven, wanneer schade erdoor werd veroorzaakt"

In zijn conclusie verwees Advokaat Generaal Dumon uitdrukkelijk
naar het onderscheid tussen de beoordeling van de wettelijkheid en van

de opportuniteit van het overheidsgedrag, waarbij werd onderstreept dat
de opportuniteit van het overheidsgedrag niet door de rechter zot zijn te

beoordelen omdat het hem niet zou toekomen te bepalen welke maatregelen
de Uitvoerende Macht dient te nemen om te regeren of te besturenl86.

Incidenteel onderstreepte de Advocaat Generaal dat de overheidsbe-
slissing enkel aan een "marginaal" of redelijkheidstoezicht kan worden
onderworpenlST.

Het onderscheid tussen de beoordeling van de wettelijkheid en de

opportuniteit van het overheidsgedrag is in de rechtspraak van het Hof

184. Cass. 26 april 1963, Pas. 1963, I, 906.
185. Cass. 23 april 1971, Arr. Cass. 1971, 786; Pas. 1971, I, 752; R.W. l97l-72, 1794 met

conclusie van Advocaat Generaal Dumon; zie ook Henrion, R., Les lois oubliés,,I.L,
1987,261-264.

186. Advocaat Generaal Dumon, conclusie bij Cass. 23 april 1971, R.W. 1970-71, 1819-
1820.

187. Ibid., R.w. 1970-71,1815.
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van Cassatie gehandhaafdls8, maar de draagwijdte ervan is, zoals hierna

wordt aangetoondlS9, niet te overschatten.
Dat het overheidsoptreden marginaal zou zijn te toetsen, is door het Hof
van Cassatie tot heden niet beslistl90.

In een arrest van 4 januari l973tet, heeft het Hof van Cassatie beslist
dat de overheid zich aan een fout schuldig maakt wanneer zij verkeerde

inlichtingen verstrekt omdat onvoldoende opzoekingen werden gedaan of
wanneer zij de onzekerheid m.b.t. de gegeven inlichtingen onvoldoende
tot uiting liet komenle2.

ll4. Op grond van die rechtspraak, is te besluiten dat geen enkele grond-

wettelijke of wettelijke bepaling de overheid bij de uitvoering van haar

opdrachten en haar verordenende bevoegdheden aan de verplichting ont-

trekt om, bij toepassing van de artikelen 1382-1383 B.W., de schade te
vergoeden die door haar fout of nalatigheid werd veroorzaakt. Evenmin is
een wetsbepaling of een rechtsregel aan te treffen die, ten aanzien van de

overheid, een foutbeoordeling zou opleggen die van de normale toepassing

van de artikelen 1382-1383 van het B.W. afwijktle3.
Hieruit volgt dat elk overheidsoptreden, elke overheidsbeslissing, elk

overheidsverzuim door de rechter aan de artikelen 1382-1383 van het B.\ü/.

is te toetsen, zelfs wanneer die beslissing, dit optreden, dit verzuim stoelt

op een zgn. discretionaire bevoegdheidlea.

188. Zie o.m. Cass. 20 september 1982, Arr. Cass. 1983, 99; Pas. 1983, I, 91; Cass. 21

oktober 1982, Ar,. Cass. 1983, 277; Pas. 1983, I, 251.
189. Zie infra nrs. ll5-121.
190. In de rechtsleer gingen wel stemmen in die zin op: zie infra nr. ll5.
191. Cass. 4 januari 1973, A.rr. Cass. 1973, 452; Pas. 1973, l, 434.
192. Zie ook Cass. 4 november 1982, Arr. Cass. 1983, 328; Pas. 1983,1,297.
l93.Zie Cass.23 april 1971, Arr. Cass.19'11,786; Pas.1971, I,752; Cass. 13 mei

1982, Ar.. Cass. 1982, 1134; Pas. 1982, 1, 1056; J.T. 1982,772 met de conclusie
van Advocaat Generaal Velu; zie reeds Procureur Generaal P. Leclercq, conclusie
voor Cass. 5 november 1920, Pas. 1920, l, 183: "Il n'y pa pas dans le droit deux
compartiments étanches dont I'un contiendrait les règles sur les relations des hommes
entre eux et qui serait le droit privé ou civil, dont I'autre contiendrait les règles sur
les rapports entre les hommes et les êtres idéaux, I'Etat, les provinces, les communes,
etc. et qui serait le droit public. Il peut y avoir là une distinction d'école, utile au

point de vue scientifique . . .

Mais elle ne doit jamais faire oublier qu'il n'existe dans le monde réel qu'un droit
unique, droit qui ne régit que les hommes et qui régit tous les hommes, qu'en réalité
ce que I'on appelle le gouvernement, ce sont des hommes qui gouvement"

194. Cass.7 november 1975, Arr. Cass. 1976,316; Pas. 1976, 1,306; R.C.J.B. 19'17,417
met noot Vanwelkenhuyzen, A., L'autorité de la chose jugée des arrêts du Conseil
d'Etat en matière des responsabilités de la puissance publique (vnl. blz. 423-435);
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Niet langer het beginsel van de overheidsaansprakelijkheid, maar wel
de foutbeoordeling ten aanzien van de overheid geeft nog tot moeilijkheden
aanleiding.

Enerzijds heeft het Hof van Cassatie bepaald onder welke omstandig-

heden de wetsovertreding door de overheid als een fout in aanmerking

komtl95, anderzijds wordt door een deel van de rechtsleer aangevoerd dat

de overheidsbeslissingen enkel marginaal zijn te toetsen wanneer zij door
de rechter worden beoordeeldle6.

Zoals reeds is besproken, heeft het Hof van Cassatie aangenomen dat

de wetsovertreding een fout in de zin van de artikelen 1382-1383 van

het B.W. kan zijn op voorwiurde dat geen rechtvaardigingsgrond of een

andere oorzaak tot uitsluiting van aansprakelijkheidleT voorligt en de mis-
kende wetsbepaling een welbepaald gedrag oplegtles.

Hieruit volgt dat de vernietiging door de Raad van State wegens machts-

overschrijding, machtsafwending of miskenning van op straffe van nietig-
heid voorgeschreven of van substantiële vormvoorwaarden, niet noodzake-

lijk inhoudt dat de overheid, waawan de beslissing is vernietigd, bovendien

een fout in de zin van de artikelen 1382-1383 van het B.W. pleegdelee.

Het is immers mogelijk dat onder de invloed van een rechtsvaardigings-
grond (o.m. de onoverkomelijke dwaling; noodtoestand) is gehandeld toen

de litigieuze beslissing werd genomen of dat de overtreden wetsbepaling

aan de overheid geen welbepaald gedrag oplegde, maar haar een beoorde-

lingsvrijheid liet of haar een bevoegdheid toekende2m.

Cass.20 september 1982, An. Cass. 1983,99; Pas. 1983, I,9l; Cass. 2l oktober 1982,
Arr. Cass. 1983,277; Pas. 1983, I,251; Brussel 19 februari 1986, R.G.A.R.1987,
nr.77207 (controle op overheidsbeslissingen); zie ook Charlier, P., La responsabilité
des pouvoirs publics en droit belge, J.T. 1980, 149; Stryckmans, J., La carence de
l'administration en droit belge, in "Rapports belges" van het XII Congres van de
Académie intemationale de droit comparé", Brussel, Bruylant, 1985, 198-200; Van
Oevelen, A., Rechterlijke macht, 153, nr. 130.

195.Zie supra reeds nrs. 39-40;
196. Zie infra nrs. ll5-121.
197. Wellicht wordt o.m. de ontstentenis van schade en causaal verband bedoeld.
198. Cass. 19 december 1980, An. Cass. 1981, 449; Pas. 1981, I, 453; R.W. 1981-82,

7072 met de conclusie van Procureur Generaal Dumon; Cass. 13 mei 1982, Arr. Cass.

1982, ll34; Pas. 1982, I, 1056; J.T. 1982, 772 met conclusie van Advocaat Generaal
Velu; zie ook Cornelis, L., De foutbeoordeling ten aanzien van de Belgische Staat,,Ius
nr. 5, 175 et seq.; Dalcq, R.O., Unité ou dualité des notions de faute et d'illégalité,
R.CJ.B., 1984, 19 et seq.; Delpérée, F., o.c., 88-94.
Zie ook: Cass. 4 november 1982, An. Cass. 1983, 328; Pas. 1983,1,297.

199. Cass. 8 april 1983, Arr. Cass. 1983, 938; Pas. 1983, I, 838; R.W. 1984-85, 673.

200.Zie supra nr. 40; ten onrechte leidt Van Gerven W. (Hoe blauw is het bloed van
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Met die ontwikkeling van de overheidsaansprakelijkheid2ol, is een deel

van de rechtsleer niet gelukkig.
Sommige auteurs zijn van oordeel dat de rechterlijke macht zich aldus

met de - soms discretionaire- bevoegdheden van de uitvoerende macht

inlaat, door aan de hand van de beoordeling van het gedrag van de overheid

haar beslissingen al dan niet foutief te achten.

Daarbij zou, naar hun oordeel, worden vergeten dat de uitvoerende

macht, in tegenstelling tot de rechterlijke macht, politiek aansprakelijL ir202

of dat de overheid soms over discretionaire bevoegdheden beschikt2o3.

Als oplossing voor die vermeende problemen wordt ingeroepen dat de

overheidsfout marginaal moet worden beoordeeld2M.

Om de draagwijdte van die kritiek te begrijpen en haar te kunnen be-

oordelen, is het nuttig aandacht te besteden aan het onderscheid enerzijds,

tussen de overheidsbeslissing en de uitvoering van de overheidsbeslissing

en, anderzijds, tussen de beoordeling van de wettelijkheid en van de op-
portuniteit van een overheidsbeslissing.

Op dit onderscheid werd in het verleden een beroep gedaan om het

toepassingsgebied van de overheidsaansprakelijkheid te beperken, wat
kennelijk ook de bedoeling is van de auteurs die de marginale toetsing

op de overheidsbeslissing toepasselijk achten.

B. De overheidsfout marginaal getoetst?

ll5. Hoewel Advocaat Generaal Leclercq het onderscheid tussen de

overheidsbeslissing en haar uitvoering ter sprake heeft gebracht, is het door
het Hof van Cassatie nooit overgenomen2os. Dit onderscheid hield in dat

de - discretionair geachte- overheidsbeslissing tot geen aansprakelijkheid
kon leiden, terwijl de uitvoering van de overheidsbeslissing door de rechter

de prins? Antwerpen, Kluwer, 1984,54-57, nr. 12) dan ook uit dit arrest af dat de
overheidsbeslissing enkel marginaal is te toetsen. In die beslissing is geen enkele
verwijzing naar de marginale toetsing aan te treffen: zij wordt verklaard door het feit
dat de overtreden wetsbepaling de overheid een beoordelingsvrijheid liet, zodat uit de

loutere wetsovertreding niet automatisch het bestaan vrul een fout kon worden afgeleid
(cfr. Advocaat Generaal Velu, o.c., J.T. 1972,781).

201. Vermeld moet hierbij nog dat de overheid ook in kort geding kan worden aangespro-
ken: zie Cass. 21 oktober 1981, Arr. Cass. 1982, 277; Pas. 1982,1,251; Cass. 2l
maart 1985, R.W. 1986-87, 189.

202. Boes, M., Rechter en bestuur. Redelijkheid, zorgvuldigheid en marginale toetsing, in
"Liber amicorum Jan Ronse", Brussel, Story-scientia, 1986, 8.

203. Van Gerven, W., o.c.,51-53; Vanwelkenhuyzen, 4., o.c., R.CJ.B. 1977,433;
2(X. Boes, M., o.c.,8-10; Boes, M., o.c., R.I,y. 1986-87, 1249; Yan Gerven W., o.c.,5l-57.
205. Advocaat Generaal Leclercq, conclusie bij Cass. 5 november 1920,1,223.
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aan de artikelen 1382-1383 van het B.W. was te toetsen.

Vnl. ten aanzien van de overheidsaansprakelijkheid voor het wegen-

net26, kende het onderscheid tussen de overheidsbeslissing en haar uit-
voering in de lagere rechtspraak veel bijval.

Het behoort thans evenwel niet meer tot het geldende Belgische po-
sitieve recht2o7.

Overigens is de betekenis ervan in twijfel te trekken: de uitvoering
van een overheidsbeslissing vergt immers meestal nieuwe overheidsbe-

slissingen (b.v. nopens het ogenblik van de uitvoering; de modaliteiten
ervan . . . ). De vraag rijst dan vanzelfsprekend waarom beslissingen in
uitvoering van een voorafgaande overheidsbeslissing wel, doch die over-
heidsbeslissing zelf niet aan de artikelen 1382-1383 van het B.W. zijn te

toetsen2o8.

Dit onderscheid wordt o.m. door Van Gerven niettemin opnieuw inge-
roepen. Hij maakt nl. een onderscheid tussen de verordenende bevoegd-

heden en de uitvoeringsbevoegdheden van de overheid. Naar zijn oordeel,

bevatten beide bevoegdheden een discretionaire macht, die bij de veror-
denende bevoegdheid zeer belangrijk en bij de uitvoeringsbevoegdheden

daarentegen van ondergeschikt belang is2æ.

De door hem bepleite marginale toetsing zou enkel op de discretio-
naire overheidsbeslissingen betrekking hebben, genomen in uitvoering van

de, aan de overheid toekomende verordenende- en uitvoeringsbevoegdhe-

6"n210,2rr.
Van Gerven en Boes leggen meer in het bijzonder de nadruk op de

discretionaire overheidsbeslissing om de marginale toetsing te rechtvaar-

digen.

Zij onderstrepen dat elke overheidsbeslissingztz een kem van discre-

206.Zie vooreenoverzichtDelva,J., o.c.,R.W. 1977-78,2349-2359; zieookLiège 17

juni 1943, R.G.A.R. 7946,nr.3900; Liège 3 februari 1959, J.T. 1959,535; Liège 19

december 1960, Jur. Liège 1960-61, 273; Brussel 4 maut 1961, R.G.A.R.1962, nr.
6945 ...

207.Zie Cass.7 maart 1963, Pas. 1963, I, zl4; Cass. ll april 1969, An. Cass. 1969,745;
Pas. 1969, I,702.

208. Van Oevelen, A., Rechterlijke macht, 183-194.
209. Van Gerven, W., o.c., 38-41.
210. Van Gerven, 'V,l ., o.c., 5l-57.
2ll. Van Gerven licht echter niet toe waar de grens tussen discretionaire en gebonden

uitvoeringsbevoegdheden ligt: vermits de rechterlijke toetsing verschillend zou zijn,
is dit nochtans onontbeerlijk om zijn theorie te kunnen toepassen.

212. De vraag rijst of een overheidsnalatigheid daartoe is te rekenen alnlg. zij van een

bewuste keuze door de overheid het gevolg is.
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tionaire bevoegdheid bevat, die enkel door de uitvoerende macht is uit te

oefenen, zodat de rechter zich bij de beoordeling van het, op een dergelijke
overheidsbeslissing gestoelde gedrag dient te onthouden van inmenging en

derhalve enkel marginaal hoort te toetsen (redelijkheidscriterium)2l3.

116. Die opvatting verwijst impliciet doch zeker naar het eertijds ge-

maakte onderscheid tussen de wettelijkheid en de opportuniteit van een

overheidsbeslissing.
Nadat het Hof van Cassatie duidelijk het onderscheid tussen de over-

heidsbeslissing en haar uitvoering had verworpen2l4, rees immers de vraag

of de rechter, door middel van de artikelen 1382-1383 8.W., een onbeperkt

toezicht op het overheidsoptreden kan houden.
Zoals vermeld2l5, liet het antwoord niet al te lang op zich wachten.

Overeenkomstig de zienswijze van Advocaat Generaal Ganshof van der

Meersch2l6, besliste het Hof van Cassatie in zijn arrest van 26 ap1.l

1963 dat de rechter de wettelijkheid doch niet de opportuniteit van de

overheidsbeslissing mag beoordelenzrl .

In rechtspraak en rechtsleer zijn talrijke pogingen aan te treffen om de

inhoud van die begrippen te bepalen2ls.

Uit de rechtspraak van het Hof van Cassatie blijkt evenwel dat het

onderscheid eerder theoretisch dan praktisch is. De rechter mag niet bepa-

len welke beslissing de overheid onder de gegeven omstandigheden moest

nemen, maar kan de genomen overheidsbeslissing als een rechtsfeit in aan-

merking nemen en aan de artikelen 1382-1383 van het B.W. toetsen2le.

De volgende arresten o.m. lichten dit toe:

- Cass. 9 november 1972:

" . . . dat in strijd met wat eiser betoogt de rechter de macht niet
betwist die de Koning zou hebben om soeverein te oordelen over de

213.
214.
215.
216.

Boes, M., o.c.,8-9; Van Gerven, W., o.c., 5l-57.
Zie noot 185.

Zie supra nr. l13.
Advocaat Generaal Ganshof van der Meersch, conclusie voor Cass. 7 maart 1963,
Pas. 1963, l,7M; zie ook Advocaat Generaal Dumon, conclusie voor Cass. 23 april
1971, R.W. 1970-7 r, 1819-1820.
Cass. 26 april 1963, Pas. 1963, I,906.
Bocken, H., Het aansprakelijkheidsrecht als sanktie tegen de ÿerstoring van het leef-
milieu,Brussel, Bruylant, 1979, 176-190, nrs. 105-112; Delva, J., o.c., R.W. 1977-78,
2364.
Advocaat Generaal Dumon, conclusie voor Cass. 23 april 1971, R.W. 1970-71, 1819-
1823; Advocaat Generaal Ganshof van der Meersch, conclusie voor Cass. 7 maart
7963, Pas. 1963,1,744.

217.
218.

2t9.
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opportuniteit, zelfs in vredestijd, militaire voertuigen in het verkeer

te brengen die niet beantwoorden aan de normen welke voor de

voertuigen in burgerdienst gelden"22o.

- Cass. 7 november 1975:

"dat, ook indien hieruit mocht volgen dat de schooloverheid, soeverein,

beslist welke leerkracht bij opheffing van een betrekking niet meer zal
worden uitbetaald, zulks niet zou beletten dat de wettelijkheid van de

administratieve beslissing waarbij de terbeschikkingstelling van een

leerkracht wordt bevolen, aan de beoordeling van de hoven en recht-

banken is onderworpen;

dat het arrest dienvolgens, door op grond van het beginsel van de

scheiding der machten en van de <<soevereine» beslissingsmacht van

de administratie, te weigeren <<opnieuw>> de wettelijkheid of onwette-
lijkheid van de terbeschikkingstelling van eiseres te beoordelen, artikel
92 van de Grondwet en artikel 14, lid I, van de gecoôrdineerde wetten

op de Raad van State schen6Y.22t
- Cass. 20 september 1982:
"dat zelfs als de bestuursoverheid een discretionaire macht heeft, de

wettigheid van de beslissingen die ze in de uitoefening van die macht

neemt, nog door de hoven en rechtbanken wordt beoordeeld"222.

- Cass. 21 oktober 1982:

"dat, hoewel het niet aan de rechterlijke macht toekomt de wenselijk-
heid van een handeling van het bestuur te beoordelen, ze daarentegen

bevoegd is om een onrechtmatige schending van een burgerlijk recht

zowel te voorkomen als te herstellen, ongeacht wie de schending heeft

begaan; dat zulks geldt voor elke foutieve aantasting van een subjec-

tief recht door het bestuur"223.

Uit die arresten blijkt dat niet de wenselijkheid van de beslissing van

de overheid door de rechter wordt beoordeeld, doch wel het gedrag van

die overheid. Niet de beslissing van de overheid (rechtshandeling), maar
haar gedrag (rechtsfeit) wordt aan de artikelen 1382-1383 B.W. getoetst.

Een onderscheid tussen het overheidsgedrag dat op een discretionaire dan

220. Cass. 9 november 1972, An Cass. 1973, 243;Pas. 1973,1,237.
221. Cass.7 november 1975, Arr. Cass. 1976,316; Pas. 1976,1,306.
222. Cass.20 septembe 1982, Arr.Cass. 1983, 99; Pas. 1983, I, 91.
223. Cass.2l oktober 1982, Arr. Cass. 1983, 277; Pas. 1983, I, 251 (betrof een vordering

in kort geding); cfr. Brussel 19 maart 1985, Pas. 1985, II, 86 (waar alleen tegen de
opportuniteit van een overheidsbeslissing werd opgekomen).
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wel op een gebonden bevoegdheid is gestoeld is daarbij niet te maken224

Dit betekent dat de rechter die het overheidsgedrag moet beoorde-
len, ongeacht of dit gedrag stoelt op een overheidsbeslissing, een nalatig-
heid . . . , moet onderzoeken of de aangesproken overheid toerekenings-
vatbaar was, of zij zich als een normaal voorzichtige en redelijke overheid,
in dezelfde feitelijke omstandigheden geplaatst, heeft gedragen en of de

schade als gevolg van haar gedrag voorspelbaar was225.

In het kader van de beoordeling van het overheidsoptreden wordt de

rechter ongetwijfeld met overheidsbeslissingen geconfronteerd, die even-
tueel hun grondslag in discretionaire bevoegdheden vinden.

Vermits de in uitvoering van een discretionaire bevoegdheid genomen

overheidsbeslissing, volgens de rechtspraak en de rechtsleeÉ26, als een

rechtsfeit aan de artikelen 1382-1383 B.W. kan worden getoetst, wordt
gepoogd die toetsing te beperken tot een marginale controle227. Aldus zou
toch een deel van het overheidsgedrag, gestoeld op overheidsbeslissingen
aan het toepassingsgebied van de buitencontractuele aansprakelijkheid
worden onttrokken.

ll7. Terecht is onderstreept dat, ook ten aanzien van de overheid, de

marginale toetsing in het buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht (de

artikelen 1382-1383 B.V/.) niet op haar plaats is228.

Dit is toe te lichten, enerzijds, door aan te duiden waarom de marginale

224. Zie noten 199 en 200; adde: Van Oevelen, A., Rechterlijke macht, 172-194.
225. Zie supra nrs. 13-38.
226.Zie voor een overzicht: Bocken, H., o.c., 176 et seq., nrs. 105 et seq.; Charlier, P.,

o.c., 1.T., 1 980, I 48; Dalcq, R.O., o.c., M i s ce llane a G anshof van der M e er s c h, lll, 37 -
38; Dalcq, R.O., Examen II, R.CJ.B. 1974,253; Dalcq, R.O., Examen, lll, R.CJ.B.
1981, 87-92, ws. 73-77; Delva, J., o.c., R.IU. 1977-78, 2373-2374: Fagnart, J.L. en
Denève, M., Chronique,J.T. 1986,321,nr.82; Vandenberghe, H., Van Quickenborne,
M. en Hamelink, P., Overzicht,T.P.R. 1980, 1162, nr. 15; Vanwelkenhuyzen, A., o.c.,
R.CJ.B. 1977,428-429.

227. Advocaat Ceneraal Dumon, conclusie voor Cass. 23 april 1971, R.W. 1970-71, 1815;
Bocken, H., o.c., 189, nr. l12; Boes, M., o.c.,8-9; Boes, M., o.c., R.W. 1986-87,
1249; Paques, M. en Allard, A., La responsabilité de I'administration pour dommages
de travaux publics, spécificité?, in "L'administration face à ses juges", Liège, J.B.L.,
1987,75; Ronse, J., o.c., T.P.R. 1977,209: Van Gerven, W., o.c., 5l-57.

228. Kruithof, R., boekbespreking van Van Gerven, W., Hoe blauw is het bloed van
de prins?, T.P.R. 1984, 1512-1515; Vandenberghe, H., Van Quickenbome, M. en

Hamelink, P., Overzicht, f.P.À. 1980, 1163, nr. 5; Van Oevelen, A., Schadevergoeding
bij rechtmatige overheidsdaad in België, Antwerpen, Kluwer, 1984, 9-11, nr. 7; Van
Oevelen, A., Rec hte r lij ke M ac ht, l9O-194, nrs. I 59- I 6 I ; Comelis, L., Zake n, 288-289,
nrs.298-299.
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toetsing met de overheidsaansprakelijkheid onverenigbaar is en, anderzijds,

door de redenen te beantwoorden die ter rechtvaardiging van de marginale
toetsing worden aangevoerd.

Zoals door het Hof van Cassatie bij herhaling is onderstreept, is de

overheid zoals elk ander rechtssubject aan de artikelen 1382-1383 van het
B.W. onderworpen22g.

Voor de toepassing van die wetsbepalingen volstaat de lichtste fout,
zoals zlj eerder is omschreven230. Er is geen sprake van een kennelijke fout:
de vaststelling dat een toerekeningsvatbaar rechtssubject een algemene
zorgvuldigheidsnorm heeft miskend, waarbij schade voorspelbaar was, is
toereikend om tot het bestaan van een fout te besluiten23l.

In geen enkel arrest van het Hof van Cassatie is overigens een ver-
wijzing naar het kennelijke foutbegrip of naar de marginale controle te
vinden, wanneer het overheidsgedrag, dat was te beoordelen, op een zgn.

"discretionaire" overheidsbeslissing stoelde.

De toepassing van het wettelijke foutbegrip op de overheid houdt van-

zelfsprekend in dat bij de bepaling van de toepasselijke algemene zorgvul-
digheidsnorm rekening wordt gehouden met de specifieke feitelijke om-
standigheden waarin de overheid handelt. De "discretionaire" bevoegd-
heid waarover zij beschikt, het algemeen belang dat zij dient te behar-

tigen . . . zijn feitelijke omstandigheden die bij de beoordeling van het

overheidsgedrag, overeenkomstig de artikelen 1382-1383 van het 8.W., in
aanmerking zijn te nemen232.

Zij bepalen mede het feitelijke kader, waarin de normaal voorzichtige
en redelijke overheid is te plaatsen ten einde te bepalen of zij al dan niet
zoals de aangesproken overheid had gehandeld.

Tevergeefs zou worden aangevoerd dat die redenering mank loopt
omdat er slechts één overheid zou bestaan, zodat een vergelijking met het
gedrag van een normaal voorzichtige en redelijke overheid uitgesloten is.

Op de eerste plaats is te herhalen dat het criterium van de normaal
voorzichtige en redelijke mens, in dezelfde feitelijke omstandigheden ge-

229. Cass. 7 maart 1963, Pas. 1963,1,744; Cass. 26 april 1963, Pas. 963, I, 905; Cass.

23 april 1971, Arr. Cass. 1971, 786; Pas. 1971,1,752; Cass. 13 mei 1982, Arr. Cass.

1982, 1134; Pas. 1982, I, 1056.
230. Zie supra nr. 22
231. Zie supra nrs. 35-36
232. Kruithof, R., o.c., T.P.R. 1984, 1513-1515; Vandenberghe, H., Van Quickenbome, M.

en Hamelink, P., Overzicht, T.P.R. 1980, 1163, nr. 15; Van Gerven, W., Beginselen
van behoorlijk handelen, R.W. 1982-83,978; Van Oevelen, A., Schadevergoeding, ll,
nr. 7; Comelis, L., Zaken, 289-290.
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plaatst, kan worden verstrengd om rekening te houden met de bijzondere
kenmerken, vaardigheden, ervaring . . . van de aangesprokene233. Ten aan-

zien van de overheid is aan te nemen dat zij over dergelijke bijzondere
kenmerken, vaardigheden, ervaring . . . beschikt zodat ze bij de beoor-
deling van het overheidsgedrag zijn te betrekken door naar een normaal
voorzichtige en redelijke overheid in plaats van naar een nornaal voor-
zichtige en redelijke mens te verwijzen.

In België is bovendien aan overheden geen tekort: het gedrag van
de ene overheid kan met het gedrag van een andere, in dezelfde of
gelijkaardige omstandigheden geplaatste overheid, worden vergeleken. Die
overheid handelt overigens door tussenkomst van organen, waarvan het
gedrag onderling vergelijkbaar is23a.

Ten slotte kan het betwiste gedrag van de overheid worden vergeleken
met haar, in dezelfde of gelijkaardige feitelijke omstandigheden, eerdere

of latere gedrag.

Aanknopingspunten om het gedrag van een normaal voorzichtige en

redelijke overheid, in dezelfde feitelijke omstandigheden geplaatst, te be-
palen, bestaan dan ook voldoende.

Zoals bij elke foutbeoordeling het geval is, moet de rechter zich
echter hoeden voor een, met de artikelen 1382-1383 B.W. onverenigbare,
post factum beoordeling23s en moet hij aan de "normaal voorzichtige en

redelijke mens (overheid)" een realististsche inhoud geven236.

Boes erkent dat die zienswijze de beleidsruimte van de overheid in
zekere mate vrijwaü1237 , maar acht dit nochtans onvoldoende omdat de

rechter de beslissing zelf beoordeelt, wat volgens hem slechts marginaal
zou kunnen gebeuren.

118. De redenen die ter rechtvaardiging van een marginale controle van
de overheidsaansprakelijkheid worden aangevoerd, zijn uiteenlopend.

Hoewel die idee ook bij anderen is terug te vinden, legt Boes vnl.
de nadruk op het feit dat de overheid bij de uitoefening van discretio-
naire bevoegdheden politiek aansprakelijk kan worden gesteld, terwijl de

rechterlijke macht aan die politieke aansprakelijkheid ontsnapt en zich,

om die reden, niet, of hoogstens marginaal, met de uitoefening van die

233. Zie supra nr. 21

234. Zie infra m.b.t. de orgaantheorie: nrs. 263-266.
235. Zie supra nrs. 2l en 36.
236. Zie supra nrs. 2l en 36.
237.Boes, M., o.c., 10.
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discretionaire bevoegdheden zou mogen inlaten238.

Het Hof van Cassatie had echter reeds de gelegenheid te beslissen

dat noch aan de politieke aansprakelijkheid van de overheid (uitvoerende

ten aanzien van de wetgevende macht), noch aan de zgn. discretionaire

of soeverein uitgeoefende bevoegdheden van de overheid een argument

is te ontlenen om aan de overheidsaansprakelijkheid een andere grondslag

inzake foutbeoordeling, bij de toepassing van de artikelen 1382-1383 8.W.,
te geven239.

Kruithof merkte bovendien op dat een bevoegdheid waarop een con-

trole, zij weze marginaal, is uit te oefenen, eigenlijk niet meer discretionair
is te noemen2ao.

Bij Van Gerven komen de bekommemissen van de aanhangers van de

marginale beoordeling van de overheidsfout nog duidelijker tot uiting.
Drie aspecten lijken daarbij te onderscheiden: de beoordeling van het

overheidsgedrag door de administratieve en de burgerlijke rechter moet op

dezelfde wijze gebeuren (1); de overheid en de rechtssubjecten handelen

met elkaar niet op voet van gelijkheid, omdat tussen hen een machtsver-

houding bestaat (2) en, ten slotte, ook het gedrag van professionelen is
marginaal te toetsen (3).

ll9. (l) terecht vermeldt Van Gerven dat overheidsbeslissingen, wanneer

hun interne wettelijkheid wordt beoordeeld, door de Raad van State mar-

ginaal worden getoetst24l. Hieruit zonder meer afleiden dat de burgerlijke
rechter, bij de beoordeling van overheidsbeslissingen, zoals de administra-

tieve rechter, op de marginale controle een beroep moet doen, miskent
evenwel het verschil dat tussen de burgerlijke en de administratieve rech-

ter bestaat.

Terwijl het de taak van de administratieve rechter is om, binnen de

door de wetgever bepaalde grenzen, een toezicht op de beslissingen zelf
van de overheid uit te oefenen242,komt het enkel aan de burgerlijke rechter

238. Boes, M., o.c., 8 en l0; zie ook: Van Gerven, W., o.c., 52-53 (die van oordeel is dat
een meer dan marginale controle voor de overheid én voor de rechter fataal zou zijn);
Vanwelkenhuyzen, A., o.c., R.C.J.B. l9'l 7, 433.

239.Zie Cass.23 april 1971, Arr. Cass. 1971,786; Pas. 1971, I,752; Cass.7 november
1975, Arr. Cass. 1976,316; Pas. 1976,1,306; Cass.20 september 1982, Arr. Cass.

1983,99; Pas. 1983, I,91.
240. Kruithof, R., o.c., f.P.R. 1984, 1513.

241. Yan Gerven, 'ÿ,1., o.c., 38-47; zie ook Lagasse, D., L' erreur manifeste d'appréciation
en droit administratif, Brussel, Bruylant, 1986, 14l-187.

242. M.a.w. op de rechtshandelingen van de overheid.
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toe het gedrag van de overheid te toetsen aan de wettelijke bepalingen die
op haar van toepassing zijn en o.m. aan de artikelen 1382-1383 8.W.243.

Dit verschil komt nog duidelijker in de, aan het toezicht verbonden
rechtsgevolgen tot uiting: de administratieve rechter kan de overheidsbe-
slissing erga omnes vemietigen - een drastischer inmenging in de over-
heidsbeslissing is moeilijk te bedenken-, terwijl de burgerlijke rechter de

overheid hoogstens in één welbepaalde rechtsverhouding aansprakelijk kan
stellen zonder de bindende kracht van de overheidsbeslissing te kunnen
aanvechten24.

Zoals het Hof van Cassatie, om redenen die haar bevoegdheid be-

treffen, in het kader van een voorziening in cassatie haar foutbeoordeling
niet zonder meer in de plaats van de bestreden foutbeoordeling van de

feitenrechter mag stellen24s, zo is het ook begrijpelijk dat de administra-
tieve rechter, wanneer hij van de overheidsbeslissing kennis neemt, zich
tot een marginaal toezicht beperkt omdat, volgens de geldende staatsstruc-

tuur, niet hij, maar de uitvoerende macht over de wenselijkheid van een

overheidsoptreden dient te beslissen2a6.

De overheidsaansprakelijkheid daarentegen komt in een ander kader
aan bod: niet de beslissing, maar het gedrag van de overheid is het
voorwerp van de aansprakelijkheidsprocedure, die voor het overige de

overheidsbeslissing onverkort laat bestaan.

Het ligt dan ook niet voor de hand dat de burgerlijke en de admini-
stratieve rechter op de overheidsbeslissing eenzelfde beoordelingstechniek
moeten toepassen, zoals Van Gerven beweertza7.

L20. (2) de overheid en de overige rechtssubjecten staan niet op voet van
gelijkheid: de overheidsbeslissingen dringen zich op aan die rechtssubjec-
ten, zonder dat hun aanvaarding is vereist. In dat opzicht bestaat tussen de

overheid en de overige rechtssubjecten een machtsverhouding ten gunste

van de overheid.
Het hoeft daarom geen verbazing te wekken dat overheidsbeslissin-

gen, in uitvoering van zgn. discretionaire bevoegdheden genomen, met de

243. De overheidsbeslissing wordt dan als een rechtsfeit in aanmerking genomen.
2M. Lagasse,D., o.c.,26-34. Afgezien uiteraard van de, door artikel 107 van de Grondwet

aan ieder rechtssubject geboden rechtsbescherming.
245. Zie supra nrs. 37-38.
246. Over de grondslag van dit administratief marginaal toezicht bestaat echter betwisting:

Lagasse, D., o.c., 291-405.
247. Yan Gerven, W., o.c., 18-22,34-35 en 5l-57.
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theorie van het rechtsmisbruik in verband zijn gebracht, vermits ook het
subjectieve recht, waarvan misbruik wordt gemaakt, op een machtsverhou-
ding tussen twee of meerdere rechtssubjecten stoelt en op grond van een

marginale controle is te beoord"1"n248'249.

Die vergelijking stuit evenwel op kritiek. Er bestaat een wezenlijk
verschil tussen de - discretionaire- bevoegdheden van de overheid en de

uitoefening van een subjectief recht.

Wanneer de overheid over zgn. discretionaire bevoegdheden beschikt,
zijn die bevoegdheden door de grondwet - of wetgever aan de uitvoerende
macht toegewezen (artikel 25 van de Grondwet), met de opdracht die
bevoegdheden in het algemeen belang aan te wenden2so.

Die bevoegdheden kreeg de uitvoerende macht van de wetgevende
macht toegewezen, die de vertegenwoordiger van de Natie is, en gebruikt
die uitvoerende macht ten aanzien van de rechtssubjecten die de Natie
vorrnen. Eerder dan tot een subjectief recht aanleiding te geven, zijn de

toegewezen bevoegdheden van de uitvoerende macht rechtsplichten, die
binnen de wettelijk bepaalde grenzen zijn uit te oefenen. De uitvoerende
macht treedt aldus, bij de uitvoering van de haar toegewezen machten
(bevoegdheden), op als - onrechtstreekse - vertegenwoordiger van de

Natie, d.w.z. dat zij in Haar naam en voor Haar rekening handelt.
Wanneer de uitvoerende macht van die bevoegdheden ten aanzien van

de rechtssubjecten gebruik maakt, oefent zij jegens hen geen subjectief
recht uit, maar komt zij - ten aanzien van de grondwet- en wetgever-
een rechtsplicht na die haar - binnen de wettelijke grenzen- de opdracht
hebben gegeven op te treden.

Het algemeen rechtsbeginsel dat rechtsmisbruik verbiedt is aan der-
gelijke toestand vreemd25l: de marginale controle, binnen het kader van

dit algemeen rechtsbeginsel aan te wenden, is dan ook niet toepasselijk
op de uitoefening van de zgn. discretionaire, maar steeds toegewezen be-
voegdheden.

248. M.b.t. de machtsverhouding die het subjectieve recht kenmerkt: zie supra nrs. 80-82;
m.b.t. de toepassing van de marginale toetsing op het rechtsmisbruik: zie supra nr. 52.

249. Zie Bocken, H., o.c., 189-190, nr.7l2; Comelis, L., o.c., T.B.H.198l,IV, 123; Ronse,
J., o.c., T.P.R. 1977,209; Van Gerven,'tll., o.c.,57-59.

250. Lagasse, D., o.c., 22; Lagasse, D., L'évolution du contrôle des actes administratifs
discrétionnaires par le Conseil d'Etat de l97l à 1986, Adm. publ. 1987,227 et seq.;

Boes, M., o.c., 4-'l; Van Gerven, W., o.c., 9-l l.
251. Om andere redenen verwerpt ook Lagasse, D., (o.c.,297-314) de toepassing van

de theorie van het rechtsmisbruik als verklaring voor de marginale controle die op
overheidsbeslissingen door de administratieve rechter wordt geoefend. Zie ook: Ripert,
G., Abus ou relativité des droits. A propos de l'ouvrage de M. Josserand: de I'esprit
des droits et de leur relativité, Rev. Crit. de leg. et de jurisprudence,1929,57, noot 4.
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121. (3) zoals de overheid, beschikken ook professionelen over vaardig-
heden, ervaringen, kennis die hen, bij uitsluiting van anderen, toelaten,
met - veronderstelde - kennis van zaken, beslissingen te nemen of aan te

bevelen. Van Gerven is van oordeel dat een kern van de beslissingsmacht
van de overheid en van dergelijke professionelen voor de rechter oncon-
troleerbaar moet blijven en verdedigt daarom de marginale controle2s2.

Zoals ten aanzien van de overheid werd vastgesteld, oefenen die pro-
fessionelen noch ten aanzien van hun opdrachtgever(s), noch ten aanzien

van derden een subjectief recht uit wanneer zij de bedoelde professionele

beslissingen nemen. Ten aanzien van hun opdrachtgever en van de derden

voeren zij een opdracht (bevoegdheid) uit2s3. Onder die omstandigheden
is op het algemeen rechtsbeginsel dat rechtsmisbruik verbiedt geen beroep
te doen, evenmin als op de eraan verbonden marginale toetsing.

De beslissing van de professioneel doet zich t.a.v. de derden daaren-

tegen voor als een rechtsfeit, dat alsdusdanig aan de contractuelezsa of
buitencontractuele2ss aansprakelijkheidsregels is te toetsen.

Het kan dan ook geen verbazing wekken dat de rechtspraak en de

rechtsleer, in het algemeen, van oordeel zijn dat een marginale toetsing
van beroepsaansprakelijkheden is te verwerpen2s6.

C. de draagwijdte van de overheidsaansprakelijkheid.

122. Achtereenvolgens wordt de grondslag van de overheidsaansprake-
lijkheid bepaald, wordt een overzicht van de toepassingen van de over-
heidsaansprakelijkheid gegeven en wordt onderzocht of de overheidsaan-
sprakelijkheid enkel de uitvoerende dan wel ook de wetgevende en rech-
terlijke macht kan sanctioneren.

252. Yan Gerven, 
.ÿtl 

., o.c.,27-29 et 57-59.
253. Die idee wordt, in het algemeen, bij elke vorn van vertegenwoordiging aangetroffen

(zie infra nr.254).
254. T.a.v. de medecontractant (opdrachtgever) van de professioneel.
255. T.a.v. de derden, onder voorbehoud van de rechtsregels inzake de samenloop en het

samenbestaan van aansprakelijkheden.
256. O.m. Vandenberghe, H., Van Quickenbome, M., e.a., Overzicht, T.P.R. 1987,1314,

nr. 28; zie ook supra nrs. 35-36.
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c.a. de grondslag ÿan de overheidsaansprakelijkheid.

De overheidsaansprakelijkheid vindt haar grondslag in de hierna te bespre-

ken orgaantheorie2sT. Als rechtspersoon moet de overheidzss op natuurlijke
personen een beroep doen. Die natuurlijke personen treden in naam en voor
rekening van de overheid op wanneer zij - volgens de gegeven opdracht

- een deel van het openbaar gezag uitoefenen259.

Onder die voorwaarden komen zij als organen van de overheid in
aanmerking.

Wanneer een orgaan zich aan een fout schuldig maakt, pleegt ook de

rechtspersoon, waarvan het orgaan de vertegenwoordiger is, een fout2m.

Om de overheid bij toepassing van de artikelen 1382-1383 B.W.
aansprakelijk te kunnen stellen, moet derhalve, in beginsel, zijn bewezen

dat een orgaan zich aan eenfout in causaal verband met de schade, waarvan

de vergoeding wordt gevorderd, schuldig maakte.

Uit de rechtspraak blijkt evenwel dat het niet steeds nodig is het

orgaan, dat een fout beging, individueel te kunnen aanwijzen om op de

overheidsaansprakelijkheid een beroep te kunnen doen.

De fout kan nl. bestaan in een gebrekkige organisatie van een over-
heidsdienst, die niet aan een welbepaald orgaan is toe te rekenen, wanneer

met rechterlijke zekerheid is aan te nemen dat één of meerdere organen

zich daartoe aan één of meer fouten schuldig maakten26l.

In dat geval is te spreken van een overheidsaansprakelijkheid "wegens

een dienstfout", maar dit mag niet doen vergeten dat de orgaantheorie

haar basis blijft262. Ergens moeten één of meerdere organen zich bij de

uitvoering van een openbare dienst aan een fout hebben schuldig gemaakt

257. Zie infra nrs. 262-269.
258. Belgische Staat, Gemeenschappen, Gewesten, Provincies, Gemeenten, gepersonali-

seerde besturen, openbare instellingen, verenigingen van publiek recht . . .

259. Dalcq, R.O.,Traité,451 et seq., nrs. 1349 et seq.; De Smet,4., La responsabilité
pécuniaire respectivement de I'Etat et des militaires pour infractions non intentionnel-
les de ces derniers, R.D .P . 1987 , 607 -617 (die auteur verdedigt evenwel een objectieve
aansprakelijkheid van de overheid, los van de orgaantheorie, p. 650-651); Fagnart, J.L.
en Denève, M., Chronique,J.T. 1986,323, nr.86.

260. Cass.27 oktober 1982, Arr. Cass. 1983,307; Pas. 1983, I,278; R.W. 1984-85,2083;
Cass. 15 december 1983, Arr. Cass. 1984, M!Pas. 1984, I,418; R.G.A.R. 1984, nr.
10845 met conclusie van advocaat generaal Liekendael.

261. Cass. 3l oktober 1985, Arr. Cass. 1986,294; Brussel 19 februari 1986, R.G.A.R. 1987,
nr. ll2o7 (foutief verstrekken van inlichtingen door de centrale overheid); Rb. Brussel
l0 november 1982, R.G.A.R. 1986, nr. I I110 (organisatie van een trainingskamp voor
paracommando's).

262. Zie Procureur Generaal Dumon, conclusie voor Cass. l9 december 1980, R.ty. l98l-
82, 1061.
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- dienstfouten -, maar het is niet nodig die dienstfouten aan welbepaalde

organen te kunnen toerekenen, om tot de aansprakelijkheid van de overheid
te besluiten.

Zoals verder wordt aangetoond, is wel een onderscheid tussen organen
(vertegenwoordigers) en aangestelden te maken263.

c.b. het toepas sing s gebie d van de overheidsaansprake lij kheid

123. Een volledig overzicht van de gevallen, waarin succesvol op de

overheidsaansprakelijkheid een beroep is gedaan, wordt niet beoogd2s.
Toch is het, om het belang van de overheidsaansprakelijkheid te

begrijpen, nodig een zicht op haar toepassingsgebied te hebben en dit
is niet beter dan met voorbeelden te illustreren.

Tot het bestaan van een overheidsfout265, werd aldus o.m. onder de

volgende omstandigheden besloten:
a. wanneer de overheid een wetsbepaling met bepaalde inhoud heeft

miskend, zonder dat op een rechtvaardigingsgrond een beroep is te
doen266;

b. wanneer de overheid ten aanzien van de ambtenaren niet als een

normaal voorzichtige en redelijke overheid optreedt (foutieve benoe-

ming; foutief ontslag; foutieve weigering tot bevordering . . .)267;
c. wanneer door de overheid onjuiste inlichtingen worden verstrekt

zonder dat voldoende opzoekingen plaatsgrepen of de onzekerheid
nopens de voorgestelde oplossing niet tot uiting kwam268;

d. wanneer een loods, orgaan van de Belgische Staat, zich aan een

beoordelingsfout schuldig maakt26e;

263. Zie Cass. 27 oktober 1982, Arr. Cass. 1983, 307; Pas. 1983, I, 278:' Yred. Gent 16

september 1982, R.W. 1984-85, 2695.
Rb. Liège 12 november 1985, Jur. Liège 1986, 25 (verwarring tussen de begrippen
"orgaan" en "aangestelde"). Zie infra: nrs. 219-224 en 262-269.

264. Zie o.m. Fagnart, J.L. en Denève, M., Chronique, ,I.7. 1986, 322-326, nrs. 83-97.
265. Vanzelfsprekend kan de overheidsaansprakelijkheid ook in objectieve aansprakelijk-

heden steun vinden, wanneer de toepassingsvoorwaarden daartoe zijn verenigd.
266. Liège 16 januari 1986, Ann. Dr. Liège 1986,240 met noot Lewalle, P.; Rb. Brugge

7 april 1986, Ann. Dr. Liège 1986, 533 met noot Eloy, M.
267. Zie Cass. 20 september 1982, Arr. Cass. 1983, 99; Pas. 1983, I, 91; Brussel 19 februari

1986, R.G.A.R. 1987, nr. 11207; Mons 10 februari 1987, J.T. 1987,210; Rb. Brussel
28 juni 1984, R.G.A.R. 1985, nr. 10962; Rb. Verviers l0 september 1985, R.G.A.R.
1987, nr. 11220; Rb. Liège 8 december 1986, J.T. 1987,127.

268. Cass.4 november 1982, Arr. Cass. 1983, 328; Pas. 1983, I,297; Brussel 19 februari
1986, R.G.A.R. 1987, nr. 11207; Rb. Liège 21 januari 1986, J.L.M.B. 1987, 385; Rb.
Brussel 4 januari 1985, Pas. 1985, III, 33.

269. Cass. 15 december 1983, tur. Cass. 1984,443; Pas. 1984, I,418; R.G.A.R.1984,
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e. wanneer de overheid een toelage toekent zonder wettelijke grond-
slag2To;

f. wanneer een studieprefekt een verkeerd studieadvies geeft27t

g. wanneer wordt nagelaten - binnen een redelijke termijn - de uitvoe-
ringsbesluiten van een wet tot stand te brengenz72;

h. wanneer de overheid nalaat de maatregelen te treffen die de bevuiling
van waterwegen kunnen vermijden2T3;

i. wanneer de overheid laattijdig toelagen uitkeert2Ta;
j. wanneer de overheid de voorwaarden van een exploitatievergunning

niet naleeft2Ts;

k. wanneer de organisatie van een trainingskamp voor paracommando's
gebreken vertoont2T6;

L wanneer politieagenten zich aan slagen en verwondingen schuldig
maken omdat een bestuurder weigert uit te stappen en de autokoffer
te openen277;

m. wanneer de belastingsontvanger laattijdig en ten bewarende titel een

aanslag vestigt2Ts of fiscale wetsbepalingen schendt2Te;

nr. 10845 met de conclusie advocaat generaal Liekendael; Liège 27 november 1985,
J.L.M.B. 1987,435. Die rechtspraak wordt bestreden door Bocken (De burgerlijke
aansprakelijkheid van de loods: problemen en mogelijkheden, I.P.R. 1986,789-821).
Bij wet van 30 augustus 1988, houdende wijziging van de wet van 3 november 1967

betreffende het loodsen van zeevaartuigen (B.S. 17 september 1987) is de aansprake-
lijkheid van de Belgische Staat voor de fouten van loodsen, met retroactieve kracht
gedurende dertig jaren (!) uitgesloten. (zie Van Oevelen, 4., De wet van 3 november
1967 betreffende het loodsen van zeevaartuigen: te verregaande aansprakelijkheids-
vrijstellingen en ongehoord verre retroactiviteit, À.W. 1988-89, 946-959.)

270. Cass. I oktober 1984, Arr. Cass. 1985,177; Pas. 1985, I,152;J.T.1985,24.
271. Brussel 25 maart 1982, R.G.A.R. 1984, nr. 10776; Brussel 26 oktober 1982, R.G.A.R.

1984, nr. 10777; Rb. Liège 12 november 1985, Jur. Liège 1986, 25 met noot Der-
magne.

272. Cass. 23 april 1971, An. Cass. 1971, 786; Pas. 1971,1,752; Liège 9 februari 1984,
J.T. 1985, 320; Rb. Brussel 2 april 1982, J.T. 198, 572; Rb. Antwerpen 14 juni 1984,
R.W. 1984-85, 1596.

213.Llège 9 februari 1984, J.T. 1985,320; Vred. Lens 27 mei7986, Rev. Rég. Dr. 1986,
257.

274. Arb. H. Gent 15 mei 1986, R.G.A.R. 1987, nr. ll165; cfr. Rb. Brussel 17 september
1982, T. Aann. 1987, 128.

275. Rb. Arlon 9 januari 1979, Jur. Liège 1984, 577 (m.b.t. een vuilnisbelt).
276. Rb. Brussel 10 november 1982, R.G.A.R. 1986, nr. 11110.
277.R,b. Brussel 13 mei 1983, R.W. 1984-85,406.
278. Rb. Brussel 9 mei 1984, J.D.F. 1984, 296; J.T. 1984,429.
279. Rb. Brugge 7 april 1986, Ann. Dr. Liège 1986, 533 met noot Eloy, M.; zie ook Vanden

Berghe, L., Overheidsaansprakelijkheid in belastingszaken voor verkeerde inlichtingen,
Brussel, Ced. Samson, 1983, lO2 blz.
cfr. Brussel 15 juni 1987, J.T. 1988, 83 (waar een rechtsmisbruik ten laste van de
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n. wanneer politiediensten, onder omstandigheden, ten onrechte van hun

vuurwapen gebruik maken2so;

o. wanneer de overheid bewijsstukken laat vernietigen2sl;

p. wanneer de statuten van een V.Z.W. laanijdig werden gepubli-
ceerd282;

q. wanneer de overheid onvoldoende bewakingsmaatregelen treft om
aanslagen te voorkomen283.

Dit overzicht toont aan dat de overheidsaansprakelijkheid een zeer

ruim toepassingsgebied heeft en de rechtssubjecten aldus de garantie biedt
dat zij de door de overheid, foutief veroorzaakte schade niet zelf dienen

te dragen maar op die overheid kunnen verhalen.

c.c. Overheidsaansprakelijkheid ten aanzien van de wetgevende

en de rechterlijke macht?

124. Wanneer publieke rechtspersonen, zoals de Belgische Staat, Provin-
cies of Gemeenten . . . , aansprakelijk worden gesteld, dan gebeurt dit
omwille van fouten die in de uitoefening van de uitvoerende macht wer-
den gepleegd.

Tot op heden wordt meestal aangenomen dat de publieke rechtsper-

sonen, meer bepaald de Belgische Staat, niet aansprakelijk zijn te stellen

wegens de fouten die bij de uitoefening van de wetgevende en de rechter-

lijke macht zouden worden gepleegd.

Die zienswijze lijkt nochtans te algemeen te zijn:

- ten aanzien van de wetgevende macht:

De aansprakelijkheid van de wetgevende macht zon - zo wordt be-

weerd - niet zijn in te roepen2sa, zonder dat de daartoe aangevoerde re-

fiscale overheid is gesanctioneerd, hoewel - zoals in nr. I 20 is besproken - de overheid
geen rechten, maar bevoegdheden uitoefent).

280. Rb. Antwerpen 22 mei 1985, R.W. 1986-87, 470; cfr. Cass. crim. 16 juli 1986, D.
1988, J., 390 met noot.

281. Arbrb. Veume 5 september 1985, R.W. 1986-87,614.
282. Rb. Namur 7 oktober 1986, Rev. Rég. Dr. 1986,4ll.
283. cfr. Brussel 12 juni 1985, R.G.A.R. 1980, nr. 11058; zie ook Fagnart, J.L., La

réparation des dommages causés par les attentats et les actes de terrorisme, R.G.A.R.
1986, nr. 11146.

284. Zie Andersen, R., Quelques réflections sur la responsabilité du fait des lois, in
"Actualités du contrôle juridictionnel des lois", Brussel, Larcier, 1973,391 et seq.;

Jadot, B., noot bij Liège 9 februari 1984, J.T. 1985,322; Leroy, M., La responsabilité

de I'Etat législateur,"/.I.1978,321; Lewalle, P., La responsabilité des pouvoirs publics
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denen nochtans kunnen overtuigen.

De artikelen 1382-1383 van het B.W. zouden aldus - ongeacht hun

algemene en abstracte draagwijdte - niet op de wetgevende macht toe-
passelijk zijn.

Weliswaar kan de wetgever afwijken van eerder tot stand gebrachte

wetten, wat o.m. inhoudt dat hij ook van de artikelen 1382-1383 B.W. kan

afwijken, maar het staat evenzeer vast dat de wetgever zelf tot naleving
van zijn wetten is gehouden, tenzij hij voor zichzelf of voor de overheid

een uitzondering zou hebben gemaakt of hij, door een nieuwe wet, hetzij
uitdrukkelijk, hetzij impliciet doch zeker van de bestaande wetgeving
afwijkt285.

Vermits geen grondwettelijke of wettelijke bepaling de wetgevende

macht in de uitoefening van haar opdrachten aan de door de artikelen
1382 en 1383 van het B.W. bepaalde verplichting onttrekt de schade

te vergoeden die zij door haar schuld aan een ander veroorzaakt en de

wetgever integendeel zelf tot naleving van de door hem uitgevaardigde

wetsbepalingen is gehouden, tenzij hiervan door een bijzondere wilsuiting
wordt afgeweken, lijkt niet aan te nemen dat de wetgever aan de toepassing

van de artikelen 1382-1383 van het B.W. ontsnapt.
De grondwetgever en de wetgevers2s6 zijn de enigen die door hun

wilsuiting (onder de vorm van een nieuwe grondwets- of wetsbepaling)

de toepassing van de artikelen 1382-1383 B.W. kunnen uitsluiten of de

toepassingsvoorwaarden ervan kunnen wijzigen2sT'288.

en droit belge, in"L'administration face à ses juges", Liège, J.B.L., 1987, l3; Thielens,
J., La responsabilité du fait des lois en Belgique, Ann. Dr. Liège 1977,169 et seq.;

zie ook de conclusie van Procureur Generaal Leclercq voor Cass. 27 jluni 1845, Pas.
1845, I, 404; Cass. 27 juni 1845, Pas. 1845, I, 392; Rb. Brussel 5 juni 1985, Pas.

1985, III,71.
285. "patere legemquam ipse fecisti" : zie Gérard, Ph. Droit,égalité et idéologie, Brussel,

P.F.U.S.L., 1981, 153-172 (vnl. over de uitvoerende macht, maar gelet op de be-
woordingen van dit adagium wordt niet ingezien waarom de wetgevende macht (lex)
hieraan zou worden onttrokken). contra: l*roy, M., o.c., J.T. 1978,323, nr. ll.

286. De nationale, de gemeenschaps- en de gewestelijke wetgevers binnen hun resp.
bevoegdheden.

287.De andere rechtssubjecten kunnen enkel door overeenkomsten afstand doen van het
recht op schadeloosstelling, zonder de artikelen 1382-1383 B.W., die nochtans de
openbare orde niet raken, inhoudelijk te wijzigen.

288. Supranationale wetgevers zouden, binnen de hen toegekende bevoegdheden, eveneens
van de artikelen 1382-1383 B.W. kunnen afwijken door andere aansprakelijkheids-
regels tot stand te brengen (voorrang van het intemationaal recht), maar daardoor
zouden de artikelen 1382-1383 B.W. niet zijn afgeschaft doch enkel zijn geschorst.
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Bij ontstentenis van een dergelijke wilsuiting2se, mogen de overige
rechtssubjecten - gelet op het algemeen en abstract karakter van de

artikelen 1382-1383 B.W. - er nochtans op rekenen dat ook die wetgevers

de wetsbepalingen naleven29o.

Het zal ongetwijfeld niet eenvoudig zijn het bewijs van de fout van

een wetgever te leveren - waarvoor de publieke rechtspersoon waartoe

die wetgever behoort, aansprakelijk is -2e1, maar die moeilijkheid is geen

reden om de wetgevers aan de toepasselijkheid van de artikelen 1382-

1383 B.W. te onttrekken.

Onder omstandigheden kan dan ook ten laste van de wetgevende macht

tot het bestaan vim een fout worden besloten2e2. De rechtspraak biedt hier-
van reeds enige voorbeelden: als fout werd o.m. in aanmerking genomen

dat de overheid, na bij wet tot de oprichting van waterzuiveringsinstallaties
te hebben besloten, naliet in de begrotingswet de kredieten te voorzien die

de uitvoering van die oprichtingswet zouden hebben toegelaten2e3. Ver-
mits enkel de wetgevende macht de inhoud van de begrotingswet bepaalt,
betrof het noodzakelijk een fout van die wetgevende macht.

Dergelijke beslissingen hoeven geen verbazing te wekken: ook de

uitoefening van verordenende bevoegdheden door de uitvoerende macht

kan, zoals eerder is toegelicht, aan de artikelen 1382-1383 B.W. worden
getoemt2e4.

'Waarom zou dit niet kunnen wanneer de wetgevende macht veror-
denend optreedt, zonder dat zij de wil te kennen geeft van de artikelen
1382-1383 van het B.'W. af te wijken?2e5

289. Die weliswaar impliciet, doch in elk geval zeker moet zijn.
290.De omstandigheid dat die wetgevers van de artikelen 1382-1383 B.W. zouden of

hadden kunnen afwijken, kan immers het besluit niet rechwaardigen dat die wetsbe-
palingen niet op hen toepasselijk zijn, wanneer zij er in feite niet zijn van afgeweken.

291. Afgezien van de toerekeningsvatbaarheid en van de voorspelbaarheid van schade,
zal immers zijn te bewijzen dat een normaal voorzichtige en redelijke wetgever, in
dezelfde feitelijke omstandigheden geplaatst, anders zou hebben gehandeld.

292. Zie ook Marcq, R., La responsabilité de la puissance publique, Brussel, Larcier, l9l l,
387-396, nrs.274-279 (die auteur aanvaardt in het beginsel de aansprakelijkheid van

de wetgever, maar acht haar onafdwingbaar bij ontstentenis v:ur een toetsingsrecht aan

de Grondwet).
293. L1ège 9 februari 1984, J.T. 1985, 320 met noot Jadot, B.. Zie ook Rb. Brussel

17 september 1982, T. Aann. 1987, 128 (waarin echter ook een verband met de
aansprakelijkheid van de uitvoerende macht is gelegd - laanijdige uitkeringen van
toegezegde subsidies); zie ook Rb. Brussel 15 januari 1976, onuitgegeven (De Wilde
t. Belgische staat), geciteerd door [æroy, M., o.c., J.T. 1978,328, nr.33.

294.Zie supra nrs. 115-116.
295. Cfr. Lewalle, P., o.c., 13 in frne; Van Oevelen, A., Rechterlijke Macht, 154, nr. 130.
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125. - ten aanzien van de rechterlijke macht:

Terecht wordt aangenomen dat magistraten, in beginsel, niet bij toepas-

sing van de artikelen 1382-1383 van het B.V/. aansprakelijk zijn te stellen

voor de schade die door hun fouten of nalatigheden in de uitoefening van

de rechtsprekende functie eventueel werd berokken6,2e6. Die immuniteit is
het gevolg van het algemeen rechtsbeginsel van de onaftrankelijkheid van

de magistraat, uitgedrukt o.m. door artikel 6 E.V.R.M.2e7.

De onaflrankelijkheid houdt in dat de magistraat, zonder externe

beinvloeding, in eer en geweten, volgens de toepasselijke rechtsregels,

het hem voorgelegde geschil moet beslechten, zonder bevreesd te moeten

zijn voor de nadelige gevolgen van een gebeurlijke aansprakelijkheidsvor-
dering voor zijn persoon of voor zijn patrimonium.

Die immuniteit is niet onbegrensd: buiten de uitoefening van hun

rechtsprekende functie zijn de artikelen 1382-1383 B.W. eveneens op de

magistraten toepasselijkze8 en bovendien kunnen zij m.b.t. de feiten die

zich bij de rechtsprekende functie voordeden ook persoonlijk aansprakelijk

zijn wanneer de toepassingsvoorwaarden van het verhaal op de rechter
(artikel I140 Ger. Wb.) zijn verenigd2ee.

De vraag is gesteld of de Belgische Staat niet is aan te spreken tot ver-
goeding van de schade die foutief door een magistraat in de uitoefening van

de rechtsprekende functie aan een ander rechtssubject is veroorzaakt.3o

296.Zie o.m. Brussel 17 november 1958, R.G.A.R. 1963, nr.7075; Brussel 31 oktober
1985, R.G.A.R. 1987,m. ll22l; Rb. Brussel 23 juni 1987, I.L.M.B. 1987, 1088;

Cambier Cyr., Droit judiciaire civil, l, Fonction et organisation judiciaire, Brussel,
Larcier, 1974,576-577; Dalcq, R.O., Traité,I, 354, nr. 969; Ganshof van der Meersch,
Les garanties de I'indépendance du juge en droit belge, R.D.I.D.C. 1954, 155; Van

Oevelen, A., Rechterlijke Macht, M1-M3 (die auteur meent evenwel dat de rechter
van een te grote bescherming geniet); Lambrechts, W., Overheidsaansprakelijkheid van

1963-1980, T.B.P. 1981, 126; Comelis, L., De aansprakelijkheid van de magistraten
zetelend in opsporingsdiensten en van de Belgische Staat voor de gebeurlijke fouten
van die magistraten, T.B.H. 1983,419-421.

297. Zie o.m. Cass. 15 juni 1979, Arr. Cass. 1979, 1232; Pas. 1979, I, 1 193; Cass. 20 juni
1979, An. Cass. 1979, 1256; Pas. 19'19,1, l2l4; Cass. 28 juni 1979, An. Cass. 1979,
1319; Pas. 1979, 1, 1288.

298. Rb. Charleroi 1 april 1982, Rev. Rég. Dr. 1982, 214; zie ook Horsmans, G., Le service
des enquêtes commerciales ou la juridiction insolite", \n "L'entreprise en dfficulté",
Brussel, J.B., 1981, 76, nr. l'l; Krings, E., La juridiction consulaire et la situation
économique, J.T. 1979, 537, nr.8; Wymeersch, E., De Quasi-jurisdictionele functie,
T.P.R. 1982,865, nr. 36-40; Comelis, L., o.c., T.B.H. 1983, 424-425, nr. 77.

299. Dalcq,R.O.,Traité,I, 354-358, nrs. 969-987; Cass. l8 januari 1985, Arr. Cass. 1985,
652; Pas. 1985, I, 575 (geen verhaal op de rechter).

300. Vb. van een mogelijke fout van een magistraat die schade kan berokkenen: Rb. Brugge
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Zij wordt meestal ontkennend beantwoord: er wordt beweerd dat

de Belgische Staat enkel aansprakelijk is, wanneer de magistraat ook
persoonlijk kan worden aangesproken30l, m.a.w. in de gevallen waarin
een verhaal op de rechter mogelijk is302.

126. Die zienswijze is in twijfel te trekken3o3.

Dat de magistraat die bij de uitoefening van de rechtsprekende functie
een fout pleegt waardoor aan een ander schade wordt veroorzaakt, omwille
van het algemeen rechtsbeginsel van de onafhankelijkheid en afgezien van
artikel 1140 Ger. Wb. (verhaal op de rechter), niet persoonlijk aansprake-

lijk is te stellen, belet niet dat die magistraat een fout in causaal verband
met een schade heeft gepleegd.

Het algemeen rechtsbeginsel van de onaftrankelijkheid belet het slacht-
offer enkel de magistraat persoonlijk aan te spreken.

De magistraat is evenwel, binnen het kader van de uitoefening van de

rechtsprekende functie, een orgaan van de Belgische Staat.

Wanneer het orgaan van de Belgische Staat een fout pleegt, maakt ook

18 maart 1987, R.W. 1987-88,1414.
301. Brussel,4 november 1986,T.8.8.R.1988,88 met noot Van Oevelen,4., De aanspra-

kelijkheid van de Staat voor het onzorgvuldig optreden van het Openbaar Ministerie
bij het voeren van het opsporingsonderzoek. J.L.M.B. 1987,114; J.T. 1987, 177; Brus-
sel 3l oktober 1985, R.G.A.R. 1987, nr. 11221; Rb. Brussel 23 juni 1987, J.L.M.B.
1987, 1088; T.B.B.R. 1988, 441 met noot Van Oevelen, A., De aansprakelijkheid van
de rechter-commissaris bij een procedure van gerechtelijk akkoord, en de aansprake-
lijkheid van de Staat voor de eventuele fouten van deze magistraat; Rb. Brussel 24
december 1987, J.L.M.B. 1988, 236; Cambier, Cyr., Droit administratif, Brussel, Lar-
cier, 1968,575; Dalcq, R.O.,Traité,I,358, nr.988; Marcq, R., o.c.,398-400, nr.28l;
Wigny, P., Droit administratif, Brussel, Bruylant, 1962, nr.400; Parl. Hand., Senaat,
l98l-82, ll februari 1982,486; Advies van de Raad van State, afdeling wetgeving
m.b.t. de wet van 13 maart 1973 tot wijziging van de wet van 20 april 1874 op de
voorlopige hechtenis, Pasin. 797 3, 239.

302. Wanneer de rechter buiten de uitoefening van de rechtsprekende functie handelt, kan
hij immers niet als een orgaan van de Belgische Staat worden beschouwd (zie nochtans
zie infra nrs.7'l-79 m.b.t. Cass.24mei1947,Pas. 194'l ,I,216; Cass.30 april 1953,

Arr. Cass. 1953, 595; Pas. 1953, I, 673: het foutief handhaven van de schijn dat een
rechtssubject als orgaan kon optreden.)

303. Krings, J., o.c., J.T. 1979,539; Neuman, M., L'évolution de la jurisprudence en matière
de faillite d'office, T.B.H. 1985,196; Raes, S., Aansprakelijkheid van deskundigen en
scheidslieden, R.14z., 1987-88,1233-1234; Van Oevelen, A., Kan de staat aansprakelijk
worden gesteld voor het eventueel onzorgvuldig optreden van het openbaar ministerie
bij de opsporing en de vervolging van misdrijven, R.l.y. 1987-88, 507-508; Van Oeve-
len, A., o.c.,T.B.B.R. 1988, 101; Comelis, L., o.c., T.B.H. 1983,422-425, nrs. 14-18.
cfr. Dejemeppe, 8., Pouvoir judiciaire et responsabilités, J.T. 1987,218-279 (die in
beginsel de overheidsaansprakelijkheid niet afwijst, maar bijzondere toepassingsvoor-
waarden voorstelt).
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de Belgische Staat zich, als rechtspersoon, aan die fout schuldig3u.
Geen enkele grondwettelijke of wettelijke bepaling onttrekt de Belgi-

sche Staat bij de uitvoering van zijn opdrachten en bevoegdheden, waartoe

ook de inrichting en de werking van Hoven en Rechtbanken behoren (ar-

tikelen 25 en 30 van de Grondwet), aan de verplichting om, bij toepassing

van de artikelen 1382-1383 van het B.V/., de schade te vergoeden die door
zijn fout of nalatigheid werd veroorzaakt.

Uit dit alles volgt dat de fout van de magistraat, omwille van het

algemeen rechtsbeginsel van de onafhankelijkheid van de rechter, in zijn
hoofde - in beginsel - niet voor een sanctie vatbaar is, maar dat die fout
in hoofde van de Belgische Staat, waarvan de magistraat het orgaan is,

wanneer hij in de uitoefening van de rechtsprekende functie optreedt, wel

aansprakelijk moet zijn te stellen.3os

Het algemeen rechtsbeginsel van de onaftrankelijkheid is immers op

de magistraat en niet op de Belgische Staat toepasselijk3ffi.

In sommige bijzondere wetten is uitdrukkelijk bepaald dat de Belgische

Staat, onder welbepaalde omstandigheden, kan worden aangesproken tot
vergoeding van de schade die door een magistraat in de uitoefening van

de rechtsprekende functie, al dan niet foutief, is veroorzaakt30T.

D. Overheidsaansprakelijkheid voor het wegennet.

127. Enkel de overheidsaansprakelijkheid voor het wegennet gestoeld op

de artikelen 1382-1383 van het B.til/. wordt hierna onderzocht.

Die aansprakelijkheid kan immers ook haar oorsprong vinden in artikel

304. Zie infra nrs. 263-266; Cass. I I mei 1922, Pas. 1922, I, 285; Cass. 3l januari 1979,

Arr. Cass. 19769,614; Pas. 1979, I,619; Cass.24 januari 1980, tur. Cass. 1980,601;
Pas. 1980, I,590.

305. ln zijn doctoraal proefschrift heeft Van Oevelen, A. (Rechterlijke Macht,757-871) op

schitterende wijze aangetoond dat die aansprakelijkheid ten onrechte wordt geweerd

en betoogd om welke redenen tot een dergelijke aansprakelijkheid is te besluiten.

306. Wel zal dit algemeen rechtsbeginsel beletten dat de Belgische Staat op zijn orgaan, de
rechter, een verhaal kan uitoefenen na het slachtoffer schadeloos te hebben gesteld.

307. De artikelen 444-447 van het Wetboek van Strafvordein5;27-28 van de wet van 20
april 1874 inzake voorlopige hechtenis (zie desbetreffend: Delvoie, G., Het vergoe-

dingsstelsel voor onwettelijke en onwerkdadige voorlopige hechtenis en de v/et van

13 maart 1973, R.W. 1975-76,2401; Faure, M., Een toetsing van de Nederlandse

en de Belgische wetgeving inzake schadevergoeding na voorlopige hechtenis aan het

Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden, R.W. 1983-84, 333); 5 EVRM en 14 § 6 van het Intemationaal Verdrag

inzake burgerrechten en politieke rechten, opgemaakt te New York op 19 december
1966 (B.S. 6 juli 1983).
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1384 lid I van het 3.197.308 of in bijzondere wetsbepalingen, zoals de

wetgeving inzake de politie op het wegverkeer3æ.

Naargelang het soort weg kan die aansprakelijkheid op de Belgische

Staat, op de hovincies of op de Gemeenten rusten3l0.

Het uitgangspunt is het arrest van het Hof van Cassatie dd. 7 maart

19633rt, waarin is overwogen:

" . . . que les pouvoirs que la loi attribue à I'administration dans

I'intérêt général ne soustraient pas celle-ci au devoir de prudence

qui s'impose à tous . . . que les pouvoirs publiques ont l'obligation
de n'établir et de n'ouvrir à la circulation publique que des voies

suffisamment sûres; que hormis le cas où une cause étrangère qui ne

peut leur être imputée les empêche de remplir l'obligation de sécurité
qui leur incombe, ils doivent par des mesures aproppriées, obvier à

tout danger anormal".

Ten aanzien van het wegennet rust aldus een veiligheidsverplichting
op de overheid, die nochtans de uitdrukking is van algemene zorgvuldig-
heidsnormen, waarvan de miskenning door de artikelen 1382-1383 van het
B.V/. wordt gesanctioneerd. Hoewel de terminologie soms verschilde3l2,

dook die idee in latere arresten bij herhaling terug op313.

Die rechtspraak bevat een dubbelzinnigheid, waarvan rechtspraak en

308. Zie infra nrs. 279-319; Cornelis, L., Zaken,2'77-278, m. 287 en 302-315.
309. Voor een overzicht zie: Fontaine, Ph., Questions relatives à la responsabilité des

pouvoirs publics et des personnes privées en matière de voirie, in "Garantie et
réparation des risques de circulation", Liège, J.B.L., 1985, 7l-75; Keustermans, J.,
Signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg, R.W. 1983-84,
481 et seq.; Peeters, B., Aansprakelijkheid bij wegeniswerken, I. Aann. 1983, 47 et

seq.

310. Peeters, B., o.c., T. Aann. 1983, 44-45; Comelis, L., o.c.,299-300.
311. Cass. 7 maart 1963, Pas. 1963, I, 7M met conclusie van Advocaat Generaal Ganshof

van der Meersch; R.CJ.B. 1963,93 met noot Dabin, J.

312.Zie Van Damme, S.J., De overheidsaansprakelijkheid voor het wegennet, Ius 5,48,
nr. 25 en de aldaar geciteerde iuresten.

3l3.Zie o.m. Cass. 2l mei 1987, onuitgegeven, arrest nr. 7610; Cass. 27 november 1980,
Arr. Cass. 1981, 343; Pas. 1981, I, 361; Cass. 30 maart 1978, Arr. Cass. 1978, 852;
Pas. 1978, I, 820.
cfr. Cass. 18 oktober 1984, Arr. Cass. 1985, 288; Pas. 1985, I, 251 (in het middel zelf
werd evenwel het abnormaal gevaar als criterium van de overheidsaansprakelijkheid
aanvaard).
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rechtsleer de sporen dragen3la.

In de mate dat de overheidsaansprakelijkheid voor het wegennet en

derhalve de in de overheid rustende veiligheidsverplichting in de artikelen
1382-1383 van het B.W. steun vinden3l5, is de bewering onjuist dat de

overheid, tenzij zij een vreemde oorzaak kan bewijzen, een fout zou plegen

wanneer zij nalaat door aangepaste maatregelen een abnormaal gevaar

op het wegennet te vermijden. Uit de artikelen 1382-1383 van het B.W.
is enkel af te leiden dat elke overheid zich m.b.t. haar wegennet moet
gedragen zoals een normaal voorzichtige en redelijke overheid in dezelfde
feitelijke omstandigheden geplaatst, doch niets meer.

De overheid kan slechts een fout plegen - tenzlj een vreemde oor-
,uuy.3t6 wordt bewezen - door op openbare wegen een abnormaal gevaar

te laten bestaan, wanneer een bijzondere wetsbepaling dit welbepaalde ge-

drag aan de overheid, beheerder van wegen, heeft opgelegd3lT.

Een dergelijke wetsbepaling wordt echter door het Hof van Cassatie

niet aangeduid en kan niet, zonder schending van die wetsbepalingen, in
de artikelen 1382-1383 van het B.W. worden aangetroffen.

Wanneer inzake het wegennet de artikelen 1382-1383 van het B.W.
op de overheid worden toegepast, is derhalve niet doorslaggevend of de

aangesproken overheid al dan niet een abnormaal gevaar op de weg duldde
en, ondergeschikt, of zij al dan niet een vreemde oorzaak kan bewijzen,
doch wel of zij heeft gehandeld zoals een normaal voorzichtige en rede-
lijke overheid in dezelfde feitelijke omstandigheden geplaatst. Tevens is
de toerekeningsvatbaarheid van de aangesproken overheid en de voorspel-

baarheid van schade te onderzoeken.

128. De meeste Hoven en Rechtbanken onderzoeken of de aangesproken

overheid zich al dan niet aan een miskenning van een algemene zorgvul-
digheidsnorm schuldig maakte en bepalen daartoe o.m. of het "gevaar",
dat door de weggebruiker is ontmoet, een al dan niet abnormaal karakter
vertoonde.

Dit vindt zijn uitdrukking in het belang dat aan de vraag wordt gehecht

314. Nl. het feit dat van een resultaatsverbintenis in hoofde van de overheid gewag wordt
gemaakt: zie Fagnart, J.L. en Denève, M., Chronique, J.T. 1986,324, nr.92.

315. Er wordt overigens niet ingezien welke andere grondslag, afgezien van bijzondere
wetsbepalingen, in aanmerking kan komen.

316. Wordt eigenlijk niet eerder naar het eventuele bestaan van een rechtvaardigingsgrond
verwezen? zie supra nrs. 18-20.

3l7.Een dergelijke wettelijke verplichting is b.v. in de hiema te bespreken revolutionaire
decreten van 1789 en 1790, op gemeenten toepasselijk, te lezen: zie infra nrs. 130-134.
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of de overheid de gevaarstoestand kende of had dienen 1" L"-"n318'3le

Uit de rechtspraak blijkt verder dat de overheidsaansprakelijkheid voor
het wegennet nauw aansluit bij het al dan niet bestaan van een abnormaal
geÿaar voor de weggebruiker. Vermits het bestaan van een abnormaal
geviur op zich, bij een juiste toepassing van de artikelen 1382-1383 van

het 8.W., niet kan volstaan om tot een fout in hoofde van de overheid
te besluiten, is te bepalen welke rol aan het "abnormaal gevaar" bij die
aansprakelijkheidsbeoordeling toekomt.

Op zich is het "abnormaal gevaar", zoals werd aangetoond, ontoerei-
kend om wettelijk het besluit te rechtvaardigen dat de overheid zich aan

een fout schuldig maakte. Het is evenwel een feitelijk element, waaraan

bij de foutbeoordeling een bijzondere betekenis toekomt32o.

Het abnormaal gevaar, voorkomend op het wegennet, is in verband te

brengen met het "rechtmatig vertrouwen" van de weggebruiker m.b.t. de

toestand van de weg32r.
Er wordt door uitgedrukt dat de overheid er mag van uitgaan dat de

normaal voorzichtige en redelijke weggebruiker weet dat het wegennet -
normale - gevaren vertoont en dat hij zijn weggedrag aan die gevaren

aanpast. Ook voor een normaal voorzichtige en redelijke overheid is het
onbegonnen werk, onder alle omstandigheden, elk gevaar op het wegennet

318. Zie Brussel 24 november 1962, R.W. 1984-85, 2625; Lilège 7 september 1983, Pas.

1983, II, 139; Liège 15 september 1983, Pas. 1984, II, 6; Brussel 4 januari 1984,

V.K.J. 1985, nr. 95; Brussel 26 januari 1984, De Yerz. 1984,479; Mons 10 februari
1986, Ann. Dr. Liège 1986, 349; Liège 13 mei 1986, J.L.M.B. 1987, ul4l; Mons
30 september 1986, J.L.M.B.1987,446; Mons 30 juni 1987, V.K.J. 1988, nr.40;
Rb. Mons 25 januari 1983, R.G.A.R. 1984, nr. 10846; Rb. Brussel 25 oktober 1985,
R.G.A.R. 1987, nr. ll167.

319. Mocht het foutcriterium worden herleid tot de vaststelling van het al dan niet bestaan

van een abnormaal gevaar, dan zou de kennis ervan door de overheid niet meer
dienend zijn. De overheid zou enkel nog kunnen aantonen zich in een toestand van
onoverkomelijke dwaling te hebben bevonden (rechtvaardigingsgrond - "vreemde
oorzaak" (?) - ) en zou daartoe de bewijslast dragen.

320. ln die mate zelfs dat het Hof van Cassatie een wettelijkheidscontrole uitoefent op
de toepassingen die de feitenrechter ervan maakt: zie Cass. 12 april 1984, Arr. Cass.

1984,1076; Pas. 1984, l, 1015 (vernietiging); Cass. l8 oktober 1984, An. Cass. 1985,

288; Pas. 1985, I, 251; J.T. 1984,707 (geen vemietiging).
321. Het "rechtmatig vertrouwen" van het slachtoffer was een begrip dat in oudere ruresten

van het Hof van Cassatie opdook (zie o.m. Cass. 19 april 1934, Pas. 1934,1,249:
Cass. 8 juli 1943, Pas. 1943,1,291 ... ), maar werd in Cass. 7 maart 1963 (Pas.

1963,I,744) niet hemomen. Hoven en Rechtbanken blijven er veelvuldig een beroep
op doen: zie o.m. Cass. 12 april 1984, An. Cass. 1984, 288; Pas. 1984, I, l0l5; Cass.

l8 oktober 1984, An. Cass. 1985,288; Pas. 1985, I,251; Liège 15 september 1983,

Pas. 1984, II, 6; Brussel 4 januari 1984, V.K.J. 1985, nr. 95.
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te vermijden: de weggebruiker dient zich hiervan rekenschap te geven

en zijn gedrag aan die kennis aan te passen. De draagwijdte van de op

de overheid rustende algemene zorgvuldigheidsnorm m.b.t. haar wegennet

wordt m.a.w. mede bepaald door het van een norrnilal voorzichtige en

redelijke weggebruiker te verwachten gedrag322.

Wanneer de weg evenwel een abnormaal gevaar vertoont, wordt de

weggebruiker in zijn normale verwachtingen bedrogen: hij weet welis-
waar dat de overheid niet elk gevaar op de weg kan verhinderen maar

mag aannemen dat een nonnaal voorzichtige en redelijke overheid, onder

omstandigheden323, optreedt wanneer zich een abnormale gevaar voordoet.

Het begrip "abnormaal gevaar" duidt derhalve de toestand en het

ogenblik aan waarop een normaal voorzichtige en redelijke overheid, in
dezelfde omstandigheden geplaatst, tussenbeide komt: vanaf dat ogenblik
rust op de aangesproken overheid een algemene zorgvuldigheidsplicht (de

veiligheidsverplichting) om dit eveneens te doen32a.

Aangezien uit de tekortkoming aan de veiligheidsverplichting, mits
ook tot toerekeningsvatbaarheid32s eî tot voorspelbaarheid van schade is

te besluiten, enkel het bestaan van een fout kan worden afgeleid, moet

bovendien het causaal verband tussen die fout en de schade worden

vastgesteld, om tot een overheidsaansprakelijkheid te besluiten326.

Wanneer de weggebruiker ook een fout beging, moet de aansprake-

lijkheid tussen het slachtoffer en de overheid worden verdeeld327.

Een bijzonder probleem rijst wanneer de weggebruiker het - abnor-

male - gevaar op de weg kent of had dienen te kennen. Door sommige

vonnissen en arresten wordt uit die kennis afgeleid dat de overheid niet
meer aansprakelijk is te stellen328.

V/ellicht zijn die beslissingen te verklaren door de bedenking dat de

322.Zie b.v. Brussel 27 juni 1988, V.K.J. 1988, nr. 141; Rb. Brussel 2l februari 1986,
R.G.A.R. 1987, nr. 11233 (waar evenwel het causaal verband werd ontkend, wat
betwistbaar is!).

323. Nl. mits de overheid het abnormale gevaar kende of diende te kennen.

324. M.b.t. de betekenis van het begrip "abnormaal gevaar": Cornelis, L., Zaken,29l-295;
Peeters, B., o.c., T. Aann. 1983, 54-55, nrs. 28-29; Van Damme, S.J., o.c., 50-51;

325. Meer bepaald de afwezigheid van rechtvaardigingsgronden.
326. Brussel 18 september 1984, R.G.A.R. 1985, nr. 10977; Rb. Leuven 25 apil 1984, De

Verz. 1985,563.
327. Brussel 20 september 1983, R.G.A.R. 1985, nr. 10928, Rb. Brussel 25 oktober 1985,

R.G.A.R. 1987, nr. I I167; Rb. Brussel 20 januari 1986, V.K.J. 1986, nr. 124:'

328.Zie b.v. Mons 2 december 1986, V.K.J. 1987, nr.56; Brussel 27 juni 1988, V.K.J.
1988, nr. 148; Rb. Leuven 25 april 1984, De Verz. 1985,463 (geen causaal verband?);

zie voor een overzicht: Comelis, L,7aken,294-295 en 300-302, nrs. 303, 308-309.
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kennis van het geva.u in hoofde van de weggebruiker uitsluit of had moeten

uitsluiten dat het gevaar voor hem abnormaal was: onder die omstandig-

heden rust op de overheid ten aanzien van die welbepaalde weggebruiker,

bij ontstentenis van een abnormaal gevaar, geen veiligheidsverplichting
die haar tot een optreden moest aanzetten329.

De ontstentenis van abnormaal gevaar sluit echter niet uit dat de

overheid foutief in gebreke kan zijn gebleven haar verplichtingen inzake

het wegennet na te komen, wat dan tot een gedeelde aansprakelijkheid
kan leiden.

129. Uit het voorgaande blijkt dat het "abnormale gevaar" in de over-
heidsaansprakelijkheid een belangrijke rol speelt.

Het "abnormale gevaar" kan zowel verband houden met de conceptie,

met de aanlegging, met de uitvoering als met de bewaking van de weg.

Als voorbeelden zijn te vermelden:

a. de aanwezigheid van waterplassen op de openbare weg o.m. als ge-

volg van hevige regenval en/of het verstopt raken van waterslikkers,
kan - onder omstandigheden - een abnormaal gevaar zljn33o;

b. ijzelvorming op een brug of elders of sneeuwophopingen kunnen,

bij ontstentenis van aangepaste signalisatie, een abnormaal gevaar

vormen331;

c. de uitholling van de weg kan - onder omstandigheden - tot een

abnormaal gevaar aanleiding geven332 ;

d. een onaangepaste verkeerssignalisatie kan een abnormaal gevaar doen

ontstaan333;

e. slecht werkende verkeerslichten kunnen als een abnormaal gevaar in
aanmerking komen334;

329. Dit houdt ook in dat eenzelfde toestand t.a.v. één weggebruiker een abnormaal gevaar

kan vertonen, terwül er t.a.v. een ander weggebruiker geen abnormaal gevaar bestaat.

330. Liège 15 september 1983, Pas. 1984, II, 6; Brussel 20 september 1983, R.G.A.R.
1985, nr. 10928; contra: Brussel 24 november 1982, R.W. 1984-85,2625; Antwerpen
13 maart 1985, V.K.J. 1985, nr. 87.

331. Liège 7 september 1983, Pas. 1983, II, 139; Liège 24 ju;l,i 1986, R.G.A.R. 1988, nr.
11388; Mons 30 september 1986, J.L.M.B., 1987,446; Rb. Mons 25 januari 1983,
R.G.A.R. 1984, nr. 10846; contra: Mons 19 januari 1987, J.L.M.B. 1987, 450 (die
het vonnis van Rb. Mons 25 januari 1983 hervormt).

332. Rb. Brussel 25 oktober 1985, R.G.A.R. 1987, nr. 11167; contra: Brussel 18 september
1984, R.G.A.R. 1985, nr. 10977;

333. Liège 18 juni 1985 (onuitgegeven A.R. nr. 10562/80); Brussel 4 juni 1986, V.K.J.
1986, nr. 197; Rb. Brussel 20 januari 1986, V.K.J. 7986, nr. 124.

334. Brussel 6 november 1985, R.G.A.R. 1987, nr. 11168; Brussel 1 maart 1984, V.K.J.
1985, nr. 108;
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f. het abnormale gevaar kan het gevolg zijn van een, over de weg
hangende boom of van de aanwezigheid van een zieke boom33s;

g. de onaangepaste verlichting van de weg kan tot een abnormaal gevaar

leiden336;

h. de aanwezigheid van stoffen of zaken op de openbare weg kan een

abnormaal gevaar z1jn337

De feitenrechter beschikt over een grote beoordelingsvrijheid33e die

echter niet onbeperkt is vermits het Hof van Cassatie, zoals vermeld, een

wettelijkheidstoezicht uitoefent op de toepassing die van het begrip worden
gemaakt3ao.

De rechter moet meer bepaald onderzoeken of het gev.utr, de toestand
die door het slachtoffer wordt ingeroepen "abnormaal" is, m.a.w. of die
toestand de overheid, die er bij veronderstelling kennis van had, tot een

tussenkomst diende aan te zetten.

De zichtbaarheid, de voorspelbaarheid, de kennis van de hindernis door
het slachtoffer, kunnen die beoordeling bernvloeden.

De tussenkomst die van de overheid ten aanzien van een abnormale
gevaar is te verwachten, bestaat in het treffen van maatregelen waardoor

het abnormale gevaar ophoudt te bestaan of waardoor de - gevaarlijke -
toestand ter kennis van de weggebruiker (door signalisatie) wordt gebracht

en aldus zijn "abnormaal gevaarlijk" karakter verliest3al.

Dit mag nochtans niet uit het oog doen verliezen dat het "abnormale
gevaar" van de weg geen autonoom aansprakelijkheidscriterium is.

Het is integendeel een begrip dat aanduidt hoe een normaal voorzich-
tige en redelijke overheid, in dezelfde feitelijke omstandigheden geplaatst

zou hebben gehandeld, vermits is aan te nemen dat een dergelijke over-

335. Liège 25 februari 1986, Jur. Liège 1986,522.
336. Gent 24 december 1985, R.W. 1987-88, 1035 (onaangepaste verlichting van een

verkeersbelemmering); Vred. Brussel 26 november 1985, R.G.A.R. 1986, nr. 1150.

337. Mons 26 januari 1984, R.G.A.R. 1985, nr. 10995; Liège 30 juni 1988, De Verz.
1988, 738; zie voor een overzicht: Fagnart, J.L. en Denève, M., Chronique, J.T. 1986,
324-326, nrs.92 et seq.

338. Onder omstandigheden kan eventueel ook tot een gebrek van de weg (artikel 1384 lid
I B.W.) zijn te besluiten (zie infra nrs. 290 et seq.).

339. Zie b.v. de uiteenlopende rechtspraak sub noten 302 en 304; adde: Vred. Torhout 15

mei 1984, V.K.J. 1985, nr. 30 (t.a.v. een balkon dat over de weg hangt wordt beslist
dat de autobestuurder zich door een derde moest laten loodsen en dat geen fout door
de overheid werd begaan).

340. Zie supra noot 293

34l.Zie Mons 30 september 1986, VKJ 1987, nr.4.
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heid, in dezelfde feitelijke omstandigheden geplaatst, het gevaar342 niet op

de weg zou hebben geduld.

Het abnormale gevaar is dus slechts een hulpmiddel om te bepalen of
de overheid al dan niet een algemene zorgvuldigheisnorm heeft miskend.

Voor zoveel nodig, wordt eraan herinnerd dat bovendien de toereke-
ningsvatbaarheid (o.m. de ontstentenis van rechtvaardigingsgronden) en

de voorspelbaarheid van schade zijn vereist om tot het bestaan van een

overheidsfout te kunnen besluiten.

E. de aansprakelijkheid van gemeenten voor het wegennet.

130. Op de gemeenten rusten m.b.t. het wegennet niet alleen de verplich-
tingen die op de artikelen 1382-883343 en 1384 lid 1,344 van het B.W.
stoelen, zij moeten ook voor de veiligheid van de wegen zorgen overeen-
komstig de artikelen 50 van het decreet van 14 december 1789,2 van het

decreet van22 december 1789,3,1o van titel XI van het decreet van 16-24

augustus 1790 en 90,12" van de gemeentewet van 30 maart 183634s.

De bevoegdheden die door vermelde wetsbepalingen aan de gemeenten

zijn toevertrouwd, geven in hun hoofde aanleiding tot een verplichting om
voor de zekerheid van de wegen te zorgen346.

342. Mits hij er kennis van heeft of had moeten van hebben.
343. Zie supra nrs. 127-129
3M. Zie infra nrs. 279 et seq.; zie o.m. Mons 14 november 1986, J.L.M.B . 1987, 452; Pol.

Huy 8 oktober 1985, Jur. Liège 1985, 610; Vred. Grâce-Hollogne 4 november 1986,
J.L.M.B. 1987, 471.

345. De verplichting te zorgen voor de veiligheid van de wegen komt het duidelijkst tot
uiting in artikel 50 van het decreet van 14 december 1789 houdende oprichting van
de gemeenten (Mon. 25, 26,27,30 november en l, 3 december 1789X"Les fonctions
propres au pouvoir municipal sous la surveillance et I'inspection des assemblées

administratives sont: . . . de fairejouir les habitants des avantages d'une bonne police,
notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les
rues, lieux et édifices publics" en in artikel 3, I o van titel XI van het decreet van 16-24
augustus houdende de rechterlijke inrichting (Mon.4,5,6, 10, 12, 13 en l7 augustus
1990) ("Les objets de police confiés à la vigilance et à l'autorité des corps municipaux
sont: I o Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais.
places et voies publiques: ce qui comprend le nettoiement, I'illumination, I'enlèvement
des encombrements, la démolition ou la réparation des bâtiments menaçant ruine,
l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des bâtiments qui puisse

nuire par sa chute, et celle de rien jeter qui puisse blesser ou endommager les passants

ou causer des exhalaisons nuisibles". Opm.: niet alleen m.b.t. het wegennet bestaan

er revolutionaire decreten, zie ook het decreet van l0 vendemiaire van het jaar IV
waardoor een gemeentelijke aansprakelijkheid m.b.t. manifestaties in het leven werd
geroepen (zie Fagnart, J.L. en Frère, C., La réparation des dégâts causés par les

manifestants, R.G.A.R. 1985, nr. 10861).
346. Cass. 20 december 1951, Arr. Cass. 1952, 188; Pas. 1952,1,204.
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Die verplichting strekt zich niet alleen uit tot de wegen waarvan de

gemeenten het beheer hebben, maar ook tot alle andere wegen die zich op

het grondgebied van de gemeenten bevinden3o' . Zij heeft ook betrekking
op de wegen die ingevolge een langdurig openbaar gebruik een publiek
karakter verwierven34S, alsmede op voetpaden3ag.

Hoewel die zienswijze werd verdedigd, is de verplichting van de

gemeenten om voor de veiligheid van de wegen op hun grondgebied

te zorgen, niet ondergeschikt ten aanzien van de verplichtingen van de

eigenaar of de bewaarder van de weg3sO.

Wanneer, m.b.t. éénzelfde weg, de eigenaar of de bewaarder van de

weg zich aan een fout in de zin van de artikelen 1382-1383 B.W. schuldig

maakte en de gemeente de hierboven geciteerde wetsbepalingen miskende,

is tot een aansprakelijkheid in solidum jegens het slachtoffer te besluiten. In
hun onderlinge verhouding zal de aansprakelijkheid tussen die overheden

worden verdeeld3sl.

De op de revolutionaire decreten gestoelde aansprakelijkheid van de

gemeenten voor het wegennet heeft aldus een zeet ruime draagwijdte.

De vraag is dan ook gerezen of de revolutionaire decreten iets toe-

voegen aan de verplichtingen die uit de artikelen 1382-1383 van het B.W.
voor de gemeenten m.b.t. het wegennet voortvloeien.

131. Het antwoord is in het cassatiearrest van 21 oktober 1977352 te

347. Cass. I februari 7973, An. Cass. 1973, 551; Pas. 1973, l, 525; zie ook Cass. 20

december 1951, Arr. Cass. 1952, 188; Pas. 1952,1,204; Cass.2l oktober 1954, An.
Cass. 1955, 96; Pas. 1955, I, 147; Mons 14 november 1986, J.L.M.B.1987,452.
uitzondering is voor een deel nochtans te maken m.b.t. de autosnelwegen: zie art. 3

van de Wet dd. 12 juli 1956 tot vaststelling van het statuut der autowegen (zie ook
Kamer 545 (1955-1956), nr. 2 blz. 2, 5o en 3 § 3; Senaat, Memorie van Toelichting,
106 (1955-56, vergadering dd. 8 februari 1956),blz.5-7).

348. Cass. I I april 1969, Arr. Cass. 1969,745; Pas. 1969,1,'102; zie ook Cass. 14 september
1978, Arr. Cass. 1979, 44; Pas. 1979,1,43.

349. Zie b.v. Liège 24 }uni 1986, J.L.M.B . 1987, 441.
350. Cass. 2l oktober 1977, An. Cass. 1978, 242;Pas- 1978, I, 228; Cass. 5 februari 1976,

Arr. Cass. 1976,666:' Pas. 1976, I, 635; zie ook Fontaine, M., o.c.,80-82 (die auteur
legt er terecht de nadruk op dat Cass. 6 oktober 1977 (An. Cass. 1978, 163; Pas.

1978, I, 152) geen ander besluit rechtvaardigt vermits dit arrest betrekking had op

een geschil tussen de centrale overheid en een aannemer waarop de revolutionaire
decreten niet toepasselijk waren).

351. Zie deel 2

352. Cass.2l oktober 19'17, An. Cass. 1978,242;Pas. 1978, I,228 (vermits de revolu-
tionaire decreten enkel op de gemeenten betrekking hebben is aan te nemen dat de

door het Hof van Cassatie aangeduide "openbare overheid" enkel op de gemeente-

lijke overheid slaat); zie ook Cass. 21 me\ 1987, R.W. 1987-1988, 620: " . . . dat
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zoeken waarin is overwogen

" . .. dat de openbare overheid verplicht is slechts wegen aan te
leggen en voor het verkeer open te stellen die voldoende veilig zijn;
dat, uitgezonderd wanneer een vreemde oorzaak, die haar niet kan

worden aangerekend haar belet de op haar rustende beveiligingsplicht
na te komen, deze overheid door gepaste maatregelen ieder abnormaal
gev:ur moet voorkomen, dat deze verplichting haar grondslag vindt
in de artikelen 50 van het decreet van 14 december 1789 en 3, lo
van titel XI van het decreet van 16-24 augustus 1790; . . . dat deze

verplichting aan de openbare overheid wordt opgelegd, ongeacht of
de veiligheid in de straten of openbare plaatsen al dan niet door een

daad van een derde in gevaar wordt gebracht en dan ook niet van

subsidiaire aard is".

Volgens dit arrest zou de gemeente een fout begaan wanneer zich een

abnormaal gevaar op het wegennet van haar grondgebied voordoet, tenzij
een vreemde oorzaak haar heeft belet de op haar rustende beveiligingsplicht
na te komen.

In die beslissing werd door sommigen de bevestiging gelezen van een

op de gemeenten rustende "resultaatsverbintenis" om voor de veiligheid
van de wegen binnen hun grondgebied te zorgen3s3.

Die opvatting is te bestrijden: niet een zgn. "resultaatsverbintenis",

maar wel de vaststelling van de overtreding door de gemeente van de

revolutionaire decreten rechtvaardigt het besluit dat de aanwezigheid van

een abnormaal gevaar op het wegennet van de gemeente, behoudens het

bewijs van een "vreemde oorzaak", de fout van die gemeente aantoont.

De revolutionaire decreten zijn wetsbepalingen die aan de gemeenten

een welbepaald gedrag opleggen, nl. te zorgen voor de veiligheid van de

de gemeenteoverheid, tenzij een vreemde oorzaak die haar niet kan worden toegere-
kend haar belet haar beveiligingsverplichting na te komen, op haar grondgebied moet
waken over het handhaven van de veiligheid van het verkeer in de straten, zelfs op
de gedeelten van de wegen die aan de staat toebehoren, en de nodige maatregelen
moet treffen om het verkeer opnieuw mogelijk te maken wanneer de veiligheid van
de weggebruikers niet is verzekerd "

353. Zie o.m. en reeds Dabin, J., La responsabilité de l'administration à l'égard des usagers

de la voirie, R.CJ.B.1963, 110; Dor., G., Responsabilité de la commune quant aux
accidents causés par l'état défectueux de la voirie, R.CJ.B . 1953, l& et seq.; Fagnart,
J.L., noot bij Kh. Brussel 9 november 1966, R.G.A.R. 1968, nr. 8100; Henry, P., noot
bij Vred. Arlon 8 januari 1974, Jur. Liège 1979,423; cfr. Fontaine, Ph., o.c.,82-84.
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wegen binnen het gemeentelijk grondgebied.

De miskenning van dgl. wetsbepalingen is, zoals aangetoond3s4, fou-

tief tenzij de aangesprokene, in casu de gemeente, het bestaan van een

rechtvaardigingsgrond kan aantonen355, waardoor de toerekeningsvatbaar-

heid wordt uitgesloten.

Uit het geciteerd cassatiearrest dd. 21 oktober 1977ts0 blijkt dus dat

de vaststelling van het bestaan van een abnormaal gevaar op het wegennet

binnen het gemeentelijk grondgebied aantoonl3sT 64 de gemeente de haar,

door de revolutionaire decreten opgelegde veiligheidsverplichting heeft

miskend en derhalve dat zij, tenzij het bestaan van een rechtvaardigings-

grond is te bewijzen, een fout beging3s8.

132. Een duidelijk onderscheid is dan ook te maken tussen de aanspra-

kelijkheid van de gemeenten voor het wegennet naargelang zij op de ar-

tikelen 1382-1383 van het B.W. dan wel op de revolutionaire decreten

wordt gestoeld.

Wanneer het slachtoffer op de artikelen 1382-1383 van het B.W. een

beroep doet, moet het niet alleen bewijzen dat zich een abnormaal gevaar

op het wegennet voordeed, maar ook dat dit gevaar aan de gemeentelijke

overheid bekend was of haar bekend had dienen te zljn3se.

Wanneer de aansprakelijkheidsvordering op de revolutionaire decreten

steunt, volstaat het dat het slachtoffer het abnormale gevaar van het

wegennet bewijst om tot een inbreuk op de veiligheidsverplichting, bepaald

door de revolutionaire decreten, en derhalve tot een fout te besluiten.

De gemeente kan evenwel het bestaan van een fout uitsluiten door het

bewijs van een rechtvaardigingsgrond te leveren, b.v. een onoverkomelijke
dwaling3o.

354. Zie supra nrs. 39-40.

355. Ten onrechte wordt gewag gemaakt van een "vreemde oorzaak" (zie supra nr.32).
356. An. Cass. 1978, 242; Pas. 1978, 60,1,228.
357. Het bestaan van normale gevaren op het wegennet lijkt dus niet door de revolutionaire

decreten te sanctioneren; in andere irrresten wordt nochtans het bestaan van een gevaar

voldoende geacht (zie b.v. Cass. 30 maart 1978, Arr. Cass. 1978, 852; Pas. 1978, I,
820).

358. Contra (ten onrechte): Cornelis, L., Zaken, 318-323; Van Damme, S.J., o.c., 56, nr.

52; Vandenberghe, H., Van Quickenbome, M. en Hamelink, P., Overzicht, T.P.R.

1980, 1151, nr. 6; Antwerpen I april t987, V.K.J. 1987, nr. 151 (dat spreekt van een

miskenning van de algemene zorgvuldigheidsnorm).
359.Zie supra nrs. l2'l-129; cfr. nochtans Cass.21 mei 1987, V.K.J. 1987, nr. 39 (waarin

geen onderscheid wordt gemaakt).

360. Nl. een verkeerde voorstelling van de werkelijkheid - waardoor de gemeente kon
geloven dat zich op haar grondgebied geen abnormaal gevaar voordeed - die, on-
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Tussen de artikelen 1382-1383 van het 8.W., enerzijds, en de revolu-
tionaire decreten, anderzijds, verglijdt de bewijslast m.b.t. de kennis van
het abnormale gevaar op de weg van het slachtoffer naar de gemeente.

De rechtspraak van het Hof van Cassatie strookt met dit onderscheid:
de door de revolutionaire decreten bepaalde veiligheidsverplichting is
niet algemeen en absoluut, vermits de gemeente, door het bewijs van
een rechtvaardigingsgrond, niet moet instaan voor de schade die door
het - abnormale - gevaar van het wegennet is veroorzaul136l. Uit de

vaststelling dat niet werd bewezen dat de gemeente over het bestaan

van een abnormaal gevauu op de weg werd ingelicht, kan daarentegen

vanzelfsprekend niet zonder miskenning van de revolutionaire decreten

worden afgeleid dat de op die gemeente rustende veiligheidsverplichting
werd geëerbiedigd, vermits eenmaal het abnormaal gevaar bewezen, de

gemeente het tegenbewijs van haar fout moet leveren door het bestaan van

een rechtvaardigingsgrond aan te tonen362.

133. Lagere Hoven en Rechtbanken lijken het onderscheid echter uit het

oog te verliezen363: blijkbaar wordt verwacht dat het slachtoffer aantoont
dat de gemeente, die op gtond van de revolutionaire decreten is aangespro-

ken, van het abnormale gevaar kennis had of kennis diende te hebben3s.
Die indruk kan echter ook het gevolg zijn van de houding van de

procespartijen, meer bepaald wanneer het slachtoffer zich dergelijk bewijs
laat opdringen. Toch rijst de vraag of de revolutionaire decreten de open-
bare orde niet raken, zodat de rechter die "vergissing" ambtshalve zou
kunnen rechtzetten, na een heropening van de debatten om de rechten van

de verdediging te vrijwaren.

Uit de rechtspraak blijkt dat de, door de revolutionaire decreten be-

paalde veiligheidsverplichting van de gemeenten betrekking kan hebben

der dezelfde feitelijke omstandigheden, door een normaal voorzichtige en redelijke
overheid zou zijn gedeeld (zie supra nr. 20).

361. Cass. 30 maart 1978, An. Cass. 1978, 852; Pas. 1978,1,820 (evenwel werden ter
zake zowel de artikelen 1382-1383 B.W., als de revolutionaire decreten ingeroepen).

362. Cass. 27 november 1980, An. Cass. 1981,343; Pas. 1981, I,361; J.T. 1981, l9l.
363. Zie nochtans Vred. Grâce-Hollogne 4 november 1986, J.L.M.B. 1987, 471 (waar het

onderscheid en zijn rechtsgevolgen zeer duidelijk wordt gemaakt).
364. Zie o.m. Mons l0 februari 1986, Ann. Dr. Liège 1986,349; Mons 30 september 1986,

J.L.M.B. 1987,446; Mons 14 november 1986, J.L.M.B. 1987,452; Antwerpen I april
1987, V.K.J. 1987, nr. 151; Mons 2 juni 1987, V.K.J. 1988, nr. 19; Antwerpen 30
juni 1987, R.G.A.R. 1988, nr. 11389; Rb. Leuven 3 december 1985, R.G.A.R. 1987,

nr. I1208; Vred. Brussel 2l juni 1984, R.G.A.R. 1985, nr. 10929; Pol. Huy 8 oktober
1985, Jur. Liège 1985,610; Vred. Wavre 13 februari 1987, V.K.J. 1987, nr. 139.
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op de werking van verkeerslichten36s, op het onderhoud van grasbermen

waardoor een hindernis aan het zicht is onttrokken366, op de gladheid van

de weg bij regenval367, op hindernissen die zich op de weg bevinden368,

op het vrijhouden van voetpaden van ijzel en sneeuw369, op wegverzak-

kingen3To . . .

Die omstandigheden kunnen toelaten tot het bestaan van een abnormaal

gevaar te besluiten: de feitenrechter beschikt ter zake over een grote

beoordelingsvrijheid. Hij zal rekening kunnen houden met de zichtbaarheid

van het gevaar3Tt of met de kennis van het slachtoffer372 om eruit af te

leiden dat de weg door geen abnormaal gevaar was aangetast373.

Een gedeelde aansprakelijkheid tussen het slachtoffer en de gemeente

is evenwel niet uitgesloten374.
Te vermelden is dat de gemeente niet, onder alle omstandigheden, aan

de haar door de revolutionaire decreten opgelegde veiligheidsverplichting
voldoet door het abnormale gevaar te signaleren. De gebruikte verkeers-

tekens kunnen immers ontoereikend zijn of het gevaar kan dermate ab-

normaal zijn dat een signalisatie niet volstaat om het abnormale geviutr

te doen verdwijnen3Ts.

134. Door de wet van 15 april 1964, meer in het bijzonder door artikel
l0 par. 2, opgenomen door artikel l0 van de samengeschakelde wetten op

het wegverkeer van 16 maart 1968, wordt bepaald:

"voor zover de politie over het wegverkeer betrekking heeft op blij-
vende of periodieke toestanden, valt zlj niet onder de bepalingen van

de decreten van 14 december 1789 betreffende de inrichting van de

gemeentebesturen, van 22 december 1789 betreffende de oprichting

365. Brussel I maart 1984, V.K.J. 1985, nr. 108; Mons 14 november 1986, J.L.M.B. 1987,
452.

366. Gent 27 maart 1984, De Verz. 1983, 189.

367. Mons 3 januari 1985, V.K.J. 1985, nr. 129.

368. Mons 2 juni 1987, V.K.J. 1988, nr. 19; Antwerpen 3 april 1985, V.K.J. 1985,
nr. 85 (een boordsteen); Vred. Kortrijk 8 februari 1983, V.K.J. 1985, nr. 2l (een

verkeersdrempel).
369. Liège 24 juni 1986, J.L.M.B. 198'1,441.
370. Pol. Huy 8 oktoberl985, Jur. Liège 1985, 610; Vred. Grâce-Hollogne 4 november

1986, J.L.M.B. 1987, 471.
371. Gent 24 juni 1986, V.K.J. 1987, nr. 44.

372. Rb. Arlon 2 oktober 1986, J.L.M.B. 1987,4U.
373. Zie supra nrs. 128-129.
374. Mons 3 januari 1985, V.K.J. 1985, nr. 129.

375. Mons 3 januari 1985, V.K.J. 1985, nr. 129.
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van de primaire en van de administratieve colleges en van 16 en 24

augustus 1790 op de rechterlijke organisatie"

Hieruit volgt dat toestanden op de wegen die noch permanent, noch
periodiek zijn, tot de politiebevoegdheid van de gemeenten blijven beho-
ren376.

Soms is beslist dat uit die wetsbepaling is af te leiden dat de, door
de revolutionaire decreten bepaalde zorgvuldigheidsverplichting niet op
de gemeenten rust wanneer zij op permanente of periodieke toestanden

betrekking heeft377.

Die zienswijze is nochtans door het Hof van Cassatie verworpen:
het Hof is van oordeel dat de door de revolutionaire decreten bepaalde
veiligheidsverplichting ten laste van de gemeenten op de verdeling van
de beheersbevoegdheden inzake de politie over het wegverkeer door het
hogervermeld artikel 10 voorrang heeft378.

De politiebevoegdheid inzake het wegennet strekt ertoe de veiligheid
van het verkeer te verzekeren. Overeenkomstig het K.B. van 16 maart 1968

tot coôrdinatie van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer
is een onderscheid tussen de algemene reglementeringsbevoegdheid, toe-
komend aan de Koning, en de aanvullende reglementeringsbevoegdheid
te maken379.

In de mate dat zij betrekking heeft op permanente of periodieke toe-
standen werd de aanvullende reglementeringsbevoegdheid - die betrekking
heeft op de signalisatie - door het artikel 10 van het K.B. dd. 16 maart
1968 aan de gemeenten onttrokken3so.

De administratieve bevoegdheidsverdeling tussen overheden, die toe-
laat te bepalen welke overheid voor de signalisatie van permanente of
periodieke toestanden op het wegennet moet instaan en op haar begroting
moet aanrekenen, doet - behoudens uitdrukkelijke wilsuiting van de wet-

376. Mast, A., Le commissaire de police agissant dans I'exercice de ses fonctions est-il
organe de l'Etat ou de la commune, R.CJ.B. 1966,272; Fontaine, Ph., o.c.,'12-73.

377.Liège 13 mei 1971, Jur. Liège l97l-72,136; Liège 12 jrtri 1973,J.T.1974,61; Mons
26 januari 1984, De Yerz. 1984, 479; Gent 24 jlni 1986, De Yerz. 1987, m. M.

378. Cass. I februari 1973, Arr. Cass. 1973,551; Pas. 1973,1,525; Cass.23februai1979,
Arr. Cass. 1979,757; Pas. 1979, I,761; Cass. 19 november 1987, onuitgegeven arrest
nr.7770-7805 en 7905; zie ook Liège 25 februari 1975, R.G.A.R. 1977, nr.9786;
Brussel 5 mei 1976, R.G.A.R. 1978, nr. 9933; Mons 2l maart 1986, V.K.J. 1987, nr.
3; Mons 30 september 1986, J.L.M.B . 1987,446; Rb. Marche-en-Famenne 13 oktober
1986, V.K.J. 1988, nr. 63.

379. Peeters, B., Aansprakelijkheid bij wegeniswerken, T. Aann. 1983,48, nr. ll.
380. Wel kunnen de gemeenten nog optreden wanneer de bevoegde Minister ingebreke

blijft (Peeters, 8., o.c., T. Aann. 1983, 49, nr. 14-15).
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gever38l - geen afbreuk aan de rechtsverhouding tussen gemeenten en de

weggebruikers, die door de revolutionaire decreten is bepaald.

Terecht wordt dan ook onderstreept dat de door de revolutionaire
decreten lastens de gemeenten bepaalde veiligheidsverplichting niet wordt
beihvloed door een, door de overheid voor inteme doeleinden, bepaalde

bevoegdheidsverdeling3s2.
De gemeenten kunnen zich dus niet aan de, door de revolutionaire

decreten bepaalde aansprakelijkheid onttrekken door aan te tonen dat het

abnormale gevaar op het wegennet binnen hun grondgebied met periodieke
of permanente toestanden verband houdt.

381. Die bevoegdheidsverdeling is in casu brj K.B. bepaald.
382. Zie de rechtspraak vermeld in noot 376.
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b.3. de fout van de toezichthouder.

135. De wetgever heeft, zoals uit de artikelen 1384, 1385 en 1386 van het
B.\tr/. blijkt, bijzondere aandacht geschonken aan het toezicht dat sommige
rechtssubjecten op andere rechtssubjecten of op zaken uitoefenen.

Ook buiten het toepassingsgebied van die wetsbepalingen383, is vast
te stellen dat aan het toezicht op personen en/of zaken bijzondere zorgvul-
digheidsplichten zijn verbonden, waawan de miskenning, mits ook toere-
keningsvatbaarheid en voorspelbaarheid van schade zijn te bewijzen, als

een fout van de toezichthouder in aanmerking komt.

A. toezicht op personen.

De fout van de toezichthouder wordt ingeroepen wanneer door toedoen
van de persoon, waarop toezicht was te houden, schade aan een derde

is veroorzaakt. Om ten aanzien van de toezichthouder op de artikelen
1382-1383 van het B.W. een beroep te doen, is niet vereist dat de per-

soon \ry,utrop het toezicht moest worden uitgeoefend, een fout beging3sa.

De omstandigheid dat laatstgenoemde niet toerekeningsvatbaar zou zijn of
zich aan geen miskenning van een algemene zorgvuldigheidsnorm schul-
dig maakte, kan nl. niet uitsluiten dat de toezichthouder toerekeningsvat-
baar was en een algemene zorgvuldigheidsnorm schond, waardoor schade

voorspelbaar werd385.

Ten onrechte is beweerd dat de verplichting tot het houden van toezicht
inhoudt dat is te beletten dat de personen, waarop het toezicht betrekking
heeft, zichzelf of anderen schade berokkenen3s6.

Niet het berokkenen van schade is doorslaggevend om te bepalen of al
dan niet een fout werd gepleegd, doch wel de vraag of een toerekenings-
vatbaar, normaal voorzichtige en redelijke toezichthouder, in dezelfde fei-
telijke omstandigheden geplaatst, al dan niet anders zou hebben gehandeld

en of schade als gevolg van het litigieuze gedrag voorzienbaar was.

Om tot het bestaan van een fout van de toezichthouder te besluiten
moeten de drie bestaansvoorwaarden van de buitencontractuele fout m.a.w.
bewezen zijn.

383. Zie infra nrs. 173 et seq.

384. Dalcq, R.O.,Traité,I, 193, nr. 348.
385. contra: De Page, H., La relation causale en matière de responsabilité civile, R.CJ.B

1955, 197.
386. Fagnart, J.L. en Denève, M., Chronique, t.T. 1986,299, nr. 46.
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136. De idee die de aansprakelijkheid van de toezichthouder beheerst,

lijkt te zijn dat het toezicht is vereist omdat de persoon waarop het
betrekking heeft, voor derden een abnormaal gevaar vertegenwoordigt.
Het gevaar voor derden bestaat erin dat aan de personen waarop toezicht
is te houden, een schade-risico is verbonden.

Evenwel is vast te stellen dat ieder rechtssubject en zijn gedrag een

schaderisico voor de overige rechtssubjecten doet ontstaan. Dit is uiteraard

onvoldoende om het besluit te rechtvaardigen dat op elk rechtssubject

toezicht moet worden gehouden. Zoals het niet noodzakelijk foutief is aan

een ander schade te berokkenerfs7, zo is evenmin te aanvaarden dat de

loutere omstandigheid dat voor derden een schade-risico in het leven wordt
geroepen of gehandhaafd een fout in de zin van de artikelen 1382-1383

van het B.V/. zou zijn.
Het kan nochtans gebeuren dat, onder omstandigheden3ss, het schade-

risico, het gevaar dat aan een rechtssubject t.o.v. de overige rechtssubjecten

is verbonden, zich als een abnormaal geÿaar voordoet.

Het toezicht heeft, onder die omstandigheden, tot doel te vermijden dat

het - abnormale - gevaar zich t.a.v. andere rechtssubjecten verwezenlijkt
en schade veroorzaakt. Dat toezicht doet zich, zoals uit de rechtspraak

blijkt, in zeer uiteenlopende rechtsverhoudingen voor: tussen ouders en

kinderen; tussen leraars en kinderen; tussen begeleiders van rijksopvoe-
dingsgestichten en geplaatste minderjarigen; tussen gevangenisinstellingen

en gevangenen; tussen jeugdleiders en leden van de jeugdvereniging; tus-

sen kinderbegeleiders en kinderen; tussen ziekenhuizen of gelijkaardige
instellingen en patiënten; tussen organisatoren van wedstrijden en toe-

schouwers of deelnemers . . . 389.

Om de verwezenlijking van het abnormale gevaar te vermijden dat aan

sommige rechtssubjecten ten aanzien van derden en zichzelf is verbon-

den, zal de toezichthouder zich als een normaal voorzichtige en redelijke
toezichthouder, in dezelfde feitelijke omstandigheden geplaatst, dienen te

387. Zie supra nr. 5
388. Te denken is aan de leeftijd, aan de geestestoestand, aan precedenten, aan de feitelijke

omstandigheden waarin de betrokkene zich bevindt . . .

389. Die opsomming is niet limitatief: het toezicht dat moet worden uitgeoefend kan zijn
oorsprong vinden in een wettelijke verplichting, in een overeenkomst, in een algemene
zorgvuldigheidsnoûn . . . Een toezicht kan aldus ook van een wapenhandelaar worden
verwacht wanneer hij een geweer aan een l4-jarige verkoopt (Rb. Charleroi 8 mei
1985, De Verz. 1985,515), van de overheid of instelling die de toegang tot een

welbepaald domein aan "onbevoegden" ontzegt (zie Rb. Brussel 13 oktober 1982,
R.G.A.R. 1984, nr. 10773), van de koper van juwelen die gestolen blijken te zijn (Rb.
Liège 17 september 1985, Jur. Liège 1986,21)
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gedragen.

Daarop mogen zowel de derden, als de persoon waarop toezicht is te
houden, rekenen.

Dit betekent dat wanneer aan de verplichting tot toezicht is tekortgeko-
men, zowel de derde, als de persoon waarop toezicht was te houden3go, dit
als een buitencontractuele fout kunnen inroepen, mits ook de toerekenings-
vatbaarheid van de toezichthouder en de voorspelbaarheid van schade zijn
bewezen.

137. Het voorgaande is met de volgende voorbeelden toe te lichten:

- afgezien van hun bijzondere aansprakelijkheid bepaald door artikel
1384 lid 2 van het B.W., zijn ouders ook bij toepassing van de artikelen
1382-1383 van het B.W. aan te spreken3el, wanneer zij - onder omstan-
digheden - op hun kinderen ontoereikend toezicht hebben uitgeoefend
waardoor die kinderen de gelegenheid kregen zichzelf of derden schade

te berokkenen.

Vnl. zeer jeugdige kinderen, die over geen oordeel der onderscheids
beschikken, vertegenwoordigen een bijzonder (abnormaal) gevaar voor
zichzelf en derden, omdat zij zich geen rekenschap geven van de mogelijke
schadelijke gevolgen van hun gedrag.

Toezicht van de ouders is daarom onontbeerlijk: zo werd o.m. beslist
dat de ouders een fout (in het toezicht) begingen door hun zeer jeugdige

kinderen toe te laten onbewaakt op de openbare weg te verblijven392, door
zich in aanwezigheid van hun kinderen langs de openbare weg te begeven

zonder evenwel de mogelijkheid te hebben op te treden (bv. omwille van
het aan de hand houden van een fiets393), door toe te laten dat hun kind
zich wapens aanschaft en bijhoudt3e4 . . .

De feitelijke omstandigheden zijn doorslaggevend: te onderzoeken is
hoe een normaal voorzichtige en redelijke ouder, in dezelfde feitelijke om-
standigheden geplaatst, zou hebben gehandeld. De feitenrechter beschikt

390. Wanneer tussen de toezichthouder en de persoon waarop toezicht is te houden een
overeenkomst m.b.t. het te houden toezicht bestaat, zal - onder voorbehoud van de
regels van de samenloop (te behandelen in deel 2) op de contractuele aansprakelijk-
heidsregels een beroep zijn te doen.

391. Hamelink, P., Over de ouderlijke aansprakelijkheid, DeVerz. 1978,316, nr. 10.

392. Antwerpen 2l januari 1986, V.K.J. 1987,43 (de fout van de ouders werd tegengewor-
pen in het kader van een burgerlijke partijstelling); Brussel 29 mei 1985, R.G.A.R.
1987, nr. 11203; Brussel 5 maart 1986, R.G.A.R. 1987, nr. 11247.

393. Brussel 2l maart 1984, R.G.A.R. 1985, nr. 10978; VKJ 1985, nr. 106.

394. Rb. Charleroi 8 mei 1985, De Verz. 1985, 515.
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over een ruime beoordelingsvrijheid3es

- ook op onderwijzers en leraars rust een bijzondere aansprakelijkheid,

die in artikel 1384lid 4 B.W. wordt omschreven. Vermits die wetsbepaling

slechts is in te roepen om vergoeding te bekomen van de schade die door
de leerling aan een derde is berokkend3e6, wordt de persoonlijke fout
m.b.t. het door de leraar uit te oefenen toezicht, voornamelijk ingeroepen

om de vergoeding van de, door de leerling geleden schade te bekomen.
Eens te meer is daarbij te bepalen hoe een normaal voorzichtige en

redelijke leraar in dezelfde feitelijke omstandigheden had gehandeld. De

toerekeningsvatbaarheid en de voorspelbaarheid van schade zijn uiteraard
ook vereist om tot een fout te besluiten.

Het gedrag van een leraar die op een speelplein tegelijk een veertigtal
leerlingen in het oog moet houden3eT of die bij wijze van sanctie, een

leerling in een, voor het overige, onbewaakt lokaal opsluit398, wordt dan

ook op verschillende wijzen beoordeeld.

Om op artikel 1384lid 4 B.W. een beroep te kunnen doen moet onder-

wijs worden verstrekt. Hoewel de rechtspraak aan het begrip "onderwijs"
een ruime betekenis hecht399, wordt nog vaak en in feite aangenomen dat

begeleiders of opvoeders van geplaatste minderjaringen4m, monitrices4ol,
jeugdleiders4o2, kinderbegeleidersao3, ... geen "onderwijzers" in de zin
van die wetsbepaling zijn.

Kenmerkend voor hen is dat zij met het toezicht op andere personen

395. Geen fout van de ouders: Antwerpen 5 maart 1986, V.K.J. 1987, nr. 23 (ouders lieten
een vijfjarig kindje onbewaakt met de fiets op het voetpad spelen: reed een wagen aan

die een garage inreed); Brussel 13 maart 1985, onuitgegeven (Swings t. Verhard), A.R.
nr. 630/85 (kinderen spelen onbewaakt op de eigendom van de buurman en stichten
daar brand).

396.Zie infra nrs. 197-212; Vandenberghe, H., Hamelink, P., Van Quickenborne, M.,
Overzicht, f.P.R. 1980, 1319, nr. 149; Dalcq, R.O.,Traité,I,549, nr. 1686; zie ook
Lilège 27 juni 1985, Rev. Rég. Dr. 1985, 253.

397. Liège 27 jluni 1985, Rev. Rég. Dr. 1985,253 (geen fout).
398. Brussel 6 februari 1986, onuitgegeven (Bruylants t/ Bouchnafa), A.R. nr. 1273184 (de

jongen was uit een raam geklauterd en had zich daarbij gekwetst).
399. Zie infra nr. 202; zie ook Vandenberghe, H., Van Quickenbome, M., e.a.,T.P.R.198'1,

1477, nr. 129.
400. Rb. Tumhout 2 december 1981, Turnh. Rechtsl. 1983,132; Rb. Tumhout 2 oktober

1975, R.W. 197 5-7 6, 2020.
401. Antwerpen 20 mei 1975, De Verz. 1975,505.
402. O.m. Rb. Brussel 30 juni 1967, J.T. 1968, 6; Crab, P., De burgerlijke aansprakelijkheid

van de jeugdleiders, Jura Falc. 1968-69, 243 et seq.
403. Het toezicht alleen volstaat niet om tot een vorm van "onderwijs" te besluiten: Rb.

Antwerpen 24 september 1968, R.G.A.R. 1970, 8525.
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zijn belast waarvan, om uiteenlopende redenen, bekend is dat zij voor
derden (en zichzelf) een groter schade-risico dan de gemiddelde mens

vertegenwoordigen. Zij moeten dit abnormale gevair door hun toezicht
trachten te neutraliseren. Ook hun gedrag is te toetsen aan het gedrag van
de normaal voorzichtige en redelijke toezichthouder in dezelfde feitelijke
omstandigheden geplaatst.

Rekening is daarbij o.m. te houden met de middelen die hen ter be-

schikking stonden om het toezichtuit te oefenen4G, met de kenmerken van
de persoon wrutrop het toezicht betrekking had405, met de gebeurtenissen

die zich voordeden en op het gedrag of de gemoedsgesteldheid van de te
bewaken persoon invloed haddenaffi ...

Daarbij is te bedenken dat ook een norrnaal voorzichtige en redelijke
toezichthouder niet, onder alle omstandigheden, alles kan opmerken of
verhinderenaoT.

138. De tekortkoming aan de toezichtsverplichting komt regelmatig ter
sprake naar aanleiding van ongevallen veroorzaakt door psychiatrische
patiënten, geplaatste minderjarigen, gevangenen . . . , binnen of buiten
de bewakingsinstelling en waardoor zij hetzij zichzelf, hetzij derden naar

aanleiding van een ontsnapping schade berokkenen40s.

404. Dalcq, R.O.,Traité,1,544 et seq., nrs. 1670 et seq.; Vandenberghe, H., Hamelink, P.,

en Van Quickenbome, M., Overzicht, T.P.R. 1980, 1313-1316, nrs. l4l-143; zie ook
infra nr.202.

405.Zie o.m. Antwerpen 3l januari 1984, R.W. 1986-87,546; Brussel 15 oktober 1985,
onuitgegeven (Communauté française t. Stessens), A.R. nr. 2717183); Rb. Antwerpen
23 februari 1984, R.G.A.R. 1986, nr. 11007 (home).

406. O.m. Brussel 30 november 1983, R.G.A.R. 1985, nr. 10852; Rb. Toumai 28 mei 1986,
J.L.M.B. 1987,460; Rb. Hasselt 6 april 1987, T.B.B.R. 1988, 145 (m.b.t. winterpret
op school).

407. Zie b.v. Brussel 30 november 1983, R.G.A.R. 1985, nr. 10852; Antwerpen 3l januari
1984, R.W. 1986-87, 546; Liège 27 juni 1985, Rev. Rég. Dr. 1985, 253; Rb. Mons l8
mei 1984, R.G.A.R. 1985, nr. 10994; Rb. Brugge 24 juni 1987, R.W. 1987-88, 1374.

408. M.b.t. psychiatrische patiënten: zie Kruithof, R., De buitencontractuele aansprakelijk-
heid van en voor geesteszieken, R.G.A.R. 1980, nr. lOl9O l-2 verso; Van Oevelen,
4., De aansprakelijkheid jegens psychisch gehandicapten, R.G.A.R. 1980, nr. 10151,
nrs.29-31 en 40-41; Rb. Hasselt 7 april 1986, R.W. 1986-87,1757 met noot van
Vansweevelt, Th., De aansprakelijkheid jegens geesteszieken.
m.b.t. geplaatste minderjarigen: Cass. 2l maart 1986, An. Cass. 1986, 1004; Pas.

1986, I,9ll; Antwerpen 3l januari 1984, R.W. 1986-87,546; Brussel 15 oktober
1986, onuitgegeven (Communauté française t. Stenens), A.R. nr.2717183; Rb. Nivel-
les 28 september 1983, R.G.A.R. 1985, nr. 10946; Rb. Antwerpen 23 februari 1984,,
R.G.A.R. 1986, nr. 11007; Rb. Mons 18 mei 1984, R.G.A.R. 1985, nr. 10994; Rb.
Brussel 29 maart 1985, onuitgegeven (Ruelle e.a. t. A.S.B.L. Vrij en Vrolijk), A.R.
nr.91.979;
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Onder die omstandigheden rijzen twee verschillende vragen, enerzijds,

of de fysische persoon die met het toezicht werd belast zich al dan niet
aan een tekortkoming in het toezicht heeft schuldig gemaakt (zie supra),

anderzijds, of de rechtspersoon, die met de organisatie van het toezicht
was belast, bij de inrichting ervan geen fout heeft gepleegd@.

Sommige van die instellingen streven, voor zoveel nog mogelijk, naar

een genezing of een heraanpassing van de personen die aan hun toezicht
zijn toevertrouwdalo.

Om dit doel te bereiken is de afzondering in een gesloten inrichting
niet noodzakelijk de beste oplossing: een - gecontroleerd - contact met

de buitenwereld, door toedoen varl zgrr. open instellingen, is, onder om-
standigheden, soms te verkiezen.

Rekening houdend met de persoonlijkheid van de betrokkene, met

zijn antecedenten ... kan de beslissing om hem (haar) in een open,

eerder dan in een gesloten inrichting op te nemen, waatdoor de kans

op ontsnappingen ontegensprekelijk toeneemt, als een tekortkoming aan

een algemene zorgvuldigheidsnorm in aanmerking komen, nl. wanneer

is vast te stellen dat een normaal voorzichtige en redelijke bewaker of
bewakingsinstelling, in dezelfde omstandigheden geplaatst, de beslissing

tot opname in een open inrichting niet zou hebben genomen4ll.

Eenmaal opgenomen in een open inrichting, dient de bewakingsin-
stelling bovendien toezicht te houden op de verdere ontwikkeling van de

betrokkeneal2 en moet een, iuln de betrokkene, aangepaste toepassing van

de, door het open regime geboden mogelijkheden, worden gemaaktal3.

Daartegenover staat dat, wanneer de keuze van het open regime voor
geen, op de artikelen 1382-1383 van het B.W. gestoelde kritiek vatbaar is,

is aan te nemen dat de inhoud van de algemene zorgvuldigheidsplicht van

409. Wanneer de psychiatrische patiënt nog in staat was een overeenkomst met het zie-
kenhuis te sluiten (geldige wilsuiting; bekwaamheid) zal - onder voorbehoud van een

eventuele samenloop (te behandelen in deel 2) - op de eerste plaats van de contractu-
ele aansprakelijkheidsregels toepassing worden gemaakt, wanneer de patiënt zelf het

slachtoffer van zijn gedrag werd.
410. Soms kent de wetgever hen die opdracht toe, b.v. aan de Rijksopvoedingsgestichten

(zie de wet van 8 april 1965 op de jeugdbescherming).

4l l. Rb. Nivelles 28 september 1983, R.G.A.R. 1985, nr. 10946; Rb. Antwerpen 3 oktober
1986, R.W. 1986-87,2162; contra: Rb. Mons 18 mei 1984, R.G.A.R. 1985, nr. 10994
(met kritische noot van F.G.).

412. Zodat het regime tijdig kan worden gewijzigd; o.m. Pol. Hasselt 22 mei 1987,
R.G.A.R. 1988, nr. 11371.

413. Wat niet gebeurde in Rb. Brussel 29 maan 1985, onuitgegeven (Ruelle e.a. t. A.S.B.L.
Vrij en Vrolijk), A.R. nr. 91.979 (geen medische begeleiding tijdens de periodes dat

de minderjarige zich buiten de instelling bevond); Rb. Hasselt 7 april 1986, R.W.
1986-87,1757.
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de toezichthouder mede door de van de betrokkene in het systeem van de

open inrichting, verwachte medewerking en goede wil wordt bepaaldala.

Onder omstandigheden kan ook op andere rechtssubjecten een ver-
plichting tot toezicht op een ander persoon rusten. Bij wijze van voorbeeld

is te denken aan werkgevers, aan aanstellers, aan vrijwilligers . . . 4ts.

Hun gedrag is aan de toepassingsvoorwaarden van de artikelen 1382-1383

B.W. te toetsen.

Kruithof heeft de vraag gesteld of, op grond van artikel 1384 lid
1 8.W., tot geen algemene aansprakelijkheid van andermans daad is te

besluiten, waarbij hij vnl. aan een vermoeden van aansprakelijkheid of
aan een objectieve aansprakelijkheid dachtal6. Die aansprakelijkheid zou,

naar zijn oordeel, een oplossing bieden voor de problemen die rijzen o.m.

m.b.t. de schade die door geestesgestoorden is veroorzaakt.

Het besluit is nochtans onvermijdelijk dat een dergelijke aansprake-

lijkheidsregel - nog - niet tot het Belgische recht behoort. De rechtspraak

maakt alleen m.b.t. zaken van artikel 1384 lid I B.W. gebruik en past

de artikelen 1382-1383 B.W. toe wanneer de aansprakelijkheid van een

toezichthouder is te beoordelen.

139. Bij de ontsnapping aan het toezicht en de daaropvolgende schade-

berokkening (aan zichzelf of aan derden), is niet enkel te onderzoeken of
de toezichthouder zich aan een fout schuldig maakte, maar ook of die fout
een causaal verband met de schade vertoont en de enige oorzaak van de

schade is.

Het is immers mogelijk dat ook een derde en/of de ontsnapte een fout
in causaal verband met de schade, waarvan lastens de toezichthouder de

vergoeding wordt gevorderd, heeft (hebben) gepleegd.
'Wanneer de ontsnapte een kind, een geesteszieke, een geplaatste min-

derjarige . . . is, moet worden bepaald of hij toerekeningsvatbaar was4l7.

Bij ontstentenis van toerekeningsvatbaarheid kan geen fout bestaan, zodat

4l4.Zie Cass.21 maart 1986, Arr. Cass. 1986, 1004; Pas. 1986, I,911; Antwerpen 3l
januari 1984, R.W. 1986-87, 546; Rb. Antwerpen 3 oktober 1986, R.W. 1986-87,
2162.

415. Zie o.m. Vanderheiden, E., De aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door een

vrijwilliger, Iur. Falc. 1985-86, 76-100.
416. Kruithof, R., Aansprakelijkheid voor andermans daad, it Onrechtmatige daad, Ant-

werpen, Kluwer, 1979, 23, nr. 3; Kruithof, R., o.c., R.G-A.R. 1980, nr. 10190, nrs.

57-63.
4ll.Zie Brussel 2l maart 1984, R.G.A.R. 1985, nr. 10978 (kind zonder oordeel des

onderscheids); Antwerpen 5 maart 1986, V.K.J. 1987,nr.23.
zie daarentegen Brussel 6 februari 1986, onuitgegeven (Bruylants t/ Bouchnafa), A.R.
nr. 1273184 (kind van 8 jaar: oordeel des onderscheids).
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de foutieve toezichthouder, in die veronderstelling, alleen tot schadever-

goeding is te veroordelen.

Zoals uit de rechtspraak blijkt4ls, rijzen de causaliteitsproblemen4le

voornamelijk wanneer de persoon, waarop toezicht was te houden, omwille
van een fout in het toezicht kon ontsnappen en hetzij bij zijn ontsnapping,

hetzij later - wanneer de ontsnapping "een succes" is gebleken - aan

derden schade berokkende.

Er is dan nl. te bepalen of de schade die door de ontsnapte werd
veroorzaakt42o, zich bij ontstentenis van de fout van de toezichthouder

niet, minstens niet op dezelfde wijze had voorgedaan.

Op het eerste zicht, lijkt het voor het slachtoffer niet zeer moeilijk te
zijn te bewijzen dat zijn schade zich niet zou hebben voorgedaan indien
de toezichthouder de hem ten laste gelegde fout niet had gepleegd en de

ontsnapping derhalve had voorkomen.

In een opgemerkt cassatiearrest dd. 2 september 1969+zr werd de be-

slissing van het Hof van Beroep te Brussel, waardoor werd aangenomen dat

een causaal verband bestond, enerzijds, tussen de fout van een toezicht-
houder die de ontsnapping van twee geestesgestoorden uit het Gesticht

tot bescherming van de maatschappij te Doomik mogelijk maakte en, an-

derzijds, de opzettelijke slagen en verwondingen met de dood als gevolg

die de ontsnapten aan een taxichauffeur te Dilbeek toebrachten, vemietigd
omdat uit de vaststellingen van de feitenrechter het noodzakelijke karakter
van het causaal verband niet bleek.

De opschudding waartoe dit arrest aanleiding gaf22, lijkt niet te zijn
gerechtvaardigd.

Bij de beoordeling van het al dan niet bestaan van een causaal verband

tussen een gedrag en een welbepaalde schade beschikt de feitenrechter over

418. Antwerpen 3l januari 1984, R.W. 1986-87, 546 (geen causaal verband); Brussel 15

oktober 1985, onuitgegeven (Communauté française t/ Stessens), A.R. nr. 2717183
(causaal verband); Rb. Nivelles 28 september 1983, R.G.A.R. 1985, nr. 10946 (causaal

verband); cfr. Rb. Mons 18 mei 1984, R.G.A.R. 1985, nr. 10994 (geen bewijs van
causaal verband);

419. Zie deel 2.

420.Het kan gaan om een door de ontsnapte veroorzaakt verkeersongeval, maar ook om
opzettelijke slagen en verwondingen, doodslag of moord.

421. Cass. 2 september 1960, An. Cass. 1961, 2; Pas. 1961, 1,2; zie o.m. Dabin, J., La
relation de cause à effet entre la faute et le dommage dans la responsabilité extra-
contractuelle, R.CJ.B. 1961, 168; Kruithof, R., o.c., R.G.A.R. 1980, nr. 10190-2 verso;
Van Quickenbome, M., De oorzakelijkheid,264, nrs. 463 et seq.

422. Uit dit arrest werd o.m. afgeleid dat het Hof van Cassatie de equivalentietheorie de
rug zou hebben toegekeerd (te behandelen in deel 2).
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een niet te verwaarlozen beoordelingsvrijheida23.
Dit verklaart waarom de rechters geneigd zijn tot een causaal verband

tussen de fout van de toezichthouder en de door de ontsnapte aan derden

berokkende schade te besluiten, wanneer die schade bij de ontsnapping
(bij de verwezenlijking ervan) is veroorzaakt424.

Wanneer de ontsnapte op vrije voeten is geraakt en de ontsnapping
derhalve als beëindigd is te beschouwen, bestaat integendeel grote terug-
houdendheid om nog tot een causaal verband te besluitena2s.

Hoewel niet toegelicht in de desbetreffende beslissingen, lijkt de ver-
klaring te zijn dat de feitenrechters, gelet op de wil tot ontsnappen van de

betrokkene, niet bereid zijn aan te nemen dat de ontsnapping zich, zonder
de fout van de toezichthouder, niet zou hebben voorgedaan. Het is immers
mogelijk dat ook al had de toezichthouder de hem ten laste gelegde fout
niet gepleegd en de ontsnapping aldus, op dat ogenblit, misschien had

vermeden, de betrokkene enige tijd later - zonder een fout van de aan-

gesproken toezichthouder -, toch had kunnen ontsnappen om, na verloop
van tijd, de litigieuze schade te veroorzaken.

Het cassatiearrest dd. 2 septembe, 1969+26 is met die rechtspraak in
verband te brengen: blijkbaar wordt aan de feitenrechter gevraagd dat

hij, om tot een causaal verband tussen een fout in het toezicht en de

schade die door de ontsnapte werd berokkend, te besluiten, in feite vaststelt
dat die schade zich bij ontstentenis van de in aanmerking genomen fout
niet zou hebben voorgedaan, m.a.w. dat wordt uitgesloten dat zij zich
bij ontstentenis van de fout toch nog zou hebben voorgedaan omdat de

betrokkene, hoe dan ook, zou zijn ontsnapt.
Die controle op de toepassing van het causaliteitsbegrip door de

feitenrechter, strookt met de in België gangbare opvatting nopens het

causaal verband427.

423.Te behandelen in deel 2; zie ook Vandenberghe, H., Van Quickenbome, M. e.a.,

Overzicht, T.P.R. 1987,1515, nr. 156.

424. Brussel 15 oktober 1985, onuitgegeven (Communauté française t/ Stessens), A.R. nr.
2717183 (diefstal van voertuig om te kunnen ontsnappen); Rb. Nivelles 28 september
1983, R.G.A.R. 1985, nr. 10946 (idem).

425. Antwerpen 31 januari 1981, R.W. 1986-87, 546 (diefstal van voertuig tijdens de
vlucht); Rb. Mons 18 mei 1984, R.G.A.R. 1985, nr. 10994: contra; Gent 7 januari
1986, R.W. 1986-87, 2660 (m.b.t. de verkoop van vuurpijlen aan minderjarigen).

426. Cass. 2 september 1960, Arr. Cass. 1961, 2; Pas. 1961,1,2; zie ook, in enigszins
vergelijkbare omstandigheden: Cass. 12juli 1951, Arr. Cass. 1951,682; Pas. 1951, I,
758.

427.Zie ook: Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M., e.a., Overzicht,T.P.R. 1987, 1515,
nr. 157.
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B. toezicht op zaken.

140. Niet alleen op personen, maar ook op zaken moet, onder omstan-

digheden, toezicht worden gehouden.

Als zaak komt in aanmerking "al wat bestaat, de menselijke persoon

uitgezonderd"428. Daartoe behoren niet alleen de stoffelijke voorwerpen,

maar ook de samengestelde gehelen (complexe zaken) die erdoor worden
gevormd, zoals o.m. wegen, kanalen, winkels . . .

De aanwezigheid in het maatschappelijk verkeer van een zaak doet,

onder omstandigheden, een gevaar ontstaan.

Dit gevaar wijst op het schade-risico dat aan de zaak is verbonden:

omwille van het bestaan van de zaak kunnen rechtssubjecten schade lijden,
die bij ontstentenis van de zaak achterwege zou zijn gebleven.

Rekening houdend met het basisbeginsel van het buitencontractuele

aansprakelijkheidsrecht, nl. dat bij afwezigheid van het bewijs van een fout
het slachtoffer de schade zelf dient te dragen, is het in omloop brengen of
houden van een zaak nochtans onvoldoende om tot het bestaan van een

fout te besluiten.

Wanneer het feit een ander schade te berokkenen niet noodzakelijk
als een fout in aanmerking komt429, dan is bezwaarlijk aan te nemen

dat de loutere omstandigheid een ander een schade-risico te doen lopen,

toereikend zou zijn om tot het bestaan van een fout te besluiten.
Een onderscheid tussen gevaarlijke en ongevaarlijke zaken lost niets

op. Op de eerste plaats is bij herhaling onderstreept dat dgl. onderscheid
niet dienend is omdat de meest banale zaak, onder omstandigheden, even

gevaarlijk, zoniet gevaarlijker kan zijn als traditioneel gevaarlijk geachte

zaken, zoals bv. brandstoffen, bommen
Bovendien blijft dan nog steeds de vraag rijzen waarom het in omloop

brengen of houden van een gevaarlijke zaak, waaraan derhalve een scha-

derisico is verbonden dat zich nog niet heeft verwezenlijkt, als een fout
in aanmerking zou moeten komen, terwijl het berokkenen van schade niet
toelaat tot het bestaan van een fout te besluiten.

Dit verklaart mede waarom alleen de wetgever een aansprakelijkheid

428. Derine, R., Van Neste, F. en Vandenberghe, H., Zakenrecht, l, A, Antwerpen, Stan-
daard, 1974, nr.2.

429. Zie Cass. 3 mei 1958, Arr. Cass. 1958, 690; Pas. 1958, I, 972; Cass. 2l januari 1965,
Pas. 1965, I, 502; Cass. 4 oktober 1973, Arr. Cass. 1974, 135; Pas. 1974,1,124; Cass.

10 december 19'76, Arr. Cass. 1977, 406; Pas. 1977, l, 410.
430. Zie o.m. Cousy, H., Problemen van produktenaansprakelijkheid, Brussel, Bruylant,

1978, 288, nr. 198; voor een overzicht; Comelis, L., Zaken, 668-672, nrs. I l9-121.
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in het leven kan roepen die aan het louter feit van het in omloop brengen

of houden van een "gevaarlijke" zaak is verbonden43l. Een wettelijke
tussenkomst is verder vereist omdat aldus van de artikelen 1382-1383
van het B.l4l. wordt afgeweken.

l4l. Om tot een aansprakelijkheid te besluiten, moet het in omloop
brengen of houden van een zaak als een fout zijn te beschouwen. De
aangesprokene moet zich door het in omloop brengen of het houden van

een zaak schuldig maken {um een hem toerekeningsvatbare miskenning van

een algemene zorgvuldigheidsnorm waardoor schade voorzienbaar werd.

Behoudens uitzonderingen, zal een dergelijke fout enkel ten laste van

de toezichthouder zijn te leggen die het aan de zaak verbonden gevaar

kan uitschakelen, hetzij door te verhinderen dat de zaak in omloop zou
komen of haar eruit te nemen, hetzij door derden tijdig en toereikend van

het gevaarsrisico kennis te geven.

Zoals reeds bij de bespreking van de overheidsaansprakelijkheid voor
het wegennet is opgemerk(32, wordt de aansprakelijkheid van de toezicht-
houder m.b.t. zaken aan de vaststelling van het bestaan van een abnor-
maal gevaar verbonden, waardoor het rechtmatige vertrouwen van derden
is verschalkta33.

Op voorwaarde dat die criteria juist naar waarde worden geschat434,

bestaat hiertegen geen bezwaar.

Door te verwijzen naar het "abnormale" gevaar van een zaak, wordt
niet op de intensiteit van het gevaar gezinspeelda3s, doch wel uitgedrukt
dat een normaal voorzichtige en redelijke toezichthouder, die van het

desbetreffende gevaar kennis heeft of zou hebben, tussenbeide zou komen

om het gevaar uit te schakelen.

431. Zie o.m. de Europese Richtlijn 85l374lEEG van 25 juli 1985 betrefffende de wettelijke
en bestuursrechtelijke bepalingen der Lid-Staten inzake de aansprakelijkheid voor
produkten met gebreken (publicatieblad 7 augustus 1985, nr. L 210129); zie ook
Comelis, L., Zaken,668-672, nrs. 119-120.

432.Zie supra nrs. 127-129; die aansprakelijkheid is overigens te beschouwen als een

aansprakelijkheid waardoor een ontoereikend toezicht op het wegennet wordt gesanc-
tioneerd.

433. Zie o.m. Fallon, M., Les accidents de la consommation et le droit, Brussel, Bruy-
lant, 1982, 8l-82, nr. 36 (in noot 79 in fine verwijst die auteur overigens naar de

ontwikkeling van de overheidsaansprakelijkheid).
434. Wellicht is door een verkeerde interpretatie van die criteria te verklaren waarom tal

van rechters en auteurs het in omloop houden of brengen van een gevaarlijke zaak als
een fout in aanmerking nemen.

435. Vermits uit het berokkenen van schade niet noodzakelijk het bestaan van een fout is
af te leiden, kan in het gevaarsrisico - hoe intensief ook - evenmin een fout worden
gezien, temeer in dat stadium nog geen schade is berokkend.
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Het gevaar is derhalve "abnormaal"' omdat de - bij veronderstelling,
toerekeningsvatbare - toezichthouder heeft nagelaten te doen wat een

normaal voorzichtige en redelijke toezichthouder in dezelfde feitelijke
omstandigheden geplaatst, zou hebben gedaan.

Het "rechtmatige vertrouwen" van de derden dat door het abnormale
geviurr wordt verschalkt, is een even dubbelzinnig begrip.

Ten onrechte zou uit dit begrip worden afgeleid dat de fout van
het slachtoffer, waardoor in zijn hoofde het bestaan van een rechtmatig
vertrouwen wordt uitgesloten, de aansprakelijkheid voor een "abnormaal"
gevaarlijke zaak verhinderta36.

De noodzaak van een rechtmatig vertrouwen in hoofde van het slacht-
offer heeft een andere draagwijdte.

De op de toezichthouder rustende algemene zorgvuldigheidsnorm om
een zaak uit het maatschappelijke verkeer te weren, bestaat enkel wanneer
een nornaal voorzichtige en redelijke toezichthouder daartoe, in dezelfde
feitelijke omstandigheden geplaatst, zou hebben besloten.

Er wordt echter iurngenomen dat de normaal voorzichtige en redelijke
toezichthouder zijn gedrag jegens de zaak mede in functie van het, van

derden te verwachten gedrag bepaalta3T.

Naargelang de omstandigheden is van derden, die het gevaar, dat aan

een zaak is verbonden, kennen of dienden te kennen, te verwachten dat zij
zich, zo mogelijk, buiten de reikwijdte van het gevaar houden.

De kennis van het gevaar door derden o.m. door het slachtoffer, heeft
weliswaar niet tot gevolg dat het gevaar ophoudt te bestaan, maar laat toe

aan te nemen dat een normaal voorzichtige en redelijke toezichthouder,
rekening houdend met hun kennis, onder omstandigheden, niet zou zijn
opgetreden om het gevnar te neutraliseren438.

Binnen dat kader, is het derhalve mogelijk te beweren dat de ontsten-
tenis van rechtmatig vertrouwen in hoofde van het slachtoffer de fout van
de toezichthouder kan uitsluiten439.

436. Dit is immers onverenigbaar met de in deel 2 te bespreken equivalentietheorie:
vermits, zoals hierboven toegelicht, de toezichthouder die, onder omstandigheden,
een abnormaal gevaarlijke zaak in omloop brengt of houdt een fout heeft begaan
en ook het slachtoffer zich aan een fout schuldig heeft gemaakt, is, wanneer die
fouten een causaal verband met dezelfde schade vertonen, tot een verdeling van de
aansprakelijkheid te besluiten.

437. Zie supra nr. 100.

438. Zie b.v. Brussel 30 november 1983, De Yerz. 1987,136 (diefstal van een nertsmantel in
een restaurant); Brussel 9 juni 1987, De Verz. 1987,619 (hangmat enkel als versiering
aangebracht).

439. Dalcq, R.O.,Traité,I, 188, nr.335.
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Uit die vaststelling volgt ook dat de toezichthouder, door aan derden

toereikende en tijdige kennis van het gevaar te geven, kan beweren geen

fout te plegen door een gevaarlijke zaak in omloop te brengen of te

houdenao.
Zijn gedrag zal hierbij andermaal zijn te toetsen aan dat van een nor-

maal voorzichtige en redelijke toezichthouder, in dezelfde feitelijke om-
standigheden geplaatst, nl. om te bepalen of een dergelijk normaal voor-
zichtige en redelijke toezichthouder zich tot een melding of waarschuwing

van het gevaar zou hebben beperkt, of de melding, waarschuwing onder

de gegeven omstandigheden duidelijk genoeg was . . .

142, Uit het voorgaande blijkt dat de aansprakelijkheid van de toezicht-

houder die door het in omloop brengen of houden van een abnormaal

gevaarlijke zaak het rechtmatige vertrouwen van derden heeft verschalkt,

geen autonome aansprakelijkheid is.

Het is een fout-aansprakelijkheid, waarbij de vaststelling van het be-

staan van een "abnormaal gevaar" en van de "verschalking van het recht-

matige vertrouwen" van het slachtoffer impliciet doch zeker de vaststelling

inhoudt dat een algemene zorgvuldigheidsnorm werd miskend, waardoor

schade voorspelbaar werd4l.
Dit neemt niet weg dat die begrippen de toepassing van de artikelen

1382-1383 van het B.W. op de toezichthouder van gevaarlijke zaken ver-
troebelen en dat het, gelet op de misverstanden die ter zake in rechtspraak

en rechtsleer ontstonden, de voorkeur geniet tot de klassieke foutvoor-
waarden terug te keren.

Alle zaken kunnen, onder omstandigheden, gevaarlijk worden en aldus

de toepassing van de toegelichte zorgvuldigheidsnormen rechtvaardigen.

Bij wijze van voorbeeld wordt hierna aandacht geschonken aan de fout
van winkel- of restauranthouders, die toelaten dat zich binnen of buiten

hun winkel of restaurant een gevaarlijke toestand voordoet en aan de fout
van verkopers of van producenten.

143. - de fout van winkel- of restauranthouders.

Uit recente rechtspraak blijkt dat de buitencontractuele aansprakelijk-

heid van winkel- of restauranthouders t.a.v. klanten of derden vnl. in het

MO. Zie b.v. Cass. 29 maart 1976, An. Cass. 1976, 873; Pas. 1976,l, 832.
441. De toerekeningsvatbaarheid blijft een afzonderlijke foutvoorwaarde, waarvan het be-

staan in feite is vast te stellen alvorens tot een fout te besluiten.
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gedrang komt omwille van winkelwagentjes die aan geparkeerde wagens

schade berokkenen of omwille van valpartijen die zich in de winkel of het

restaurant voordoen omdat over een of ander voorwerp wordt uitgegleden.

De omstandigheid dat een klant of potentiële klant zijn wagen op

de kosteloze en onbewaakte parking van het warenhuis achterlaat of een

winkel, restaurant binnenstapt heeft geen contractuele rechtsverhouding

tussen de klant en de winkel- of restauranthouder tot gevolg. Hun rechts-

verhouding wordt door de buitencontractuele aansprakelijkheidsregels ge-

regeldaa2.

Bij sommige rechters bestaat de neiging tot de fout en de aansprakelijk-

heid van het grootwarenhuis te besluiten omdat het ter beschikking stellen

van winkelwagentjes met een gevaar voor de bezoekers gepaard gaa(/3.
Die zienswijze is niet bij te vallen: zij komt er op neer het grootwaren-

huis een fout aan te rekenen omwille van het in omloop brengen en houden

van een "gevaarlijke" zaalr'., hoewel zelfs, de lege lata, het berokkenen van

schade ontoereikend is om tot het bestaan van een fout te besluiten.

Er is integendeel, in concreto, te onderzoeken hoe een norrnaal voor-

zichtig en redelijk "grootwarenhuis", in dezelfde feitelijke omstandighe-

den zou hebben gehandeld. Op grond van dit criterium is eventueel aan

te nemen dat het gtootwarenhuis een fout beging door m.b.t. de winkel-
wagentjes voorzorgsmaatregelen na te laten of door ontoereikende voor-

zorgsmaatregelen te nemen.44

Dikwijls leidt dit onderzoek tot het besluit dat het grootwarenhuis

zich aan geen fout schuldig maakte omdat op de winkelwagentjes geen

permanent toezicht is te houden en omdat alle voorzorgsmaatregelen die

door een normaal voorzichtig en redelijk grootwarenhuis, in dezelfde

feitelijke omstandigheden geplaatst, zouden zijn genomen, daadwerkelijk
werden getroffen (b.v. uithangbord met gebod- en verbodsbepalingen;

personeel belast met het verzamelen van de winkelwagentjes; afzonderlijke
ruimten waar de klanten de winkelwagentjes kunnen achterlaten . . . )04s.

442. Brussel 30 november 1983, De Yerz. 1987,136; Brussel 20 maart 1986, T.B.B.R.
1987, 59; zie nochtans Faure, M.G., Parkingscontract, Ius 6,33-35, nr. 26-27.

443.Zie b.v. Vred. Molenbeek 3 november 1983, R.G.A.R. 1985, nr. 10932; Vred. Saint-

Nicolas 18 december 1985, Jur. Liège 1986,9l; Vred: Grivegnée 26 februari 1987,

J.L.M.B. 1987, 39'l; cfr. Fagnart, J.L. en Denève, M., Chronique, ,I.I. 1986, 313, nr.

74.
444. Rb. Namur 2l januari 1986, Rev. Rég. Dr. 1986, met noot Podevyn, A.
445. Rb. Brussel 23 oktober 1986, T.B.B.R. 1987, l8'l:' Vred. Verviers 24 juni 1983, Jur.

Liège 1986, 382 met noot Doutrewe, M.; Vred. Jumet 16 april 1986, Rev. Rég. Dr.
1986, 422, met noot Podevyn, A.; zie ook Fagnart, J.L. en Denève, M., Chronique,
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In winkels of restaurants kunnen klanten uitglijden over allerlei soorten

zaken: er is echter, zoals uit de rechtspraak blijkt, vnl. uit te kijken
naar losliggende tapijten, bladeren die van sierplanten zijn gevallen, een

slablad of een vetachtige materie op de vloer van een grootwarenhuis46,
temeer Hoven en Rechtbanken eerder terughoudend zijn om, onder die
omstandigheden, tot het bestaan van een fout te besluiten.

Rekening houdend met de feitelijke omstandigheden (waartoe o.m.
zijn te rekenen het van de klanten te verwachten gedrag, de aard van de

winkel; de plaats waar de val zich voordeed; het soort voorwerp waarover
is uitgegleden; . . . ) moet worden bepaald hoe een normaal voorzichtige
en redelijke winkelier of restauranthouder zou hebben gehandeld4T. Op
algemene wijze is die vraag niet te beantwoorden, ofschoon de rechters,
bij de bepaling van de draagwijdte van de op grootwarenhuizen rustende

algemene zorgvuldigheidsnormen blijkbaar veel gewicht hechten aan het
van de klanten te verwachten gedrag, die - naar hun oordeel - moeten
weten dat de winkel of restauranthouder niet meteen kan optreden wanneer
zich iets abnormaals in de winkel voordoet4s'49.

144. - de fout van de verkoper of de producent

Ten aanzien van de koper of de medecontractant is de verantwoorde-
lijkheid van de verkoper of de producent contractueel: zij wordt door de

artikelen 164I et seq. van het B.V/. beheerst. Op de beroepsverkoper of
producent rust, zoals bekend is, het vermoeden dat hij zich aan een con-
tractuele fout heeft schuldig gemaakt wanneer de verkochte zaak, behept
met een verborgen gebrek, aan de koper of de medecontractant schade be-

rokkent. Dit foutvermoeden is voor een tegenbewijs vatbaar: de producent

of de verkoper kan zich van de contractuele aansprakelijkheid bevrijden
door de "volstrekt onnaspeurlijke aard" van het verborgen gebrek te be-

wijzenaso.

J.T. 1986,313, nr.74.
446. Gent 30 november 1978, B.R.H. 1979,23 (aansprakelijkheid; blad van een sierplant);

Brussel 2l maart 1986, onuitgegeven (Renet t/ GB-Inno-BM), A.R. nr. 84/85.
447.Zie o.m. Brussel 20 maart 1986, T.B.B.R. 1987,59; Cornelis, L., noot bij Cass.6

maart 1981, R.W. l98l-82,35, nr. 3.

448. Zie b.v. Mons 24 oktober 1984, De Verz. 1984, 7'14;R:b. Liège 28 mei 1984, De Verz.
1984, 499; Rb. Mechelen 10 juni 1985, De Verz. 1985, 541; Rb. Charleroi 5 februari
1981, De Yetz. 1984,771.

449. De besproken feitelijke omstandigheden kunnen soms echter ook het besluit rechtvaar-
digen dat de winkel of het restaurant een gebrek vertoont (artikel 1384 lid I B.W.;
zie infra nrs. 290 et seq.)

450. Zie Cass. 6 mei 1977, Arr. Cass. 1977, 915: Pas. 1977, I, 907. Terecht stelt Foriers
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Ook de uiteindelijke koper en, meer in het algemeen, de onderver-

krijger kunnen de verkoper of de producent contractueel aanspreken om-
dat de vordering tot vrijwaring tegen de verkoper of producent als een

accessorium samen met de zaak aan de koper of de onderverkrijger is
overgedragenas l.

Wanneer de uiteindelijke koper of onderverkoper van die mogelijkheid
gebruik maakt, oefent hij geen eigen contractueel recht, maar het contrac-

tueel recht van zijn rechtsvoorganger uitas2. Ten aanzien van de verkoper

of de producent blijft de uiteindelijke koper of onderverkrijger een derde.

ln de rechtsverhouding tussen contractpartijen is slechts plaats voor de

toepassing van de artikelen 1382-1383 van het B.V/. binnen de voorwaar-

den die gelden voor de samenloop van de aansprakelijkhedenas3.

Vermits de uiteindelijke koper of de onderverkrijgers, bij veronderstel-

ling, geen contractspartijen van de verkopers ofde producent zijn; kunnen

zlj ten aarruien van die personen integendeel wel op de artikelen 1382-

1383 van het B.W. een beroep doen. Dit geldt, in het algemeen, voor elke

derde die schade lijdt door toedoen van een zaak die door de verkoper of
de producent in omloop werd gebracht en gehouden.

145. Op de verkoper of producent van een zaak zijn de artikelen 1382-

1383 van het B.W. toepasselijk wanneer het slachtoffer kan bewijzen dat

de verkoper of de producent zich aan een fout hebben schuldig gemaakt

door een welbepaalde zaak in omloop te brengen of te houden en dat de

schade, waarvan de vergoeding wordt gevorderd, met die fout een causaal

verband vertoont454.

(De handelsovereenkomsten, Kroniek 1970-1984, deel 3, T.B.H. 1987, 48, nr. 65) de
vraag of die opvaning (bevrijding enkel wanneer wordt aangetoond dat het gebrek

volstrekt onnaspeurlijk is) niet te streng is.

Vermits op de beroepsverkoper of -producent een vermoeden van fout rust, moet dit
vermoeden weerlegbaar zijn door het bewijs van om het even welke rechtvaardigings-
grond waardoor het bestaan van een fout wordt uitgesloten (cfr. Cass. 6 oktober 1961,

Pas.1962, I, 152; Cass. 13 november 1959, Arr. Cass. 1960, 225;Pas.1960, I,313;
Cass. 6 mei 1977, Arr. Cass. 1977,915;Pas.197'1, I, 907). Voor een overzicht van de
aansprakelijkheid van de verkoper: Foriers, P.4., o.c., T.B.H. 1987,33-54, nrs. 5l-73;
Glansdorff, Fr., Le droit de la vente: à la recherche d'un équilibre, in"La vente",
Brussel, J.8., 1987, 32-48.

451. Cousy, H., o.c.,256-264, nrs. 173-178; Dirix, E., Obligatoire verhoudingen,30, nr.
16; Foriers, P.A., o.c., T.B.H., 1987,51, nr. 70; Glansdorff, Fr., o.c.,30-32.

452. M.a.w. met de beperkingen waaraan het contractueel recht van de rechtsvoorganger
eventueel is onderworpen.

453. Te behandelen in deel 2
454.Zie m.b.t. die mogelijkheid o.m.: Bourgoignie, Th., Le traitement des produits

défectueux en droit belge: pratique et perspectives, "/.T. 1976, 509-511, nrs. 4.20
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De omstandigheid dat de lastens de verkoper of de producent in
aanmerking te nemen tekortkoming jegens zijn medecontractant tevens

een contractuele fout is, kan immers de toepasselijkheid van de artikelen
1382-1383 van het B.W. jegens derden niet uitsluitenass.

De buitencontractuele fout die aan de verkoper of de producent even-
tueel ten laste is te leggen, moet dan ook worden bepaald.

Vast te stellen is dat op dit punt in rechtspraak en rechtsleer grondige

meningsverschillen bestaan. Sommige auteurs zijn immers van oordeel dat
Hoven en Rechtbanken de beroepsverkoper of de producent terecht een

fout ten laste leggen omwille van het loutere feit dat zij een gevaarlijke
of een gebrekkige zaak op de markt brachten of hielden, zonder aan het
publiek toereikende inlichtingen te verstrekken4s6.

Die zienswijze is niet goed te keuren. Zij stuit op ene dubbele kritiek:
op de eerste plaats wordt uit het oog verloren dat, evenmin als uit de

schade, uit het bestaan van een gevaarsrisico het bestaan van een fout is af
te leidenasT en bovendien wordt het bestaan van een fout slechts met enkele
feitelijke omstandigheden in verband gebracht (gevaar, gebrek, inlichtingen
aan het publiek . . . ), terwijl bij de foutbeoordeling met alle feitelijke

tot 4.29; Causin, E., La responsabilité aquilienne du vendeur professionnel de pro-'duits 
dangereux ou insatisfaisants, R.G, .,R . 1976, nr.9628; Cousy, H., o.c.,286-3lO

Fallon, M., o.c., 80-82, nr. 36; Fallon, M., La Cour de cassation et la responsabi-
lité liée aux bien de consommation, R.C.,/.B. 1979, 176, nr. 18; Glansdorff, Fr., o.c.,
47-48; Kruithof, R., Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door produkten, in
"Ekonomisch en financieel recht. Vandaag 1", Gent, Gakko, 1974, 438 et seq.; Lim-
pens, J., La responsabilité du vendeur-fabricant en droit belge, in "Etudes offertes à
Alfred Jauffret", Aix-Marseille, 7974, 462-465; van Hecke, G., La responsabilité du
fabricant, R.CJ.B. 1960,272 et seq.

455.Zie supra nrs. 69-71.
456.Zie o.m.Bourgoignie,Th., o.c.,J.T. 1976,5lO,nr.4.21 § 1("leshypothèsesdans

lesquelles le comportement du fabricant peut être déclaré fautif sont à ce point
nombreuses que la mise en circulation d'un produit qui vient à causer des dommages
à un tiers à la suite d'un défaut sera quasiment toujours considéré comme fautive";
Fallon, M., o.c., 81, nr. 36 ("Les cours et tribunaux comprennent la conduite d'un
homme normalement prudent comme la nécessité de ne pas mettre sur le marché un
produit rendu dangereux piu I'existence d'un défaut ou par une information insuffisante
ou erronée du public par le fabricant"); Fallon, M., o.c., R.CJ.B. 1979, l'16, nr. 18

(" . . . la négligence étant établie par un défaut du produit"); Henry, P., L'assurance
de la responsabilité et des risques financiers du vendeur, in "La vente", Brussel, J.8.,
1987,281 ("la jurisprudence a imposé aux fabricants et distributeurs d'un produit
une obligation de sécurité qui leur impose de ne mettre en circulation que des biens
exempts de vice et dont I'innocence est assurée . . . elle (la victime) n'a plus à prouver
la faute du fabricant; il lui suffit de démontrer I'existence d'un vice"); zie ook de door
vermelde auteurs geciteerde rechtspraak en adde: Mons l0 juni 1985, Pas. 1985, II,
150; Brussel 13 november 1987, J.L.M.B.1987,1460.

45'l . Zie supra nr. 5
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omstandigheden rekening is te houden die zich op het ogenblik van het

aangeklaagde gedrag voordeden. Het is dan ook strijdig met het wettelijke
foutbegrip om, met uitsluiting van de andere feitelijke omstandigheden,

enkel aan het al dan niet bestaan van een gebrek (of van een gevaar, of
van inlichtingen aan het publiek . .. ) aandacht te schenken.

De fout van de verkoper of van de producent moet dus aan de

hand van het foutcriterium worden bepaald, dat eerder is omschreven.

Aan de verkoper of de producent is slechts een fout ten laste te leggen
wanneer blijkt dat hij toerekeningsvatbaar was, dat hij een algemene

zorgvuldigheidsnorm heeft geschonden en dat schade als gevolg van zijn
gedrag voorspelbaar was458.

146. Vanzelfsprekend kan die fout zich onder verschillende vornen voor-
doen. Het meest worden geciteerd:

- de fout in de conceptie: het is de fout die wordt begaan bij het tot
stand brengen van de zaak, waardoor die zaak voor derden een abnormaal

risico vertoont en waardoor hun rechtmatig vertrouwen wordt verschalkt.

Een normaal voorzichtige en redelijke verkoper of producent zou die fout
in de conceptie, onder dezelfde omstandigheden, niet hebben begaan of
zou de zaakmet dgl. conceptiefout niet in omloop hebben gebrachtase.

Bij de beoordeling van het gedrag van de producent of de verkoper is
in belangrijke mate aandacht te schenken aan de stand van de wetenschap

op het ogenblik dat de zaak werd ontworpen, tot stand werd gebracht erÿof
in omloop werd gebracht, alsmede aan de vraag is welke mate een normaal
voorzichtige en redelijke verkoper of producent hiervan kennis zou hebben

gehad en zijn gedrag zou hebben aangepasta60.

Weliswaar is van de verkoper of de producent niet te eisen dat hij, on-
der alle omstandigheden, de wetenschap op de voet zou volgen en is enkel
met de wetenschappelijke kennis rekening te houden die op ogenblik van

het ontwerpen, het produceren of het commercialiseren van de zaak was

verworven, maar toch wordt van de verkoper of de producent verwacht

458. Dit lijkt ook de benadering te zijn van Causin, E., o.c., R.GA.R. 1976, nr. 9628:
Cousy, H., o.c.,290-296, nrs.2O4-2O4bis; zie ook Gent 5 mei 1986, R.W. 1987-88,
l3 15.

459. Zie o.m. Brussel 27 november 1963, J.T. 1964,75; Brussel 30 april 1986, onuitgegeven
(S.A. Ferronnerie Michel t. S.A. Zurich), A.R. nr. 1151. zie ook: Bourgoignie, Th.,
o.c., J.T. 1976, 510,4.23; Causin, E., o.c., R.G.A.R. 1976, nr.9628-5 verso; Cousy,
H., o.c.,293, nr.2O2.

460. Bourgoignie, Th., o.c., J.T. 19'16, 5lO, rr. 4.24; Causin, E., o.c., R.G/.R. 1976, nr.
9628; zie ook Cass. 5 mei 1961, Pas. 1961, I, 950; J.T. 1962,601.
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dat hij, wanneer naderhand als gevolg van nieuwe wetenschappelijke ont-
wikkelingen wordt aangetoond dat de in omloop gebrachte zaken voor
gebruikers of derden een gevaar vertonen, onder omstandigheden, maat-
regelen neemt om dit gevaar uit te schakelen (informatie; voorstellen tot
wijziging; uit de handel nemen . . . )46l.Eens te meer moet het criterium
van de normaal voorzichtige en redelijke verkoper of producent, in de-

zelfde feitelijke omstandigheden geplaatst, toelaten die moeilijke vragen
te beantwoorden.

- onder omstandigheden, kan het foutief zijn een gebrekkige zaak

in omloop te brengen: er is dan geen fout bij het ontwerpen van de

zaak begaan, maar wel in het tot stand brengen ervan zodat zij niet
aan haar model beantwoordta62. Wanneer vaststelbaar is dat een normaal
voorzichtige en redelijke verkoper of producent, in dezelfde feitelijke
omstandigheden geplaatst, het gebrek niet zou hebben laten ontstaan of het

- door middel van een controle - zou hebben ontdekt, zodat de gebrekkige

zaak niet in omloop was gebracht, kan tot de miskenning van een algemene

zorgvuldigheidsnorm worden beslotena63'4fl. Om tot een fout te besluiten
moet het gebrek de zaak reeds aantasten op het ogenblik dat zij in omloop
wordt gebrachta65.

- de fout die erin bestaat ontoereikende informatie te verstrekken of
raad te geven: hoewel een zaak geen conceptiefout en geen gebrek ver-

toont, kan zij niettemin, onder omstandigheden, voor derden of gebruikers

gevaarlijk zijn. Uit de enkele omstandigheid dat een gevaarlijke zaak werd
gemaakt en in omloop werd gebracht, is - zoals vermelda66 niet af te lei-
den dat een fout is gepleegd.

Van een normaal voorzichtige en redelijke producent of verkoper
wordt, in functie van de feitelijke omstandigheden, nochtans verwacht
dat hij aandacht schenkt aan de vraag of de door hem gemaakte of in
omloop gebrachte zaak voor de gebruikers of derden, omwille b.v. van
sommige gebruiksaanwendingen, gevaarlijk kan zijn en dat hij, wanneer

461. Zie b.v. Brussel 27 november 1963, J.T. 1964',74.
462. Cousy, H., o.c.,294-295, nr.2O3.
463. En tot een fout, mits ook de toerekeningsvatbaarheid van de verkoper ofde producent

en de voorspelbaarheid van schade zijn te bewijzen.
464. Bourgoignie, Th., o.c., J.T. 1976, 510, nr.4.24 en 5ll, nr.4.29; Causin, E., o.c.,

R.G.A.R. 1976, nr.96288; Cousy, H., o.c.,294-295, nr. 203.
465. Cass.7 september 1984, An. Cass. 1985,48; Pas. 1985, I, 35.

466. Zie supra nr. 5.
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hij dergelijke gevaren ontdekt, die gevaren signaleerta6T.

Bij de beoordeling van de draagwijdte van de aldus bepaalde infor-
matie en raadgevingsplicht is rekening te houden met het - ook zonder

informatie - van de gebruikers of derden te verwachten gedraga6s. De ver-
strekte informatie of raadgevingen - waarvan de toereikendheid eveneens

aan de hand van de algemene zorgvuldigheidsnorm is te beoordelen469,

beinvloedt de rechtstoestand van de producent of de verkoper omdat zij
er - zoals elk normaal voorzichtige en redelijke producent of verkoper

- mogen op rekenen dat de gebruikers of derden hun gedrag aan de ge-

bruiksaanwijzingen, waarschuwingen . . . zullen aanpassen.

- andere fouten zijn de overtreding van wetsbpalingen m.b.t. het ma-

ken of het in omloop brengen van welbepaalde zakena7o of de onzorgvul-
dige bewaring en verpakking van zaken47r.

147. Uit het overzicht van de fouten die aan een verkoper of producent

ten laste zijn te leggen, blijkt dat hun gedrag als toezichthouder wordt
beoordeeld.

Zij moeten toezicht houden op het ontwerpen, op het tot stand brengen,

op de verpakking, de bewaring en het in omloop brengen van de door hen

verhandelde zakena72.

Dit toezicht strekt ertoe het schaderisico dat aan om even welke zaak

onder omstandigheden is verbonden, uit te schakelen, wanneer is vast te
stellen dat een normaal voorzichtige en redelijke verkoper of producent

daartoe, in dezelfde feitelijke omstandigheden geplaatst, ook het initiatief
zou nemen.

Die aansprakelijkheid is niet te vergelijken met de aansprakelijkheid
die door de Richtlijn van de Raad van de E.E.G. dd. 25 juli 1985 betref-
fende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke

467. Bourgoignie, Th., o.c., J.T. 1976, 5ll, m. 4.26; Causin, E., o.c., R.G/.R. 1976, nr.
9628 3; Cousy, H., o.c.,295-296, nrs.2M-204 bis; Fagnart, J.L., L'obligation de
renseignement du vendeur fabricant, noot bij Cass. 28 februari 1980, R.CJ.8. 1983,
233-244; Glansdorff, Fr., o.c., 4748.
zie ook: Simont, L., De Gavre, J. en Foriers, P.A., Examen de jurisprudence, 7976-
1980, Les contrats spéciaux, R.CJ.B. 1985, 165, nr. 4'1.

468. Cass. 29 maart 19'19, An. Cass. 1976, 872; Pas. 1976, l, 832 (weliswaar in een

contractuele context).
469. Cfr. Brussel 10 december 1963, J.T. 19«, 507.
470.Zie supra nrs. 39-40; Bourgoignie, Th., o.c., l.T. 1976,511,nr.4.28; Causin, E., o.c.,

R.G.A.R. 1976, nr.9628 2 verso.
471. Bourgoignie, Th., o.c., J.T. 1976,511, nr. 4.25.
472. M.b.t. dit toezicht: van Hecke, G., o.c., R.CJ.B. 1960, 218, nr. 6.
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bepalingen der Lid-Staten inzake de aansprakelijkheid voor produkten met
gebreken wordt beoogdo73.

Door de Raad van Ministers werd geoordeeld dat de producent aan-

sprakelijk dient te zijn voor de schade, die door een gebrek in zijn pro-

duct is veroorzaakt (artikel 1 van de Richtlijn). Aangezien de producent

zich slechts aan zijn aansprakelijkheid kan onttrekken wanneer hij het

door artikel 7 van de Richtlijn bepaalde tegenbewijs levert en het bewijs
van de ontstentenis van een fout in het algemeen ontoereikend is474, is

het besluit onvermijdelijk dat van de foutaansprakelijkheid - in zekere

mate - is afgeweken. Het toegelaten tegenbewijs toont aan (zie artikel 7
van de Richtlijn) dat de aansprakelijkheid van de producent deels op een

foutvermoeden, deels op een objectieve aansprakelijkheidaTs stoelt. Om
praktische redenen wordt de door de Richtlijn van 25 juli 1985 beoogde

aansprakelijkheid bestudeerd na het onderzoek van de, in het Belgische

recht bestaande aansprakelijkheid voor gebrekkige zaken (artikel 1384 lid
1 van het B.W.)476.

473. Zie o.m. Ghestin, J., La directive communautaire du 25 juillet 1985 sur la responsabi-
lité du fait des produits défectueux, D. 1986, Chr., 135-142; Henry, P., o.c.,282-288;
Rutsaert, J.M., De Europese richtlijn betreffende de produktenaansprakelijkheid en
de Belgische wetgeving, Verzekeringscahiers 198612,7-23;barcn van Wassenaer van
Catwijck A.J.O., Produktenaansprakelijkheid, Zwolle, Tjeenk-Willink , 1986, 132 blz.

4'14. Zie infra nrs. 320-359.
475. tù/aardoor wordt aangeduid dat die aansprakelijkheid alhankelijk is van het bestaan

van een aantal toepassingsvoorwaarden waiumee het foutbegrip niets heeft te maken.

476.Zie infra nrs. 279-319.
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b.4. de beroepsfouten.

148. Wanneer een rechtssubject meent over welbepaalde vaardigheden,

kennis, ervaringen . . . te beschikken en die, al dan niet tegen vergoeding,

ter beschikking van derden stelt, mogen de derden erop rekenen dat dit
rechtssubject handelt zoals een toerekeningsvatbaar normaal voorzichtige
en redelijke mens, in dezelfde feitelijke omstandigheden geplaatst.

Zowel het wekken van de - onjuiste - indruk dat bepaalde vaardig-
heden, kennis, ervaringen . . . werden verworven als het onoordeelkundig
gebruik ervan, kunnen, onder omstandigheden, foutief zijna11.

Wanneer het rechtssubject zijn vaardigheden, kennis, ervaringen . . .

beroepsmatig ter beschikking van derden stelt, worden de bij de beroeps-

uitoefening gepleegde fouten beroepsfouten genoemd. Een kenmerk van

de ontwikkeling van het buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht is on-
getwijfeld dat aan de beroepsaansprakelijkheden meer en meer aandacht is
geschonken, vnl. aan beroepsactiviteiten die vroeger, afgezien van uitzon-
derlijke omstandigheden, niet aan de artikelen t382-1382 van het B.W.
werden getoetst478.

Het is onmogelijk een overzicht te geven van de, zeer uiteenlopende

toepassingen van de algemene zorgvuldigheidsnormen die, in functie van

de feitelijke omstandigheden, op de verschillende beroepsbeoefenaars rus-

ten479,480.

Hiema wordt gepoogd te bepalen ten aanzien van welke personen een

beroepsaansprakelijkheid kan bestaan, hoe de beroepsfout is te bepalen,
welke de invloed van het bestaan en van de gebeurlijke miskenning van

477. Dalcq, R.O., Traité, I, 302, nr. 726; Fagr.art, J.L. en Denève, M., Chronique, ,/.1.,
1986,299, nr. 45; zie ook Brussel 13 november 1987, J.L.M.B . 1987, 1460 (beroeps-

verkoper).
478. B.v. de bankier, de bestuurder van vennootschappen, de magistraat, de advocaat, de

geneesheer . . .

voor een overzicht: André, R., Les responsabilirés, Brussel, Larcier, 1981,439-1028;
Dalcq, R.O., Traité,1,29'l-431; Fagnart, J.L. en Denève, M., Chronique, "/.L, 1986,
307-316, nrs. 66-81 en de aldaar vermelde referenties.

479.Zie m.b.t. Nederland: Michiels van Kessenich-Hoogendam, 1.P., Beroepsfouten,
Zwolle, Tjeenk-Willink, 1982, l4l blz.; m.b.t. Engeland: Jackson R.M. en Powell,
J.L., Professional negligence, London, Sweet and Maxwell, 1987 , 472 blz.

480. Onder omstandigheden kunnen op de beroepsbeoefenaar overigens ook algemene zorg-
vuldigheidsplichten als toezichthouder rusten. Bij wijze van voorbeeld is te verwijzen
naar Misrahi, J.L., Le contrôle technique pour la sécurité de la construction, les con-
structeurs et la jurisprudence, I Aann. 1984,289 et seq.. Niet alleen op rechtssub-
jecten die van het houden van toezicht hun beroep maken, rusten evenwel algemene
zorgvuldigheidsplichten m.b.t. het houden van toezicht, dit is vnl. van de feitelijke
omstandigheden aftankelijk (zie supra nrs. 135-147).
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deontologische regels op de foutbeoordeling is en onder welke omstandig-

heden de beroepsfout zich kan voordoen.

A. De personen die een buitencontractuele beroepsfout
kunnen inroepen.

149. Het beroep wordt meestal op grond van een overeenkomst uitge-
oefend waardoor een klant op de deskundigheid (vaardigheden, kennis,

ervaringen . . . ) van een ander rechtssubject kan rekenen. De inhoud van

die overeenkomst en meer bepaald de gemeenschappelijke bedoeling van

de contractpartijen laat toe de verbintenissen te bepalen die de beroeps-

beoefenaar aanging.
De miskenning van die contractuele verbintenissen of van een, op de

overeenkomst toepasselijke wetsbepaling geeft, overeenkomstig de arti-
kelen 1146, 1148 en 1165 van het B.W., aanleiding tot een contractuele

aansprakelijkheid jegens de medecontractant.

De vraag rijst dan ook of de beroepsuitoefening, gesitueerd binnen een

contractueel kader, is in te roepen om er het eventuele bestaan van een

buitencontractuele fout uit af te leiden.

Een onderscheid is te maken tussen de contractpartijen en de derden. [n
beginsel zal een partij de medecontractant enkel buitencontractueel kunnen

aanspreken wanneer, overeenkomstig de rechtsregels m.b.t. de samenloop

of het samenbestaan van aansprakelijkhedena8l, de ingeroepen fout en

schade niet louter contractueel zijn.
Enig voorbehoud lijkt evenwel te maken: wanneer de beroepsbeoe-

fenaar samen met de klant jegens een derde in solidum aansprakelijk is

gesteld en de klant de derde heeft vergoed, dan wordt de klant, naar wordt
aangenomen4s2, in de buitencontractuele rechten van het slachtoffer (de

derde) gesubrogeerd (artikel l25l lid 3 B.W.), zodat de klant de beroeps-

beoefenaar, buitencontractueel kan aanspreken, ongeacht de tussen hen

bestaande overeenkomst483.

Ten aanzien van derden belet, zoals is vermeldas4, het beginsel van

de relativiteit van de overeenkomst niet dat een derde zich op het gedrag

481. Te behandelen in deel 2.

482. Eveneens te behandelen in deel 2.

483.Zie Cass. 5 februari 1981, Arr. Cass. 1981, 633; pas. 1981, I, 613 (m.b.t. een

architekt): de technische verklaring hiervan is vanzelfsprekend dat de klant geen

eigen (contractueel) maar andermans (buitencontractueel) recht uitoefent. Toch lijkt
dit, rekening houdend met de samenloop- en de subrogatievoorwaarden, moeilijk te

aanvaarden.
484. Zie supra nrs. 69-71.
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van een contractant (beroepsbeoefenaar) beroept om er uit af te leiden dat

foutief is gehandeldass.

Of het gedrag van de beroepsbeoefenaar ten aanzien van de medecon-

tractant als een contractuele fout in aanmerking komt, is m.b.t. de derde

niet dienend.

Hij moet bewijzen dat de beroepsbeoefenaar toerekeningsvatbaar was,

dat hij een algemene zorgvuldigheidsnorm miskende en dat schade als

gevolg daarvan voorzienbaar was.

Volledigheidshalve is te vermelden dat de contractpartijen aan som-

mige derden, bij wijze van een beding ten gunste van een derde, de moge-

lijkheid kunnen bieden van een partij vergoeding te vorderen van de schade

die zlj, als gevolg van een louter contractuele fout, zouden lijdenas6.

Derden kunnen de buitencontractuele aansprakelijkheid van de be-

roepsbeoefenaar slechts inroepen wanneer zij niet alleen de beroepsfout,

maar ook het causaal verband en een schade bewijzen.

B. De bepaling van de beroepsfout.

150. Aangezien de beroepsfout een verschijningsvorn van de buitencon-

tractuele fout is, moeten de drie toepassingsvoorwaarden van de fout wor-
den bewezen.

M.b.t. de toerekeningsvatbaarheid en de voorspelbaarheid van schade

kan, zonder verdere toelichting, naar de eerdere uiteenzetting worden

verwezen487.

De door de beroepsbeoefenaar na te leven algemene zorgvuldigheids-
norrnen doen daarentegen veel inkt vloeien.

Het beoordelingscriterium is nochtans eenvoudig: te bepalen is hoe een

normaal voorzichtige en redelijke beroepsbeoefenaar yaî dezelfde catego-

rie zich in dezelfde feitelijke omstandigheden zou hebben gedragenas8. De

beroepsbeoefening is immers een feitelijk element waiumee bij de foutbe-

oordeling rekening is te houden.

Eenmaal het beoordelingscriterium is bepaald, blijft het moeilijkste
werk nog op te knappen: hoe kan de rechter immers het gedrag van de

normaal voorzichtige en redelijke beroepsbeoefenaar, in dezelfde feitelijke

485.Zie o.m. Michiels van Kessenich-Hoogendam, 1.P., o.c.,20, nr.9; Viney, G., La
responsabilité, 236-246, nrs. 202-208.

486.Zie Dirix, E., Obligatoire verhoudingen,9l-94, nrs. 126-128.
487. Zie supra nrs. 14-20 en 25-27.
488. Zie o.m. Cass. 30 april 1976, Ar,. Cass. 1976, 980; Pas. 1976, l, 9M; Cass. 2l

september 1979, Arr. Cass. 1980,84; Pas. 1980, I, 100.
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omstandigheden geplaatst, beoordelen, nu die beroepsbeoefening en haar

beoordeling zeer dikwijls vaardigheden, deskundigheden, kennis . . . ver-
gen waarover de rechter niet beschill+897

De door menig auteur4eo, geroemde omschrijving door Dabin van de

fout verstrekt in dat opzicht enige inlichtingen:

"Est constitutif de faute, tout manquement si minime soit-il, volontaire
ou involontaire, par acte ou par omission, à une norrne de conduite
préexistante. Cette norrne de conduite à sa source soit dans la loi ou

les règlements (droit pénal, droit civil, droit administratif . . . ) soit

dans une série de règles de vie sociale, de morale, de convenance ou

de technique, non formulées en textes législatifs: loyauté, bienséance,

sang-froid, prudence, diligence, vigilance, habilité, dé ontolo gie profe s -

sionnelle . . . , le tout selon le critère de I'homme normal de l'époque,
du milieu, de la région"49r'492.

Uit die bepaling blijkt dat de rechter, om de draagwijdte van de al-
gemene zorgvuldigheidsnormen te bepalen die door de beroepsbeoefenaar

zijn na te komen, rekening kan hotden met gebruiken, gewoonten, regels
van de kunst, technische nornen, deontologische voorschriften . . . die be-

staan binnen de groep waartoe de beroepsbeoefenaar behoortae3.

Die gedragsregels zijn echter niet bindend: de feitenrechter behoudt
zijn beoordelingsvrijheidaea.

489. De rechter kan een beroep op een deskundige doen, maar uiteindelijk moet hij en hij
alleen de beslissing treffen.

490. Dalcq, R.O., Traité, I, 167, nr. 226; Dalcq, R.O., Responsabilité quasi délictuelle
et nornes techniques et professionnelles, in "Le droit des normes professionnelles et
techniques", Brussel, Bruylant, 1985,470; Limpens, J., La faute et l'acte illicite en

droit comparé, in " M é langes Dabin, J.", Brussel-Paris 1963, 7 41.
491. Dabin, J. en Lagasse,4., Examen de jurisprudence (1939-1948), La responsabilité

délictuelle et quasi-délictuelle, R.CJ.B. 1949,57, nr. 15.
492. Cursivering toegevoegd - in werkelijkheid heeft de omschrijving van Dabin slechts

betrekking op één van de drie bestanddelen van het foutbegrip (nl. de miskenning van

een algemene zorgvuldigheidsnorm), zodatzij, in dat opzicht, onvolledig is te achten.
493. M.b.t. de deontologische regels, zie infra nrs. 153-157; m.b.t. de technische kennis:

Rb. Tongeren 7 januari 1983, T. Aann. 1987, l15 (aannemer); Rb. Brussel 3 maart
1987, T.B.B.R. 1987, 85 (deurwaarder: kennis van cassatierechtspraak);

494. Cousy, H., o.c., in "Le droit des normes professionnelles et lechniques", Brussel,
Bruylant, 1985, 4Ol-402; Cousy, H., Le rôle des normes non-juridiques dans le
droit, in "Rapport belges au XIIième Congrès de I'académie internationale de droit
comparé", Brussel, Bruylant, 1982, 149-l5l; Dalcq, R.O., o.c., in "Le droit des

normes professionnelles er rcchniques", Brussel, Bruylant, 1985, 481-482; Michiels
van Kessenich-Hoogendam, 1.P., o.c.,20-30; Viney, G., La responsabilité,551-554,
nr.46l.
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Hij kan dus oordelen dat de ingeroepen gebruiken, gewoonten, regels

van de kunst, technische norrnen hetzij voorbijgestreefd zijn, hetzij enkel

beroepsbelangen dienen, hetzij niet aan de feitelijke omstandigheden zijn
aangepast ...

Toch ligt het voor de hand dat aan die gedragsregels een grote bewijs-
waarde toekomt, wanneer het slachtoffer kan aantonen dat zij in de groep

waartoe de aangesproken beroepsbeoefenaar behoort, worden nageleefd of
aangeraden, op voorwaarde dat zij met de feitelijke omstandigheden van

het geschil verenigbaar zijn.

151. De gedragsregels, die uit gebruiken, gewoonten, regels van de kunst,

technische nonnen . . . worden afgeleid, kunnen betrekking hebben zowel
op de persoon van de beroepsbeoefenaar en de vaardigheden die hij dient
te bezitten, als op de diensten die door hem zijn te verstrekken495.

Tot de algemene zorgvuldigheidsnormen die de persoon van de be-

roepsbeoefenaar betreffen, zijn te rekenen de voorwaarden waaraan moet

worden voldaan om het beroep uit te oefenen; de verplichting om, on-

der omstandigheden, de ontwikkelingen in het beroepsgebied te volgen;

de ervaring en de specialisatie die, afhankelijk van de feitelijke omstan-

digheden, moet zijn verworven . . . Hierbij is te onderstrepen dat tussen

beroepsbeoefenaars ook grote verschillen kunnen bestaan, waarmee in ze-

kere mate rekening is te houden, wanneer dit verschil een feitelijke om-
standigheid is die bij de bepaling van de algemene zorgvuldigheidsnorm
in overweging is te nemen. In de de mate dat een beroepsbeoefenaar niet
beantwoordt aan de voorwaarden, de kennis, de ervaring, de specialisatie

die een normaal voorzichtige en redelijke beroepsbeoefenaar in dezelfde

feitelijke omstandigheden geplaatst, zou bezitten, is tot een inbreuk op een

algemene zorgvuldigheidsnorm te besluitena96.

Overtreffen de vaardigheden, kennis, ervaring, specialisatie van de

in aanmerking genomen beroepsbeoefenaar de vaardigheden ... van de

normaal voorzichtige en redelijke beroepsbeoefenaar, dan moet het be-

oordelingscriterium worden aangepast en vervolledigd. Het beoordelings-

criterium wordt dan, onder omstandigheden, de normaal voorzichtige en

495. Die gedragsregels kunnen ook in wetteksten worden opgenomen om aldus de beoogde
dienstverlening - zowel wat betreft de persoon van de beroepsbeoefenaar als de
kwaliteit van de te verwachten diensten - beter te bepalen: zie Geens, K., Het vrij
beroep (proefschrift), Leuven, K.U.L., 1986, 302 et seq.

496. Nemen de specialisatie van de beroepsbeoefenaars o.m. in aanmerking: Mons 29
september 1986, R.G.A.R. 1987, nr. 11282 (geneesheer); Mons 29 april 1987, R.P.N.
1987, 3'10 (notaris).
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redelijke specialist, beroepsbeoefenaar met lange ervaring
De algemene zorgvuldigheidsnormen kunnen ook de van de beroeps-

beoefenaars verwachte diensten betreffen. Daartoe zijn de hierna bepaalde

verplichtingen te rekenen, mits voor ogen te houden dat hun draagwijdte
door de feitelijke omstandigheden wordt bepaald. Het betreft o.m. de in-
formatieverplichting, de verplichting de klant onder omstandigheden naar

een specialist te verwijzen, de verplichting de gebeurlijke onzekerheid
m.b.t. de voorgestelde oplossing of handelwijze te vermelden en toe te
lichten, de verplichting op de zaak, de klant en de medewerkers toezicht
tehouden...498

De meeste gedragsregels, afgeleid uit de regels der kunst of uit techni-

sche normen, o.m. door beroepsverenigingen bepaald, hebben betrekking
op de prestaties van de beroepsbeoefenaar.

497. Geens, K., o.c.,247, nr. 382, noot 2; Michiels van Kessenich-Hoogendam, \.P., o.c.,
49-51; clr. Depuydt, P., De aansprakelijkheid van advocaten en gerechtsdeurwaar-
ders, Antwerpen, Kluwer, 1983, 29, nr. 23. Hierbij is te onderstrepen dat het ver-
strengd beoordelingscriterium enkel is toe te passen wanneer de beroepsbeoefenaar
van die bijzondere vaardigheden gebruik maakte of diende te maken. Een gespeci-

aliseerd beroepsbeoefenaar kan b.v, immers ook buiten zijn specialisatie het beroep
uitoefenen . . .

498. Michiels van Kessenich-Hoogendam, 1.P., o.c.,37-41 en 43-45; De Gryse, L., De
beroepsaansprakelijkheid van advocaten , in "Onrechtmatige daad', Antwerpen, Klu-
wer, 19'19, 112-113, nrs. 5-6; Van Houtte-Van Poppel, V., Aansprakelijkheid in de

bouwsector: alleen voor eigen fout of ook voor de fout van anderen?, T. Aann. 1988,
bijz. nr., 79-37.
m.b.t. die plichten o.m.: Cass. 6 juni 1985, Arr. Cass. 1985, 1378; Pas. 1985, I,
1256 (architect: verplichting tot informatie en tot toezicht); Brussel 1l september
1985, R.N.B. 1988, 104 (informatieplicht van de notaris); Mons 23 september 1986,
R.G.A.R. 1987, nr. 11282 (geneesheer: controle op patiënt nadat het ziekenhuis is
verlaten); Mons 10 februari 1987, J.L.M.B.1987,672 (frscaal raadgever: toezicht
op de volledigheid van de voorgelegde documenten); Brussel l7 februari 1987, J.T.
1987,æ8 (notaris: raadgeven en wijzen op de risico's die aan een operatie zijn ver-
bonden); Mons 29 september 1987, R.P.N. 1987,370 (notaris: informatieplicht m.b.t.
de herroepbaarheid van een schenking); Rb. Tumhout 4 juni 1984, R.W. 1986-87,
2646 (gynaecoloog: noodzaak om over voldoende instrumenten te beschikken); Rb.
Brussel 23 september 1985, De Yer2.7987,518 (verzekeringsmakelaar: verstrekken
van raad); Rb. Leuven 6 mei 1986, R.W. 1987-88, l4l0 (waarschuwingsplicht van
eenaccountant); Rb.Brussel 29juni 1987,J.T. 1987,685(oumalist:plichtzichvoor
te lichten); Rb. Toumai l7 september 1987, J.L.M.B. 1988, 635 (informatieplicht van
de notaris); Kh. Charleroi l0 februari 1988, Rev. Rég. Dr. 1988, 183 (informatieplicht
van verzekeraar); Vred. St. Kwintens-Lennik 24 november 1986, R.G.A.R. 1988, nr.
I 1322 (informatieplicht van de gerechtsdeurwaarder).
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152. M.b.t. de beoordeling van beroepsfouten is verdedigd dat een mar-

ginale beoordeling van de fout onvermijdelijk zou zijnaeejm.
Blijkbaar wordt ervan uitgegaan dat de beroepsaansprakelijkheid

zwaarder is dan de gemeenrechtelijke aansprakelijLlr"l6sol en dat, als ware

het een tegengewicht, de rechter zich niet mag inlaten met de beoordelings-

of de beleidsvrijheid waarover de beroepsbeoefenaar, onder omstandighe-

den5o2, moet kunnen beschikken.

Zoals reeds is toegelicht, is de marginale toetsing bij de toepassing

van de artikelen t382-1383 van het B.W. door de feitenrechter niet op

haar plaats5o3.

Hierbij horen nog de volgende bedenkingen.
Het is te betwijfelen of van de beroepsaansprakelijkheid kan worden

beweerd dat het een verzwaarde aansprakelijkheid is. Het beroep van de

aangesprokene en de eraan verbonden gedragsregels zijn feitelijke om-
standigheden, waarmee - overeenkomstig het wettelijke "foutbegrip" - bij
de beoordeling van het litigieuze gedrag rekening is te houden. Dit ver-
klaart waarom niet een normaal voorzichtige en redelijke mens, doch een

normaal voorzichtige en redelijke b e ro e p s b e o efe naa r als beoordelingscri-
terium wordt gebruikt en dat de gedragsregels, die in de groep waartoe

de beroepsbeoefenaar behoort en in gebruiken, gewoonten, regels van de

kunst, technische norrnen, deontologie ... hun oorsprong vinden, tot de

in aanmerking te nemen feitelijke omstandigheden behoren.

Eerder dan een verzwaarde aansprakelijkheid, moet hierin een juiste

toepassing van het foutbegrip worden geziense.

Bovendien komt de beroepsbeoefenaar, bij de uitoefening van zijn be-

499. M.b.t. het begrip "marginale controle": zie supra nrs. 35-38 en 115-121.

5O0.Zie o.m. Geens, K., o.c.,248-251; Van Gerven, lN., Hoe blauw is het bloedvande
prins?, Antwerpen, Kluwer, 1984, 58-60.

501. Van Gerven, W., o.c., 59, nr. 13; zie ook: De Graeve, M. en Van Ranst, P., De
burgerlijke aansprakelijkheid van de advocaat voor zijn professionele handelingen, in
"De advocaat", Antwerpen, Kluwer, 1978, 55.
Hierbij is op te merken dat, onder omstandigheden, de beroepsaansprakelijkheid
minder zwaar kan uitvallen dan bij toepassing van het gemeenrechtelijk foutcriterium,
afgestemd op de normaal voorzichtige en redelijke mens, het geval zou zijn, precies

omdat de beroepsbeoefenaar onder bijzondere feitelijke omstandigheden werkzaam is.
502. Geens, K. (o.c. 250-251, nr. 386) laat evenwel gelden dat de beroepsbeoefenaar op

het stuk van de analyse en de uitvoering niet over een dgl. beleidsvrijheid beschikt,
zodat ter za-ke geen marginale controle zou zijn gerechtvaardigd.

503. Zie supra nrs. 35-36.
504. De Gryse, L., o.c., in "Onrechtmatigedaad', Antwerpen, Kluwer, 19'19, ll0, nr. 2.
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roep, althans in zijn rechtsverhouding met derdensOs, verplichtingen na, nl.
de algemene zorgvuldigheidsnormen die een normaal voorzichtige en re-

delijke beroepsbeoefenaar, in dezelfde feitelijke omstandigheden geplaatst,

zou naleven en die door de artikelen 1382-1383 B.W. worden bepaald.

Weliswaar moet de inhoud van die algemene zorgvuldigheidsnormen
met veel zorgeî aandacht voor de, op het ogenblik van het aangeklaagde

gedrag, bestaande feitelijke omstandigheden worden bepaald en moet de

rechter zich daarom hoeden voor werkelijkheidsvreemde, post factum
beoordelingen, maar die algemene zorgvuldigheidsnormen bestrijken het

integrale gedrag van de beroepsbeoefenaar, zonder uitzondering voor een

zgn. kern van een niet-te-controleren beoordelings- of beleidsvrijheid.
Omdat bij de beoordeling van het bestaan van een beroepsfout niet

de uitoefening van een subjectief recht (rechtshandeling), maar het ge-

drag (rechtsfeit) van de beroepsbeoefenaar centraal staat, is de marginale

toetsing ter zake als beoordelingstechniek te verwerpens06.

C. Beroepsfout en deontologie.

153. Meestal wordt beweerd dat de miskenning van de deontologische
gedragsregel niet alsdusdanig als een beroepsfout in aanmerking komt507.

Uit de vaststelling van de schending van een dergelijke gedragsregel zou

de feitenrechter de miskenning van een algemene zorgvuldigheidsnorm
kunnen, maar niet noodzakelijk moeten afleiden.

Het lijkt evenwel noodzakelijk een onderscheid te maken tussen de

deontologische gedragsregels die wetten in de materiële betekenis zijn en

de deontologische gedragsregels, waaraan dat kenmerk niet toekomt.

- deontologische gedragsregels die wetten in de materiële betekenis zijn.

Als wet in de materiële betekenis komt de rechtsregel in aanmerking
die algemeen en duurzaam is en bovendien haar bindende kracht aan een

505. Ten aanzien van de contractpartij beschikt de beroepsbeoefenaar vanzelfsprekend over
vorderingsrechten, die subjectieve rechten zijn en waarvan het gebruik niet aan de

artikelen 1382-1383 B.W., maar aan het algemeen rechtsbeginsel dat rechtsmisbruik
verbiedt, moet worden getoetst.

506.Zie ook supra nr. 120.

507.Zie Dabin, J. en Lagasse, A., o.c., R.CJ.B. 1949,57, nr. 15; Dalcq, R.O., o.c., in
"Le droit des normes professionnelles et techniques", Brussel, Bruylant, 1985, 470-
471; Michiels van Kessenich-Hoogendam, 1.P., o.c.,25-30, nr. l0; Viney, G., La
responsabilité, 552-553, nr. 461.
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eenzijdig bevel van de overheid ontleent508. De decentralisatie van de

verordenende macht is zover gegaan dat de wetgever aan welbepaalde

beroepsverenigingen (o.m. de Orde van Advokaten, van Dierenartsen...),

die hij in het leven heeft geroepen, een autonome verordenende macht

m.b.t. de plichtenleer heeft toegekendsæ.

Die Orden kunnen wetten in de materiële betekenis tot stand brengen,

die zijn te bestrijden hetzij door een voorziening in cassatieslo, hetzij door
een beroep tot nietigverklaring bij de afdeling administratie van de Raad

van statesll.
Meestal is door de wetgever nochtans bepaald dat de door de Orden

en andere beroepsverenigingen tot stand gebrachte deontologische regle-

menten slechts bindend worden na bekrachtiging door een Koninklijk Be-

sluitsl2. Na die bekrachtiging hebben de deontologische reglementen de

kenmerken van een wet in de materiële betekenis.

154. De vraag is dan ook gerezen of derden de miskenning van een

deontologische regel, die een wet in de materiële betekenis is, als een fout
kunnen inroepen.

De meerderheid van de rechtspraak en de rechtsleer lijkt van oordeel

te zijn dat de deontologie enkel de beroepsbeoefenaars bindt en dat derden

er zich derhalve niet kunnen op beroepensl3.

Die opvatting is recent terecht bestreden.

Geens is van oordeel dat een onderscheid is te maken tussen de

deontologische regels die het algemeen belang of het belang van de klant

508. O.m. De Page, H., Traité,1,256-258, nr. 174.
509. Geens, K., o.c.,515 et seq.; Hannequaert, Y. en Henry, P., [æs normes déontologiques

et leurs caractères spécifiques, in"Le droit des normes professionnelles et techniques",
Brussel, Bruylant, 1985, 299 en 327 -330.

510. Artikelen 502 en 6ll van het Ger. Wb. m.b.t. de Orde van Advocaten, die geen

administratieve doch een gerechtelijke overheid wordt geacht (Cerexhe, 8., Principes
généraux et fondements du droit, Brussel, Larcier, 1977,230-231; zie ook Cass. 12

december 1985, Arr. Cass. 1986, 533; Pas. 1986,1,462).
511. Artikel 1l van de wet van 19 december 1950 waardoor de Orde van Dierenartsen in

het leven is geroepen.

512. Dit geldt o.m. voor de deontologische reglementen van de Orde van Geneesheren,
van de Orde van Apothekers en van de Orde van Architecten, van het Instituut van

de Bedrijfsrevisoren.
513. Zie o.m. Liège 16 oktober 1969, Pas. 1970, II, 9; Gent 16 mei 1980, R.J.I. 1980, 165;

Rb. Charleroi 25 juni 1968, J.T. 1969, 30; Rb. Brussel2 april 1973, Pas. 1973, III, 6l;
Rb. Liège 6 mei l98l en Rb. Verviers 16 oktober 1981, Jur. Liège 1981, 386; Lambert,
P., noot bij de twee laatstgenoemde vonnissen, J.T. 1982,581; Van Ommeslaghe, P.,

Examen de jurisprudence, Les obligations, 1968-1973, R.CJ.B. 1975, 478, nr.33.
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dienen en de deontologische regels die slechts beroepsbelangen behartigen.

Enkel de miskenning van deontologische regels die het algemeen belang

of het belang van de klant dienen, zouden door derden zijn in te roepensl4.

Hannequart en Henry menen dat de thans besproken deontologische
regels, omwille van hun verordenend karakter, door derden zijn in te roepen

en hen ook tegenwerpelijk zijn.
Bij de uitwerking van die idee komen zij echter tot het besluit dat der-

den, bij ontstentenis van schade ofvan causaal verband, hoogst uitzonder-

lijk de schending van een deontologische regel door een aansprakelijkheid
van de beroepsbeoefenaar kunnen laten sanctioneren5l5.

Er is inderdaad aan te nemen dat niet alleen het bestaan, maar ook
de inhoud van de deontologische rechtsregels, die wetten in de materiële

betekenis zijn, aan derden tegenwerpeklijk zijn en door hen zijn in te
roepen. De opvattingen van Geens, Hannequart en Henry zijn nochtans

vatbaar voor enige kritiek.
Wanneer de wetgever zelf de uitoefening van een beroep reglementeert

door de beroepsbeoefenaars welbepaalde - deontologische - verplichtin-
gen op te leggen5l6, is niet ernstig te betwisten dat de deontologische
gedragsregel zich onder de vorrn van een wet in de materiële betekenis
voordoet.

De omstandigheid dat die wet slechts op een welbepaalde categorie

rechtssubjecten toepasselijk is, doet daaraan geen afbreuk5lT: de wet blijft
het kenmerk van algemeenheid vertonen, aangezien zij toepasselijk is op

elk rechtssubject dat aan haar toepassingsvoorwaarden beantwoordtslS.
Hetzelfde besluit is onvermijdelijk ten aanzien van deontologische ge-

dragsregels die door een beroepsvereniging (b.v. de Orde van Advoca-
ten) worden bepaald in uitvoering van de verordenende macht die haar

door de wetgever is toegekend of die, na door een beroepsvereniging te

zijn bepaald, overeenkomstig de wet, door een Koninklijk Besluit zijn
bekrachtigd.

Die wetten in de materiële betekenis (algemeen, duurzaam, eenzijdig

514. Geens, K., o.c., 556-562, rrs.712-714.
515. Hannequaert, Y. en Henry, P., o.c., in "Le droit des normes professionnelles et

techniques", Brussel, Bruylant, 1985, 302-310.
516. Dit is niet zo uitzonderlijk: zie Geens, K., o.c.,474 et seq.; Hannequaert, Y. en Henry,

P., o.c., 304.
517. Zie ook Hannequart, Y. en Henry, P., o.c., 3U-3O7.
518. Overigens zijn een groot deel van de wetten in de materiële betekenis slechts op een

deel van de rechtssubjecten toepasselijk, zonder daarom het kenmerk van algemeen-
heid te verliezen.
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bevel van de overheid) kunnen door eenieder worden ingeroepen, niet
alleen wat hun bestaan, maar ook wat hun inhoud betreft. Het tegendeel
zou op een toepassing van de theorie van de relatieve onrechtmatigheid
(de Schutznorm -theorie) stoelen5l9. Er wordt nl. door beweerd dat alleen
de beroepsbeoefenaars het bestaan en de inhoud van de deontologische
gedragsregels kunnen inroepen.

Tenzij andersluidende beslissing van de wetgever, lijkt die opvatting
met het begrip "wet in de materiële betekenis" onverenigbaar te zijnszo.

Onder die omstandigheden is het antwoord op de eerder gestelde

vraag duidelijk: de miskenning van een deontologische gedragsregel die
een wet in de materiële betekenis is, komt behoudens ontstentenis van
toerekeningsvatbaarheid, als een buitencontractuele fout in aanmerking,
wanneer de deontologische nonn een welbepaald gedrag oplegt52l en

elk rechtssubject kan, overeenkomstig de artikelen 1382-1383 8.W., die
fout inroepen om eventueel tot het bestaan van een aansprakelijkheid te

besluiten, mits ook een schade en een causaal verband is te bewijzen.
Vermits deontologische regels tot stand komen om beroepsbeoefenaars

tot een welbepaald gedrag te verplichten, lijdt het weinig twijfel dat met

uitzondering van de in concreto te beoordelen toerekeningsvatbaarheid

uit de miskenning van de deontologische regel, die de vorrn van een

wet in de materiële betekenis heeft aangenomen, het bestaan van een

buitencontractuele fout is af te leiden.

519. Volgens de theorie van de relatieve onrechtmatigheid is het toepassingsgebied van
een rechtsregel niet enkel door de toepassingsvoorwaarden beperkt, maar ook door de
personen die er een beroep kunnen op doen en door de gevolgen die de rechtsregel
beoogt te voorkornen. Die theorie wordt in België, in beginsel, niet toegepast: zie o.m.
Dirix, E., Het begrip schade,22, nr. 11; Advocaat Generaal Dumon, conclusie voor
Cass. 23 april 1971, Arr. Cass. 1971, 805; Ronse, J. en De \ililde, L., Schade en scha-
deloosstelling,1,24-26, nrs. l9-21; Limpens, J., Rechtsvergelijkende aantekeningen
bij de relativiteitsleer ter zake van onrechtmatige daden, R.W. 196l-62,2437-2444.
M.b.t. de Schutznorm-theorie in het algemeen zie o.m. Van Nuijs, S.R.L., Relativiteit
van de onrechtmatige daad. Vergelijkend onderzoek van het Nederlands en Belgisch
recht aangaande aansprakelijkheidsbeperking via een relativiteitsvereiste, R.ÿÿ. 1980-
81,553-584; Limpens, J., La théorie de la relativité aquilienne en droit comparé, in
"Mélanges offerts à René Savatier", Paris, 1965, 561 et seq.

520. Zelfs wiulneer zou worden aangenomen dat de deontologische gedragsregels die wet-
ten in de materiële betekenis zijn, enkel door de desbetreffende beroepsbeoefenaars
kunnen worden ingeroepen, dan zou nog bijkomend zijn te onderzoeken of hun mis-
kenning niet als een schending van een algemene zorgvuldigheidsnorm in aanmerking
komt.

52l.Zie supra nrs.39-40; Cass. 12 december 1985, An. Cass. 1985,533; Pas. 1986, I,
462; Rb. Huy 16 oktober 1986, Ann. Dr. Liège 198'1,430 met noot Lambert, P., La
responsabilité de I'avocat envers la partie adverse.
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155. Geens is, zoals vermeld, ook tot dit besluit gekomen, maar dan enkel
met betrekking tot deontologische gedragsregels - wetten in de materiële
betekenis - die het algemeen belang of het belang van de klant dienen522.

Dit onderscheid lijkt evenwel niet dienend te zijn. Het verwijst niet al-
leen naar de Schutznorm-theories23, maar bovendien lijkt geen afdoend
criterium te bestaan waardoor de afbakening van de resp. belangen van de

gemeenschap, de klant of de beroepsbeoefenaars mogelijk iss2a. De om-
standigheid dat een deontologische gedragsregel de beroepsbelangen ten
goede komt, volstaat niet om uit te sluiten dat tevens een gemeenschaps-

belang wordt gediend.

Vragen rijzen ook bij Geens' opvatting dat deontologische gedrags-

regels noodzakelijk de openbare orde raken, omdat de miskenning ervan
een onrechtmatige daad zou zijns25. Uit de miskenning van een deonto-
logische gedragsregel, die een welbepaald gedrag oplegt, kan alsdusdanig
geen fout worden afgeleid, vermits bovendien de toerekeningsvatbaarheid
van de aangesprokene is vereist. Bovendien lijkt het onmogelijk uit de

vaststelling dat een wetsovertreding als een fout in aanmerking komt (kan

komen) zonder meer af te leiden dat de overtreden wetsbepaling de open-
bare orde raakt. De bewering dat exoneratieclausules van beroepsbeoefe-

naars m.b.t. de schadelijke gevolgen van de miskenning van deontologische
gedragsregels-wetten in de materiële betekenis - nietig, want ongeoorloofd,
zijn omdat zij wetsbepalingen van openbare orde zouden schenden, is dan

ook voor kritiek uu11ou*!26's27.

Hannequart en Henry wijzen er terecht op dat de miskenning door
de beroepsbeoefenaar van een deontologische gedragsregel, wet in de ma-

522. Geens, K., o.c., 560-562, r.714.
523. Vermits wordt aangenomen dat sommige deontologische gedragsregels, wetten in de

materiële betekenis enkel in het belang van de beroepsbeoefenaars tot stand komen.
524. Hannequart, Y. en Henry, P., o.c.,307.
525. Geens, K., o.c.,560, nr. 714.
526. Geens, K., o.c., 561-562, nr.714;
527. Geens, K. (o.c.,559-590, nr. 713 D en noot 2) leidt terloops uit een arrest van het Hof

van Cassatie dd. 3l mei 1974 (An. Cass. 1974, 1078; Pas. 1974,1,1005) afdat het Hof
van Cassatie de tegenwerpelijkheid van de inhoud van deontologische gedragsregels-
wetten in de materiële betekenis - aan derden niet zou aanvaarden. Niet alleen kan
een dergelijke beslissing niet in dit arrest worden gelezen, maar bovendien heeft het
betrekking op een overeenkomst en lijkt het gewaagd rechtsregels, die overeenkomsten
betreffen, zonder meer naar de buitencontractuele aansprakelijkheid over te hevelen.
Geens gaat het onderscheid tussen contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid
ook voorbij in zijn uiteenzetting over resultaats- en middelenverbintenissen, die zonder
toelichting op beide aansprakelijkheidsvormen toepasselijk worden geacht (Ceens, K.,
o.c.,221-2401' m.b.t. het verschil in de foutbeoordeling: zie supra nrs.69-71).
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teriële betekenis, een fout is, maar slechts tot aansprakelijkheid leidt wan-

neer het zgn. slachtoffer een persoonlijke schade en een oorzakelijkheids-
verband kan bewijzens28.

De voorbeelden die zij aanhalen tot staving van de stelling dat een

persoonlijke schade en het causaal verband slechts uitzonderlijk zijn te

bewijzen, overtuigen echter niet helemaal.

De deontologie verplicht de nieuw geraadpleegde advocaat ertoe zich,

behoudens hoogdringendheid, van elke tussenkomst te onthouden zolang

de cliënt het ereloon en de kosten van zijn gewezen raadsman niet heeft

betaald. Hannequart en Henry menen dat de tegenpartij aan de nieuwe

raadsman, die dit verbod bij veronderstelling zou miskennen en aldus
"sneller" een vonnis bekomt, geen fout kan verwijten, omdat die deon-

tologische gedragsregel enkel de belangen van de beroepsbeoefenaars zou

behartigen.

Ondanks het goede uitgangspunt, komen zij dus toch in het vaarwater

van de Schutznorm-theorie terecht.

Het probleem lijkt anders op te lossen: kan de tegenpartij beweren een

- rechtmatige - schade te hebben geleden door een zgn. "vroegtijdige"
veroordeling, vermits die kritiek inhoudt dat een veroordeling hoe dan ook
onvermijdelijk was en de "vroegtijdige" veroordeling tevens tot gevolg kan

hebben dat eventueel minder interesten zijn te betalen?s2e.

Terecht wijzen Hannequart en Henry erop dat de deontologie enkel

verplichtingen lastens de beroepsbeoefenaars in het leven roept en dat

hun klanten niet tot naleving van die rechtsregels zijn verplichts3o. Hieruit
zonder meer afleiden dat de klant er nooit is toe gehouden aan de naleving
van een deontologische gedragsregel mee te werken53l, liikt nochtans

te vergaand. Onder omstandigheden kan de klant zich schuldig maken

aan foutieve medeplichtigheid of medewerking aan de inbreuk op een

deontologische gedragsregel die in hoofde van de beroepsbeoefenaar een

wet in de materiële betekenis is532.

528. Hannequart, Y. en Henry, P., o.c.,3O8.
529.Dit is vanzelfsprekend in concreto te beoordelen; het begrip "schade" is in deel 2 te

behandelen; zie ook Rb. Huy 16 oktober 1986, Ann. Dr. Liège 1987,430.
530. Hannequart, Y. en Henry, P., o.c., 309 § 3.

531. V.v. in de veronderstelling dat de klant op zijn nieuwe raadsman druk zou uitoefenen
om in de zaak tussen te komen hoewel de staat van onkosten en ereloon van de
voorgaande raadsman nog niet werd voldaan.

532. Dfr. supra nrs. 72-76.
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- deontologische gedragsregels die geen wetten in de materiële betekenis

zijn.

f56. Er bestaan ook deontologische gedragsregels die geen wetten in de

materiële betekenis zijn, b.v. omdat zij niet bij Koninklijk Besluit zijn
bekrachtigd, omdat zij niet werden tot stand gebracht door een beroeps-

vereninging die daartoe verordenende macht van de wetgever ontving of
omdat de grenzen van de toegekende verordenende macht te buiten wer-
den gegaans33.

De deontologische gedragsregels kunnen ook hun oorsprong vinden in
de rechtspraak van tuchtrechtcolleges, die door de wetgever in het leven

zijn geroepens3a.

De miskenning van die deontologische gedragsregels kan weliswaar
door het slachtoffer worden ingeroepen maar is slechts foutief wanneer is

vast te stellen dat een toerekeningsvatbaar, normaal voorzichtige en rede-

lijke beroepsbeoefenaar in dezelfde feitelijke omstandigheden geplaatst,

zich volgens de deontologische gedragsregel zou hebben gedragen en

schade als gevolg van de miskenning van die toepasselijke algemene zorg-
vuldigheidsnorrn voorspelbaar was.

Hieruit volgt dat niet de schending van de deontologische gedragsregel

bepalend is, maar wel het al dan niet bestaan van de drie elementen van

het foutbeg.ip53s.

Ten aanzien van dergelijke deontologische gedragsregels behoudt de

rechter een niet te onderschatten beoordelingsvrijheid, al is aan te nemen

dat hij bij de bepaling van de inhoud van de toepasselijke algemene zorg-

533. Geens, K., o.c.,541, nr. 698 en 555, nr. 771; Hannequart Y. en Henry, P., o.c.,
294-299.

534. De beslissingen van tuchtrechtcolleges hebben - zo wordt aangenomen - ten aanzien
van de burgelrijke rechter Been gezag van gewijsde, ook niet wanneer de tuchtsanctie
wegens miskenning van een deontologische gedragsregel-wet in de materiële betekenis
is uitgesproken (zie Hannequart Y. en Henry, P., o.c.,331-332; R.P.D.B., Vo Chose
jugée, complément VI, nrs. 416 et seq.). Dit is als volgt te verklaren: in het kader
van de tuchtprocedure wordt het gedrag van een beroepsbeoefenaar uitsluitend aan

deontologische rechtsregels en waarden getoetst door rechters die meestal niet tot de
Rechterlijke Macht behoren.

535. Geens, K., o.c.,541, nr.698 en 555, nr.711; Michiels van Kessenich-Hoogendam,
\.P., o.c.,20-30; Viney, G., La responsabilité, 551-554, nr. 461.
zie ook: Rb. Hasselt 6 januari 1986, R.W. 1987-88, 1342 (m.b.t. een gerechtsdeur-

waarder)
Bij wijze van feitelijk vermoeden, is echter wel aan te nemen dat een normaal voor-
zichtige en redelijke professioneel de regels van de deontologie, ongeacht hun aard,
nakomt, zodat de miskenning ervan als een inbreuk op een algemene zorgvuldigheid-
snorm is te beschouwen.
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vuldigheidsnorm met de deontologische gedragsregel(s) rekening zal hou-

den, op voorwaarde dat de feitelijke omstandigheden die de toepasselijk-

heid ervan bepalen, zich ook in concreto voordoen. Van enig automatisme

is nochtans geen sprake: wanneer de rechter oordeelt dat de deontologische
gedragsregel b.v. onaangepast is, voorbijgestreefd is of eenzijdig de belan-

gen van de beroepsbeoefenaars dient, kan de deontologische gedragsregels

bij de foutbeoordeling buiten beschouwing worden gelaten.

D. De omstandigheden waarin de beroepsfout zich kan voordoen.

157. Dit aspect verdient belangstelling omdat is vast te stellen dat de

beroepsfout niet enkel de eigenlijke beroepsbeoefening kan betreffen,

maar ook naar aanleiding van het sluiten of van de beëindiging van de

overeenkomst met een klant ter sprake kan komen.

Het sluiten van de overeenkomst met de "klant" kan, onder omstandig-

heden, een beroepsfout zijn, wanneer de beroepsbeoefenaar niet over de

vereiste vaardigheden, kennis, ervaring ... beschikt om de opdracht tot
een goed einde te brengen of wanneer hij zich omwille van de medecon-

tractant of van de inhoud van de beoogde overeenkomst van contracteren

had dienen te onthouden.
Die beoordeling moet vanzelfsprekend aan de hand van de drie ele-

menten van het foutcriterium gebeuren, wat al te voortvarende besluiten

vermijdt.
Toch is aan te nemen dat een beroepsbeoefenaar een fout kan plegen

wanneer hij een klant aanvaardt in plaats van hem naar een andere beroeps-

beoefenaar te verwijzen, wanneer hij niet over de kennis of vaardigheden

beschikt om de opdracht behoorlijk uit te voerens36.

Ook de persoon van de medecontractant en de toestand waarin hij zich
bevindt, kunnen ertoe leiden dat de beroepsbeoefenaar zich, onder omstan-

digheden, van contracteren moet onthouden. Bij wijze van voorbeeld is te
verwijzen naar kredietverstrekkers of bestuurders van vennootschappen

waarvan soms, doch steeds in functie van de feitelijke omstandigheden,
wordt verwacht dat zij hetzij geen krediet toekennen aan kredietnemers

die niet kredietwaardig zijn te achten537, hetzij hun opdracht als bestuurder

536. Nl. wanneer is vast te stellen dat een normaal voorzichtige en redelijke beroepsbeoefe-
naar in dezelfde feitelijke omstandigheden geplaatst, niet zou hebben gecontracteerd,

schade voorspelbaar was en de aangesproken beroepsbeoefenaar toerekeningsvatbaar
was. Ten aanzien van geneesheren wordt dit o.m. aanvaard (Michiels van Kessenich-
Hoogendam, o.c.,3'1, nr. l3).

537. B.v. omdat de kredietnemer zich in een onherroepelijk verloren toestand bevindt, die
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beëindigen wanneer de vennootschap geen overlevingskansen meer heeft,
dit alles uiteraard mits naleving van de algemene zorgvuldigheidsnormen
die op de beëindiging van die rechtsverhoudingen toepasselijk zijn.

De beroepsbeoefenaar zal, onder omstandigheden, tevens moeten wei-
geren te contracteren wanneer hij vaststelt of diende vast te stellen dat de

inhoud van de overeenkomst met gebiedende of verbiedende rechtsregels
of met ter zake geldende algemene zorgvuldigheidsnormen strijdt of dat
die overeenkomst wordt gebruikt als een scherm om activiteiten strijdig
met gebiedende of verbiedende rechtsregels mogelijk te maken.

158. Tijdens de uitvoering van de opdracht, rusten op de beroepsbeoefe-
naar niet alleen contractuele verbintenissen, maar ook algemene zorgvul-
digheidsnormen, waarvan de miskenning als een beroepsfout in aanmer-
king kan komen, mits ook toerekeningsvatbaarheid en voorspelbaarheid
van schade zijn bewezen.

Van hem wordt niet alleen verwacht dat hij zich inspant om het door
de klant beoogde resultaat te bekomen, maar ook dat hij op de klant en

op de ontwikkeling van de feitelijke omstandigheden toezicht houdt.
Het gedrag van de klant of de beslissingen die door de klant wor-

den genomen, zijn door de beroepsbeoefenaar, in beginsel, niet als een

rechtvaardigingsgrond in te roepen538.

Het gedrag of de beslissingen van de klant mogen de beroepsbeoefe-
naar niet voor een voldongen feit plaatsen: gelet op zijn kennis, vaardighe-

den, ervaring . . . is van hem te verwachten dat hij, niet alleen in het belang
van de klant zelf, maar ook van de derden, reageert wanneer hij vaststelt
dat de klant beslissingen neemt of zich gedraagt in strijd met de ter zake

toepasselijke algemene zorgvuldigheidsnormen en andere rechtsregels.
Dit betekent dat de beroepsbeoefenaar, onder omstandigheden, het

conflict met de klant niet mag schuwen, zelfs al ontstaat aldus het risico
dat de - ontstemde - klant de samenwerking beëindigt53e.

door het beoogde krediet niet meer is recht te zetten (zie o.m. Simont, L. en Van
Ommeslaghe, P., De aansprakelijkheid van de bankier-kredietverlener in het Belgisch
recht, LP.R. 1986, 1101 et seq., nrs. 16 et seq.; Comelis, L., De aansprakelijkheid
van de bankier bij kredietverlening, T.P.R. 1986,376-379, nrs.25-26).

538. Tenzij het gedrag van de klant of zijn beslissingen aan de toepassingsvoorwaarden
van de rechtvaardigingsgrond beantwoorden, nl. een gebeurtenis is die voor de be-
roepsbeoefenaar onvoorzienbaar en onoverkomelijk is, alsmede zijn vrije wil heeft
uitgesloten (zie supra nrs. l8-20).

539. Die ontstemde klant zou, althans in beginsel, geen andere beroepsbeoefenaar mogen
vinden die in ongewijzigde omstandigheden bereid zouzijn het karwei te klaren: zie
supra nr. 157.
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De beroepsbeoefenaar, die de klant niet tot inkeer kan brengen, zal

overigens zelf het initiatief tot beëindiging van de overeenkomst moe-

ten nemen - ongeacht de contractuele sancties die daaraan kunnen zijn
verbonden - wanneer blijkt dat een norrninl voorzichtige en redelijke be-

roepsbeoefenaar, in dezelfde feitelijke omstandigheden geplaatst, aan de

"samenwerking" een einde zou stellensao.

Een contractueel gedrag kan nl. tegelijk een contractuele fout jegens

de medecontractant en geen buitencontractuele fout jegens derden zijnsar.
Het toezicht moet ook op de feitelijke omstandigheden en hun ontwik-

keling betrekking hebben. De uitvoering van de opdracht is, in de meeste

gevallen, niet louter afhankelijk van de goede wil en de inspanningen van

de beroepsbeoefenaar, maar ook van een geheel van voorafbestaande of op-
duikende feitelijke omstandigheden, waarmee hij wordt geconfronteerd en

waarmee hij, wanneer ze niet zijn te beïnvloeden, rekening moet houden.

hecies omdat de beroepsbeoefenaar over specifreke vaardigheden,

kennis, ervaring . . . beschikt, moet hij o.m. het belang van en het on-
derling verband tussen de, al dan niet voorafbestaande feitelijke omstan-
digheden kennen en toezicht houden op hun ontwikkelingsa2.

Aldus is van hem te verwachten dat hij zijn klant, in functie van de

aangetroffen feitelijke omstandigheden en hun ontwikkeling, kennis geeft

en op de hoogte houdt van de onzekerheden en de risico's die met de

uitvoering van de opdracht gepaard gaarf43.

De verplichting tot het verstrekken van advies houdt in dat dit advies
door een toereikend onderzoek moet zijn voorafgegaan en dat eventueel
in het advies of de opeenvolgende adviezen de onzekerheden en risico's
m.b.t. de gedane vaststellingen, alsmede m.b.t. de voorgestelde richtlij-
nen en oplossingen tot uiting moeten komen54. De draagwijdte van die

540. M.b.t. de architect: Cass. 3 maart 1985, Arr. Cass. 1978, 780; Pas. 1978, I, 759; Cass.

6 juni 1985, Arr. Cass. 1985, 1378; Pas. 1985, l, 1256; m.b.t. de kredietverstrekker:
zie o.m. Simont, L. en Van Ommeslaghe, P., o.c., T.P.R. 1986, lll5-1116, nr. 35;
Comelis, L., o.c., f.P.À. 1986, 381, nr. 30; cf. Mons l0 februari 1987, J.L.M.B. 1987,
673 (fiscaal raadgever).

541. Zie supra nrs. 69-72.

542. Die door zijn tussenkomst of door andere elementen kan zijn beïnvloed.
543. In functie waarvan de klant, eventueel onder het door de beroepsbeoefenaar uit te

oefenen toezicht, nieuwe beslissingen kan treffen.
5M. Zie Cass. 4 januari 1973, Arr. Cass. 1973, 452: Pas. 1973, I, 434; m.b.t. databanken:

Brussel 15 februari 1979, Pas. 1979, ll, 81; m.b.t. architecten ei aannemers: zie
Fagnart, J.L. en Denève, M., Chroniqw, J.T., 1986, 309, nr. 69; m.b.t. journalisten:
Fagnart, J.L. en Denève, M., Chronique, J.T., 1986, 312, nr. 73; Vandenberghe, H.,
Gemeenrechtelijke aansprakelijkheid voor geschreven persbijdragen, in "Mediarecht
1983", Antwerpen, Kluwer, 1984, 8-33; m.b.t. geneesheren:Fagnafi, J.L. en Denève,
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verplichting is aftrankelijk van de feitelijke omstandigheden en kan door
de eigen kennis en vaardigheden van de klant, in zekere mate, worden

beihvloed.
Het door de beroepsbeoefenaar op de ontwikkeling van de feitelijke

omstandigheden uit te oefenen toezicht, moet hem o.m. ook in staat

stellen te bepalen wanneer hij, gelet op de feitelijke omstandigheden, ter

vrijwaring van de op hem rustende algemene zorgvuldigheidsnormen, aan

de overeenkomst een einde moet stellen5a5.

159. De beëindiging van de overeenkomst met de klant door de beroeps-

beoefenaar kan problemen scheppen.

Vooral kredietverstrekkers zijn zich hiervan bewust en maken gewag

van "het dilemma van de bankier"546.

Alle beroepsbeoefenaars kunnen hiermee, onder omstandigheden, af
te rekenen krijgen. Er wordt meestal mee bedoeld dat op de beroepsbeoe-

fenaar, zoals toegelicht, de verplichting kan rusten aan de overeenkomst

een einde te stellen.

De beëindiging zelf kan, wanneer zij ongelegen komt zowel tot een

contractuele aansprakelijkheid jegens de klantsaT, als tot een buitencon-

tractuele aansprakelijkheid jegens derden aanleiding gevensa8.

Derden kunnen immers laten gelden dat de beslissing tot beëindiging
door een normaal voorzichtige en redelijke beroepsbeoefenaar, in dezelfde

feitelijke omstandigheden geplaatst, niet of niet op dezelfde wijze zol zijn
genomen.

Dat de beroepsbeoefenaars hierdoor de indruk kunnen krijgen steeds

tussen hamer en aambeeld terecht te komen, is niet te betwisten. Die toe-

M., Chronique,J.T., 1986,313, nr.78; m.b.t. notarissen; Fagnart, J.L. en Denève, M.,
Chronique, J.T., 1986,315, nr. 79; Jacobs, H., De aansprakelijkheid van de notaris,
in "Onrechtmatige daad' , Antwerpen, Kluwer, 1979, 97 -103.

545. Vnl. m.b.t. kredietverstrekkers is aan dit probleem aandacht geschonken (zie o.m.
Simont, L. en Van Ommeslaghe, P., o.c., T.P.R. 1986, I115, nr. 35; Comelis, L., o.c.,
T.P.R. 1986,379-386, nrs. 28-33.) maar het stelt zich t.a.v. alle beroepsbeoefenaars
op dezelfde wijze.

546. Het doet zich echter ook in andere beroepen voor: zie Vansweevelt, Th., o.c., R.Iÿ.
1987-88, 1339-1340, nr. 5 (geneesheren); Yan Ommeslaghe, P., Développements

récents de la responsabilité civile professionnelle en matière économique, in
"L'évolution récente du droit commercial et économique", Brussel, J.B., 1978, 35-35
(bestuurders van vennootschappen).

547. Zie o.m. Simont, L. en Van Ommeslaghe, P., o.c., T.P.R. 1986, I100, nr. 14; Comelis,
L., o.c., f.P.R. 1986, 362-366 en de vermelde referenties.

548. Die hypothese werd onderzocht doch, omwille van feitelijke omstandigheden, ver-
worpen in Kh. Liège 20 december 1983, R.P.S. 1984, 175; Kh. Brussel 3 april 1984,

R.P.S. 1984, 19l.
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stand vergt nochtans enige uitleg: vermits de contractuele en de buitencon-
tractuele fout verschillende begrippen zrjns4e, kan het geen verbazing wek-
ken dat een altematief gedrag (al dan niet de overeenkomst beëindigen),

in beide veronderstellingen een fout, hetzij contractueel jegens de mede-

contractant, hetzij buitencontractueel jegens derden, kan zijn.
Bovendien is niet uit te sluiten dat een beroepsbeoefenaar zich vergist

bij de beoordeling die hem tot de beëindiging van een overeenkomst

aanzet en dat een nornaal voorzichtige en redelijke mens, in dezelfde

omstandigheden geplaatst, die vergissing niet zou hebben begaan. Zoals

elk rechtssubject hoort de beroepsbeoefenaar zich van het bestaan en

de draagwijdte van de artikelen 1382-1383 van het B.W. rekenschap te

geven. Een nauwkeurige voorbereiding van de beslissing tot beëindiging
van de overeenkomst door de beroepsbeoefenaar en de juiste toepassing

door de rechter van het foutbegrip moeten het bestaan van een "dilemma"
voorkomen.

f60. Bij de bespreking van de beroepsfout wordt soms het onderscheid

tussen resultaats- en middelenverbintenis, dat in de contractuele aanspra-

kelijkheid zeer nuttig is, tot het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht

doorgetrokkensso. Hiermee is niet in te stemmen55l.

Op de eerste plaats is vast te stellen dat resultaats- en middelenver-
bintenissen op contractuele verbintenissen betrekking hebben, waarvan de

inhoud niet noodzakelijk met de inhoud van de algemene zorgvuldigheid-
snorrnen strookt.

De inhoud van de contractuele verbintenissen wordt door de contract-

partijen vnl.s52 in functie van hun persoonlijk belang bepaald, terwijl de

feitenrechter, in functie van de feitelijke omstandigheden, de inhoud van

de algemene zorgvuldigheidsnorm bepaalt.

Bovendien is in zekere zin m.b.t. de algemene zorgvuldigheidsnor-
men, te beweren dat het noodzakelijk "resultaatsverbintenissen" zijn en

dat in het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht voor zgn. middelen-
verbintenissen geen plaats isss3.

Eenmaal, inderdaad, door de feitenrechter is bepaald hoe een normaal

voorzichtige en redelijke beroepsbeoefenaar in dezelfde feitelijke omstan-

549. Z\e supra nrs. 69-71 en 90-91.
550. Geens, K., o.c.,221-240.
551. Cfr. Comelis, L., Zaken,316-317, nr. 324.

552.De inhoud wordt mede bepaald door de toepasselijke gebiedende en verbiedende

rechtsregels.

553. Waardoor het onderscheid elke betekenis verliest.
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digheden zou hebben gehandeld, geldt de aldus bepaalde algemene zorg-
vuldigheidsnormss4 als de gedragsregel die de beroepsbeoefenaar had na

te leven. De minste afwijking ("culpa levissima") van dit te bereiken resul-

taat, is een miskenning van die norm. In dat opzicht leggen de algemene

zorgvuldigheidsnormen - eenmaal bepaald - aan de rechtssubjecten de

verplichting op een resultaat te bekomen, nl. hun eerbiediging.

Het klinkt weliswaar ongewoon, maar in die zin zijn alle algemene

zorgvuldigheidsnormen "resultaatsverbintenissen", wat meteen het onder-

scheid in de buitencontractuele aansprakelijkheid met zgn. middelenver-
bintenissen overbodig maakt.

554. Te beschouwen als een, op de aangesproken beroepsbeoefenaar uit hoofde van de wet
rustende verbintenis.
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b.5. de fout bij sport en spel.

161. De beoefening van sport en spel vergt de naleving van bijzondere

gedragsregels.

Soms is beweerd dat de miskenning van sportregels een buitencontrac-

tuele fout is en zelfs dat het "sportrecht" autonoom zou zljn en, bij conflict,

op het positief recht voorrang moet krijgen555. Geen van beide opvattingen

is bij te vallen. Daama wordt aandacht geschonken aan de fouten die bij
de sportbeoefening door de sportbeoefenaars, door de inrichters, door de

toeschouwers en door derden kunnen worden gepleegd.

A. Geen autonoom "sportrecht",

De opvatting dat het "sportrecht" op het positief recht voorrang dient te
krijgen, houdt in dat de miskenning van een strafrechtelijke bepaling, naar

aanleiding van een sportbeoefeningttu, aan beteugeling zou ontsnappen

wanneer het litigieuze gedrag door een sportregel is te verklaren.

Het strafrecht, als tak van het publiek recht, raakt nochtans de openbare

orde, wat tot gevolg heeft dat het aan de rechtssubjecten niet toekomt er bij
overeenkomst van af te wijken. Sport- en spelregels, zelfs wanneer zij door
intemationale groeperingen worden bepaald, hebben geen kracht ÿan wet.

Zij zijn misschien wel algemeen, abstract en duurzaam, maar zij
zijn geen eenzijdig bevel van een bevoegde verordenende overheid te
beschouwen.

Die groeperingen beschikken immers niet over de verordenende macht,

die, overeenkomstig artikel 25 van de Grondwet, is vereist om een wet in
de materiële betekenis tot stand te brengen. De sport- en spelregels die zij
bepalen, blijven dan ook noodzakelijk conventioneel en kunnen daarom

niet aan de toepasselijkheid van de rechtsregels van openbare orde tomen.

Overeenkomstig artikel 9 van de Grondwet, kan alleen de Belgische

wetgever strafwetten uitvaardigen ("nullum crimen sine lege"). Wanneer

wordt aangenomen dat sportregels op het positief recht voorrang dienen

te krijgen, komt dit, impliciet doch zeker, neer op de bewering dat bij
sportbeoefening slechts bij overtreding van een sportregel tot strafsancties

555. Silance, L., Formation de la règle de droit dans le domaine sportif, in "l,a règle de

droit", Brussel, Bruylant, 1971, 308-3ll; Silance, L., Observations bij H.v.J. l4 juli
1976, J.T. 1977,292, nr. 6; Silance, L., Autonomie van het sportrecht, in"Sport en

recht" (ed. A. De Becker), Antwerpen, Kluwer, 1986, 3-18.

556. Het betreft vnl. onopzettelijke en opzettelijke slagen en verwondingen, al dan niet met
de dood als gevolg.
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kan worden besloten. Daardoor verkrijgen de sportregels onrechtstreeks
het karakter van een strafwet, hoewel zij niet door de Belgische wetgever
zijn uitgevaardigd, wat met artikel 9 van de Grondwet strijdt.

162. Het is dan ook betwistbaar de sport- en spelregels boven het positief
recht te laten tronen.

De vaststelling dat, hoewel sommige sporttakken (o.m. boksen, rugby,
voetbal . . . ) onvermijdelijk en noodzakelijk tot strafrechtelijke inbreuken
aanleiding geven, de overheid die inbreuken niet beteugelt, is anders te
verklaren. Er wordt thans aangenomen dat de wil van de wetgever zelf de

rechtvaardiging van de sportbeoefening vormt557.

Uit talrijke bijzondere wetsbepalingen blijkt, uitdrukkelijk of impliciet
maar zeker, de bedoeling van de wetgever het geoorloofd karakter van de

sportbeoefening te erkennen558.

Die bijzondere wetten zijn te beschouwen als uitzonderingen op de

algemene, andersluidende wetten en rechtsregels (lex specialis derogat lex
generalis).

Als gevolg daarvan is de sportbeoefening niet strafbaarsse. pil betekent
evenwel niet dat sportbeoefenaars of anderen die bij de sportbeoefening
zijn betrokken, van enige immuniteit zouden genieten.

Onder omstandigheden, kan het gedrag van sportbeoefenaars of ande-

ren die bij de sportbeoefening zijn betrokken dan ook aan de rechtsregels

557 . Zie o.m. Charles, R., tæ sport et le droit penal, R.D.P. 1952-53,859-860; Garraud, P.,
Les sports et le droit pénal, R.I.D.P.1924,230; Geelhand, N. en Verbeeck, P., Risico-
aanvaarding, een nieuwe uitsluitingsgrond van extracontractuele aansprakelijkheid,
R.W. l98l-82, 1945; Van Ommeslaghe, P. en Comelis, L., o.c., in "ln memoriam J.
Limpens", Antwerpen, Kluwer, 1987, 284, nr. 30; rüy'inants, A., Sport en strafrecht,
R.W. 1982-83,2555, nr.4; zie ook Comelis, L., Sport en aansprakelijkheid, in "Sport
en rechl" (ed. A. De Becker), Antwerpen, Kluwer, 1986,23-24, nr. 6.

558. Zie o.m. artikel 1966 B.W.; artikel 59.9 van het verkeersreglement; de wet dd. 31 mei
1958 waardoor bokswedstrijden en -exhibitie worden gereglementeerd; het K.B. dd.
2l augustus 1967 waardoor wieler- en veldritwedstrijden worden gereglementeerd; de
twee besluiten dd. 10 juli 1985 van de Vlaamse Executieve waardoor de medische
controle en de begeleiding van jongeren bij het wielrennen wordt geregeld. De meeste
sporten worden door de wetgever bovendien aangemoedigd door de toekenning van
subsidies (Geelhand, N. en Verbeeck, Ph., o.c., R.W. 1981-82, 1945) en door de
organisatie van het onderwijs ewan.

559. In die zin is wellicht de rechtspraak te verklaren die aanneemt dat tijdens een wedstrijd
of proef op de openbare weg sommige verkeersvoorschriften (vnl. m.b.t. de snelheid,
het rechts houden, het inhalen en voorbijsteken . . . ) niet zijn na te leven (Cass. 8
december 1967, Arr. Cass.1968,510; Pas.1968, I,477;Liège 6 maart 1954, Jur.
Liège 1953-54, 250; Gent 27 november 1952, R.W. 1952-53, 1280; Corr. Liège 15

november 1943, Bull. Ass. 1944, 139; Pol. Liège 5 maart 1975, R.G.A.R. 1975,nr.
9U3).
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worden getoetst.

Indien het juist is dat strafrechtelijke vervolgingen naar aanleiding van

de sportbeoefening eerder zeldzaam zijn, dan moet toch worden gewezen

op ingestelde vervolgingen die tot een veroordeling hebben geleid en op
contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheidsvorderingen, die niet
uitzonderlijk zijns6o.

In zijn arrest van 8 november 1976 heeft het Hof van Cassatie die
zienswijze bevestigd door te overwegen:

" . . . dat het arrest er enerzijds op wijst dat eiser bij het krachtspel

tijdens hetwelk verweerder gekwetst werd "een kracht heeft onwikkeld
die groter was dan voor het te bereiken doel vereist was" en anderzijds

overweegt dat "het feit dat de onvoorzichtigheid begaan werd bij
een spel geen enkele vrijstelling verleent aangezien artikel 418 van

het Strafwetboek een algemene draagwijdte heeft en de lichtste fout
bestraft".
"Dat het arrest aldus zijn beslissing wettelijk verantwoordt".56l

B. De schending van een sport- of spelregel is niet noodzakelijk
een fout in de zin van de artikelen 1382-1383 van het B.\{.

f63. Wanneer een norrnaal voorzichtige en redelijke mens een sport beoe-

fent, een sportbeoefening inricht of zich naar een sportbeoefening begeeft,

moet hij niet alleen de wetsbepalingen naleven die op de sportbeoefe-

ning betrekking hebben, maar ook de algemene zorgvuldigheidsnormen,
die hem zullen toelaten schade te vermijden.

Elke sport wordt bovendien door bijzondere spelregels gekenmerkt.

De vraag rijst dan ook of een nornaal voorzichtige en redelijke mens

- sportbeoefenaar, organisator, toeschouwer, scheidsrechter . . . - onder

alle omstandigheden de toepasselijke spelregels naleeft.
Die vraag werd door het Hof van Cassatie in zijn arrest dd. 16 juni

1969 terecht ontkennend beantwoord:

" . . dat, volgens het Hof van Beroep, het niet bewezen is dat de

handeling, welke in het dossier "duwfout" genoemd wordt, een fou-
tieve gedraging zou uitmaken die onder toepassing valt van de artike-
len 418 en 420 van het strafwetboek; dat het zijn beoordeling hierop

560. Zie voor een overzicht: Comelis, L., o.c., in "Sport en recht" (ed. A. De Becker),
Antwerpen, Kluwer, 1986, 24-50.

561. Cass.8 november 1976, An. Cass. 1977,274;Pas. 19'77,1,272.
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steunt dat, al zou bewuste handeling, formeel beschouwd, een inbreuk
op de spelregels uitmaken, zij nochtans niet indruist tegen de regels

van een voorzichtige gedraging van mens tot mens, doch slechts een

voorval is dat tijdens een match, volgens de scheidsrechter, veelvuldig
voorkomt en tot de normale risico's behoort welke inherent zijn aan

het beoefenen van voetbalsport.
"Dat die beslissing wettelijk ir"562.

Hieruit blijkt dat niet de miskenning van een spelregel bepalend is
om tot het bestaan van een inbreuk op de artikelen 1382-1383 van het

B.W. te besluiten, doch wel de vraag of het litigieuze gedrag al dan niet
strookt met het gedrag van een normaal voorzichtige en redelijke mens in
identieke feitelijke omstandigheden geplaatsts63.

De rechtspraak lijkt het hiermee moeilijk te hebben: Hoven en Recht-

banken besteden ruime aandacht aan de invloed van de spelregels op de

aansprakelijkheidsre gel sss
Soms is aangenomen dat niet tot het bestaan van een fout in de zin

van de artikelen 1382-1383 van het B.W. kon worden besloten omdat
geen zware fout of geen miskenning van sportregels werd bewezen565.

Onder andere omstandigheden werd beslist dat elke miskenning van een

spelregel een aquiliaanse fout iss66.

164. Geen van beide opvattingen is bij te vallen. Vanzelfsprekend kan

met de spelregels bij de aansprakelijkheidsbeoordeling rekening zijn te
houden, maar op zichzelf zijn noch de naleving, noch de miskenning van

die spelregels, doorslaggevends6T.

562. Cass. 16juni 1969, Arr. Cass. 1969,1026; Pas. 1969, I, 950; zie ook Cass. 21 oktober
1982, tur. Cass. 1983,277;Pas. 1983,1,249.

563. Weliswaar hebben de voormelde :uresten betrekking op de artikelen 418-420 S.W.B.,
maar gelet op het aangenomen identieke karakter van de strafrechtelijke en buitencon-
tractuele fout (zie supra nrs. 4l-44) is die rechtspraak ook op de artikelen 1382-1383
van het B.W. toepasselijk te achten.

564. Pol. Gent 12 juni 1951, Bull. Ass. 1953, 581 (wielrennen); Brussel 8 juni 1977, J.T.
197'1,587 (voetbal); Antwerpen 4 december 1981, R.W. 1982-83,2553 (voetbal);
Brussel 30 juni 1986, R.W. 1986-87, 1610 (voetbal).

565. Fagnart, J.L. en Denève, M., Chronique, J.T., 1986, nr. 65; Rb. Liège 9 oktober 1984,
Jur. Liège 1984,598 (autosport: een minieme stuurfout zou tot geen aansprakelijkheid
kunnen leiden).

566. Vred. Borgloon 26 juni 1975, Limb. Rechtsl. 1975, 158 met kritische noot van Smeets,
J. (volleybal).

567. Zie Sonck, S., Voetbalsport: fouten, gele kaarten en burgerrechtelijke aansprakelijkheid
of voetbalwangedrag in het licht van de artikelen 1382 e.v. B.W., R.Ly. 1986-87, 1616-
l617; Viney, G., La responsabilité, 551-554, nr. 461; Comelis, L., o.c., in"Sport en
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Afgezien van de - niet te verwaarlozeî - vraag of de aangesproken

sportbeoefenaar, organisator, toeschouwer . . . toerekeningsvatbaar was en

of schade voor een normaal voorzichtige en redelijke sportbeoefenaar, or-
ganisator, toeschouwer . . . voorzienbaar was568, moet immers in concreto
worden bepaald of een algemene zorgvuldigheidsnorm is miskend.

Uit de schending van de sport- of spelregel is dit niet af te leiden,

vermits de sport- of spelregel geen wet in de materiële betekenis iss6e.

Er is derhalve te bepalen hoe, in dezelfde feitelijke omstandigheden,

een nonnaal voorzichtige en redelijke sportbeoefenaar, organisator, toe-

schouwer ... zou hebben gehandeld.

Hiermee strijdt de opvatting als zou de schending van een sport- of
spelregel het besluit rechtvaardigen dat een fout werd begaan, aangezien

aldus slechts met één enkele feitelijke omstandigheid, nl. de sport- of
spelregel, rekening wordt gehouden.

Omgekeerd kan uit de naleving van de sport- of spelregel niet worden

afgeleid dat ieder een nonnaal voorzichtige en redelijke sportbeoefenaar,

organisator, toeschouwer op die wijze zou hebben gehandeldsTo. Eens te

meer zouden aldus de overige feitelijke omstandigheden over het hoofd
worden gezien, die kunnen toelaten tot de miskenning van een algemene
zorgvuldigheidsnorm te besluiten.

De sport- of spelregels en hun schending kunnen echter wel van belang

zijn wanneer het erop aankomt te bepalen hoe een normaal voorzichtige
en redelijke sportbeoefenaar, organisator, toeschouwer . , in dezelfde

feitelijke omstandigheden geplaatst, zou hebben gehandeld.

Hetzelfde geldt voor de zienswijzen van de scheidsrechter, toeschou-
wers .

Ieder geschil moet evenwel in functie van alle feitelijke omstandig-
heden worden onderzocht en beslecht, zodat noch de schending, noch de

naleving van de sport- of spelregel determinerend zijn te achten.

C. Fouten bij de sportbeoefening.

Op het einde van de bespreking van het wettelijke foutbegrip aanbeland,

lijkt het de moeite waard te bepalen hoe de rechtspraak, de besproken

recht" (ed. A. De Becker), 41-42, nr. 3l; zie ook Rb. Toumai 17 december 1986,
I.L.M.B. 198't, 466.

568. Zie supra nrs. 14-20 en 25-27.

569.Zie supra nrs. l6l.
570.Zie Cass. 8 november 1976, Arr. Cass. 1977, 274;Pas. 197'1,\272;Rb. Toumai 17

december 1986, J.L.M.B. 1987,466 (autosport); Sonck, S., o.c., iR.lÿ. 1986-87, 1617.
571. Sonck, S., o.c., R.W.1986-87,1617-1618.
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beginselen in concreto in een aansprakelijkheidsgeschil toepast. M.b.t. de

sport en het spel is daarbij een onderscheid te maken tussen de foutbe-
oordelingen t.a.v. sportbeoefenaars, inrichters, toeschouwers, sportleraars,

scheidsrechters, seingevers, slachtoffers . . . Uit het onderzoek van de des-

betreffende rechtspraak5T2 blijkt dat de - soms onwaarschijnlijke - ver-

scheidenheid van de feitelijke omstandigheden de beginselen zeer sterk

beihvloeden: zij wekken zelfs de indruk dat die beginselen in functie van

de bijzondere feitelijke omstandigheden aanleiding geven tot specifieke

rechtsregels. In zekere zin gebeurt dit ook, maar steeds moeten zij ver-
enigbaar blijven met de - soms zeer talrijke - beginselen, eveneens in
rechtsregels vervat, waarvan zij de uitdrukking zijn. In het belang van de

rechtszekerheid is hierop een strenge controle uit te oefenen.

165. - fouten van de sportbeoelenaars:

Gelet op de identiteit van de strafrechtelijke en de buitencontractuele
fout, is aan beide aansprakelijkheidsvormen aandacht te schenken.

Als een gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg en derhalve als een

strafrechtelijke fout573 kwamen o.m. in aanmerking:

a. in de automobielsport: de omstandigheid dat een piloot in een bocht
een onbehendige poging onderneemt om het voorrijdende voertuig
voorbij te steken5Ta, dat hij roekeloos en onbehendig reed door noch

rijwijze, noch snelheid aan de omloop aan te passen575, of dat hij,
hoewel niet met het voertuig vertrouwd, tegen een te hoge snelheid

reed576.

b. bij het balspel (kaatsen . . . ): de deelname aan een wedstrijd, waarbij
geen maatregelen werden genomen om toeschouwers of voorbijgan-
gers tegen weggeslagen ballen te beschermen, kan een gebrek aan

voorzichtigheid of voorzorg in hoofde van de speler zijn, die, door
toedoen van een weggeslagen bal, een toeschouwer kwetstsTT.

c. bij de jacht: wanneer een jager nalaat op één lijn met de andere jagers

te vorderen en aldus een andere jager kwetst die eveneens die lijn

572. Als basis werd de bijdrage "sport en aansprakelijkheid" gebruikt, verschenen h"Sport
en recht" (ed. A. De Becker, Antwerpen, Kluwer, 1986,21-66).

573. Zie supra nrs. 4l-44.
574. Brussel, 3 mei 1963, J.T., 1964, 60.
575. Corr. Neufchâteau, 13 april 1932, Pand. Pér.,1932,518, nr. 334;Gent,1 oktober 1971,

R.W. 1974-75, 1316; Liège,29 oktober 1974,Limb. Rechtsl., 1975,32; zie ook Corr.
Verviers 16 februari 1988, J.L.M.B. 1988, 558 (geen gebrek aan voorzichtigheid).

576. Con. Brussel, 12 februari 1974,J.T.1974,446;Liège29 oktober l974,Limb. Rechtsl.,
1975,32.

577. Brussel, 19 maart 1931, R.G.A.R.1932,882.
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had verlatensTs.

d. in de motorsport: het onbehendig voorbijsteken in een bocht, zon-

der voldoende afstand te laten, waardoor de motors met elkaar in
aanraking komen579.

e. bij het paardrijden: wanneer tijdens een cross een ruiter, in strijd
met de spelregels, de piste niet heeft verlaten nadat het paard tot
tweemaal toe een hindernis heeft geweigerd en de ruiter derhalve

diende te weten dat de volgende ruiter in aantocht was. Bij het

overschrijden van de voorgaande hindernis, kwam de volgende ruiter
aldus op het paard van de foutief handelende ruiter terecht en werd

daardoor gekwetst.5so

f. in de voetbalsport: het gebruik maken van een overdreven krachtssl

of de deelname aan een wedstrijd op de openbare weg waarbij de bal
een voorbijrijdende fietser raakt582.

g. bij het wielrennen: wanneer een renner zijn komst aan de voorbij-
gangers niet kenbaar maakt en één van hen aanrijdt583, wanneer hij
een de openbare weg kruisende voetganger niet kan ontwijkens8a,

of wanneer hij, met zeer beperkte zichtbaarheid, uiterst links in een

bocht rijdt, tijdens een wedstrijd op een niet gesloten omloop en

zonder seingeverssSs'586.

166. Op burgerlijk vlak daarentegen is de sportbeoefening of de deelname

aan een wedstrijd slechts foutief wanneer zij gebeuren onder omstandig-

heden die een toerekeningsvatbaar normaal voorzichtige en redelijke mens

ertoe hadden aaîgezet zich van die sportbeoefening of die deelname te

onthouden omdat schade als gevolg van die activiteiten te voorzien was.

Hoewel dit criterium niet met evenveel woorden opduikt, zijn er in de

rechspraak meerdere voorbeelden van aan te treffen:

- van de sportbeoefenaars wordt blijkbaar verwacht dat zij zich,

578. Brussel, 22 december 1970, R.G.A.R.1971,8597.
579. Con. Kortrijk, 24 februari 1941, Bull. Ass., 1941, 419; Gent, I I juli 1941, Bull. Ass.,

1941,952.
580. Con. Mons, 25 juni 1964 en Brussel, 5 juni 1965, R.G.A.R. 1965,7509.
581. Con. Kortrijk, 1l juni 1968, R.G.A.R. 1970, 8358 (in hoger beroep evenwel hervormd:

Gent, 16 december 1968, R.G.A.R. 1970, 8358).
582. Cass. 29 oktober 1962, Pas., 1963, l,276.
583. Pol. Charleroi-Sud,5 april 1933, Bull. Ass., 1933,680.
584. Con. Brussel, 15 februari 1946, J.T. 1946, 172.
585. Mons, 17 april 1975, De Yerz. 1976,66'l .

586. Uit de rechtspraak blijkt echter dat de strafrechters de wielrennerij oospronkelijk zeer
streng beoordeelden en dat de laatste jaren van meer soepelheid blijk wordt gegeven.

Bij de beoordeling van oudere beslissingen is daarmee rekening te houden.
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alvorens met de sportbeoefening te beginnen, een oordeel vornen over
de feitelijke omstandigheden waaronder de sport zal worden beoefends8T

en dat zij zich van sportbeoefening of van deelname aan een sportwedstrijd
onthouden wanneer de normaal voorzichtige en redelijke mens dit eveneens

zou hebben gedaans8s.

De door inrichters genomen veiligheidsmaatregelen kunnen bij de

deelnemers evenwel, onder omstandigheden, een gewettigd vertrouwen
m.b.t. de doeltreffendheid van die maatregelen wekken, dat ook door een

normaal voorzichtige en redelijke mens onder dezelfde omstandigheden
zou zijn gedeeld5se.

- Van de sportbeoefenaar wordt eveneens verwacht dat hij zich bewust
is van zijn mogelijkheden en beperkingen en dat hij, zoals een normaal
voorzichtige en redelijke mens zou doen, weigert deel te nemen aan oefe-
ningen of wedstrijden w&rvan hij weet (dient te weten) dat zij zijn krach-
ten te boven gaanss, waarvoor hij zich onvoldoende heeft voorbereidsgl

of waarvoor hij niet over het geschikte materiaal beschiktse2.

De adminstratieve toelating die werd verleend om een wedstrijd in
te richten, kan de sportbeoefenaars noch van strafrechtelijke, noch van

buitencontractuele aansprakelijkheid ontslaanse3.

Zelfs wanneer de sportbeoefening of de deelname aan een wedstrijd,
onder omstandigheden, niet foutief is te achten, is in concreto te bepalen of

587. Geen fout van de sportbeoefenaar: Antwerpen, 30 juni 1982, R.W. 1984-85, 1517
(boogschieten: de inrichting gaf een indruk van volledige veiligheid); Liège 3l ja-
nuari 1979, Jur. Liège, 1978-79,255 (autospon: de omheining leek toereikend te
zijn); Liège, 18 mei 1954, Jur. Liège 1954-55, 43 (wielrennen: wedstrijd op een in
tegenovergestelde richting van die wedstrijd gesloten omloop) . . .

588. Een fout van de sportbeoefenaar: Rb. Namur 12 mei 1925, Pas., 1930, III, 158 (balspel:
de omstandigheid dat het op de openbare weg gebeurde); Brussel, 2 december 1933,
Bull. Ass., 1934, 124 (balspel: idem); Cass. 29 oktober 1962, Pas., 1963, l, 276
(voetbal op de openbare weg); Liège 24 mei 1966, R.G.A.R. 1968,7973 (voetbal op
de openbare weg); Rb. Antwerpen, 4 oktober 19'13, De Yerz., 1974,345 (voetbal
op de openbare weg); Vred. Beringen, 16 november 1962, R.W., 1962-63, 1645
(voetbal waarbij een volwassene deelneemt aan een wedstrijd met kinderen, waarvan
hij er eentje bij het vallen kwetst); Brussel, 27 november 1975, R.W. 19'15-'16,2213
(volleybal: deelname aan het spel onder onaangepaste omstandigheden).

589. Zie de referenties in nr. 128; Adde: Rb. leper,26 oktober 1927, Pas., 1939, lll, 52.
590. Liège, I december 1977, De Yerz., 1977, 849 (paardrijden); zie ook Rb. Leuven, 20

december 1976,De Verz., 1981, 207 (paardrijden).
591. Rb. Verviers 13 juni 1938, Pas., 1938, III, 169 (motorsport); Rb. Antwerpen, 22

februari 1974, R.G.A.R. 1974,9192 (motorsport); Liège 29 oktober 1974, Limb.
Rechtsl., 197 5, 32 (autosport).

592.Cfr. Rb. Tumhout, 12 oktober 1982, Tumh. Rechtsl., 1983,92 (autosport).
593.Zie o.m. Pol. Charleroi-Sud 5 april 1933, Bull. Ass. 1933,680; Brussel 19 maart

1931, R.G.A.R. 1932, nr.882.
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naar aanleiding van die activiteiten geen algemene zorgvuldigheidsnorm
werd miskend - ervan uitgaande dat ook de toerekeningsvatbaarheid en

de voorspelbaarheid van schade zijn bewezen -.
Bij dit onderzoek wordt soms van enige aarzeling blijk gegeven, nl.

wanneer de rechter, afgezien van het onderzoek van de eerbiediging van

de spelregels, te kennen geeft enkel een zware fout, een kennelijke onbe-
hendigheid of een buitenmatig geweld als een fout bij de sportbeoefening
in aanmerking te nemen594.

Die aarzeling is overbodig wanneer de aansprakelijkheidsregels vervat
in de artikelen 1382-1383 B.W. juist worden toegepast. Het in aanmer-

king te nemen criterium is dat van de normaal voorzichtige en redelijke
mens, in identieke sportieve omstandigheden geplaatst, of, wanneer de

bekwaamheden van de sportbeoefenaar hoger liggen (b.v. de beroepsspe-

ler, een sportmonitor) de normaal voorzichtige en redelijke beroepsspeler,

sportmonitor . . . 5e5 in dezelfde omstandigheden geplaatst. Pasklare op-
lossingen zijn niet te verwachten: de beoordeling moet steunen op een

nauwkeurige analyse van de feitelijke omstandigheden van elk geschil af-
zonderlijk. Uit de rechtspraak blijkt evenwel dat wordt aangenomen dat

een norrnaal voorzichtige en redelijke mens:

a. in beginsel wel, doch niet onder alle omstandigheden de spelregels
naleeftse6;

b. zich weet te bedwingenseT en derhalve slechts de kracht aanwendt die,
onder de omstandigheden, nodig maar voldoende is om het sportieve
doel te bereikense8;

c. tijdens de sportbeoefening of -wedstrijd soms onbehendig handeltsee

594. Liège, 13 oktober 1983, Jur. Liège 1984, I (tennis); Rb. Liège,9 oktober 1984, Jur.
Liège 1982,598 (autosport); Rb. Huy,5 februari 1986, R.G.A.R. 1987, nr. 11248
(motorsport); zie ook Lyon,26 oktober 1950, J.T., 1951,235, noot BOLAND, P.M.

595. M.b.t. een ski-leraar: Vred. SinçIoost-ten-Noode, 18 december 1968, R.G.A.R. 1969,
8197; Rb. Tumhout 13 november 1985, R.W. 1986-87, 1280 (motorsport); Liège l0
november 1987, De Verz. 1988,704 (motorsport).

596.Zie Cass., 16 juni 1969, Arr. Cass. 1969, 1026 (voetbalsport), Pas., 1969, I,950; zie
ook Gent, 16 december 1968, R.G.A.R., 1970,8358 (voetbalsport); Brussel 30 juni
1986, R.W. 1986-87, 1610 (voetbalwedstrijd); Cass. fr.2l juni 1979,D.1979,I.R.,
543 met noot Alaphilippe, F. en Karaquillo, J.P.; Condor v. Basi (Court of appeal),
w.L.R., 1985, 866.

597. Rb. Verviers, 13 juni 1938, Pas., 1938, III, 169 (motorsport).
598. Cass. 8 november 1976, Arr. Cass., 1977, 275; Pas., 1977,1,272: zie ook Liège, 13

oktober 1983, Jur. Liège, 1984, I (tennis).

599. Rb. Dinant, 18 december 1952, Jur. Liège 1952-53, 123 (balspel); Rb. Namur, 12

mei 1925, Pas., 1930, I, 158 (balspel); Liège 29 november 1938, R.G.A.R., 1939,
3076 (balspel); Cass. 2l oktober 1982, R.G.A.R., 1982, 10909 (hockey: het betrof het
buiten slaan van de bal of een onbehendig doelschot).
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en/of ten val komtffi;
d. in functie van de concrete omstandigheden geen stuurfout begaatml,

meester van zijn snelheid blijftfl2, de bal niet rechtstreeks en met
geweld naar de medespeler terugslaat603, een ander sportbeoefenaar
tijdigopmerkt...

Het zorgt voor verwarring wanneer wordt beweerd dat de zorgvuldig-
heidsplicht van de spelers kleiner is dan in het algemeen maatschappelijke
verkeer het geval isms. Er bestaat immers niet één enkele zorgvuldigheids-
plicht, maar wel een - tot heden onopgeteld - aantal algemene zorgvul-
digheidsplichten waarvan de inhoud en de draagwijdte door de feitelijke
omstandigheden worden bepaald waarin de rechtssubjecten zich bevinden.
Van belang is dus te bepalen hoe een normaal voorzichtige en redelijke
mens (beroepsspeler, sportleraar . . . ) onder dezelfde feitelijke omstan-
digheden zou hebben gehandeld, om de in concreto geldende algemene

zorgvuldigheidsnorm te bepalen en het gedrag van de aangesproken sport-
beoefenaar aan die algemene zorgvuldigheidsnorm te toetsen. Bovendien
is de toerekeningsvatbaarheid van de sportbeoefeniur en de voorspelbaar-
heid van schade vast te stellen.

167. - fouten van de inrichters.
De inrichters van een sportbeoefening of van een sportwedstrijd kun-

nen eveneens hetzij op een strafrechtelijke, hetzij op een burgerlijke aan-

sprakelijkheid stuiten.
Soms is door strafrechters, die beklaagden-sportbeoefenaars dienden

vrij te spreken, betreurd dat de inrichters niet strafrechtelijk werden ver-
volgdffi.

Uit het arrest van het Hof van Cassatie dd. 14 april 1969fli Utiitct

600. Rb. Tumhout 13 november 1985, R.W. 1986-87, 1280 (motorsport); Rb. Huy 5

februari 1986, R.G.A.R. 1987, nr. 11248 (motorsport).
601. Liège, 29 juni 1955, J.T. 1955,713 (motorsport); Rb. Antwerpen,22 februari 1974,

R.G.A.R., 197 4, 9 192 (motorsport).
602. Rb. Liège,29 november 1954, R.G.A.R., 1955, 5503 (motorsport); Vred. Sint-Joost-

ten-Noode, 18 december 1968, R.G.A.R., 1969, 8197 (ski).
603. Liège, 13 oktober 1983, Jur. Liège, 1984, I (tennis).
604. Rb. Marche-en-Famenne, 29 juni 1978, Rev. Rég. Dr., 1979,719 (zwemmen).
605. O.m. Geelhand, N., Het aansprakelijkheidsrecht in de sport: enkele aktuele tendensen

in de Belgische rechtspraak, Jura Falc., l98l-82,580-581, nr. 14; Sonck, S., o.c.,
R.t4l. 1986-87, 1615.

606.Zie o.m. Corr. Charleroi 7 januari 1952, J.T. 1952,268 (ballonvaart); Pol. Leuze 8

mei 1959, Bull. Ass. 1959,456 (wielrennen).
607. Cass. 14 april 1969, Arr. Cass. 1969,759, Pas., 1969,1,'711.
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evenwel dat niet zozeer de hoedanigheid van "inrichter" bepalend ism8,

doch wel het feit dat de omstandigheden waarin de sportbeoefening of een

sportwedstrijd plaatsgreep, door de beslissing of de inactiviteit van een

persoon (inrichter) is beihvloed. Dit is in feite te beoordelen.

Van een normaal voorzichtige en redelijke inrichter van sportbeoefe-

ning en sportwedstrijden wordt verwacht, dat hij, in functie van de feitelijke
omstandigheden, de veiligheidsmaatregelen treft, waarvan de afwezigheid
lichamelijke schade voor deelnemers, toeschouwers of derden voorzien-
baar maakt.

De ontstentenis van de daartoe noodzakelijk geachte veiligheidsmaat-
regelenog, zeker wanneer zij door de wet zijn opgelegd610, komt dan ook
als een inbreuk op de artikelen 418-420 S.W.B. in aanmerking.

Afgezien van de gebeurlijke toepassing van de artikelen 418-420
S.W.B., werd de aansprakelijkheid van de inrichters vnl. op burgerlijk
gebied ingeroepen.

De inrichters van sportbeoefening en van sportwedstrijden dienen van-

zelfsprekend de vereiste administratieve toelatingen te bekomen6ll. De

ontstentenis ervan is hen, behoudens de ontstentenis van toerekeningsvat-

baarheid, als een fout aan te rekenen6l2.

Door de administratieve toelating kunnen voorwaarden zijn opgelegd,

die de inrichters uiteraard moeten naleven.

Het bekomen van de administratieve toelating en de naleving van de

voorwaarden volstaat evenwel niet om tot de ontstentenis van een fout te

besluiten6l3. Zowel ten aanzien van de sportbeoefenaars of van de wed-

strijddeelnemers, als ten aanzien van de toeschouwers of van de volkomen
derden (bv. voorbijgangers . . . ) rusten algemene zorgvuldigheidsnormen
op de inrichters waarvan de inhoud, op grond van de feitelijke omstan-

608. M.b.t. het begrip "inrichter": Cass. 26 mei 1981, Arr. Cass., 1981, ll13; Cass., 14

april 1969, Arr. Cass. 1969,759, Pas., 1969, I,711.
609. Corr. Brussel, 15 februari 1946, l.T. 1946, 172 (wielrennen); Liège, 4 november

1953, Bull. Ass., 1954, l17 (wielrennen); Pol. Liège,5 maart 1975, R.G.A.R. 1975,

9643 (wielrennen); zie ook Liège, 28 februari 1985, anest A.R. nr. 430, onuitgegeven
(schietstand - geen fout); zie ook Angers 7 november 1985, D. 1987, S., 465 met
noot Jeannot-Pagès, G. (inrichters van een zeilplankwedstrijd).

610. Con. Gent, 15 februari 1951, R.W. 1951-52, 467 (kanovaren in strijd met een

gemeentereglement toegelaten aan een minderjarige onder de zestien jaar).

611. Con. Brussel, 15 februari 1946, l.T. 1946 (wielrennen); Con. Liège 15 november
1943, Bull. Ass. 1944, 139 (wielrennen); cfr. Rb. Brussel 27 ÿri 1958, R.W. 1958-
59,1960.

612. Con. Brussel, 15 februari 1946, J.T. 1946, 172 (wielrennen).
6l3.Zie o.m.: Rb. Brussel 27 juni 1958, R.W. 1958-59, 1960 (wielrennen); Gent 16

november 1962, R.W. 1963-64, 458 (wielrennen).
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digheden, wordt bepaald.

Het is evenwel opmerkelijk dat de rechtspraak niet naar het - nochtans
toepasselijke - criterium van de "normaal voorzichtige en redelijke inrich-
/er" verwijst om die algemene zorgvuldigheidsnormen te omschrijven.

35. Volgens die rechtspraak, moeten de inrichters ten aanzien van de

sportbeoefenaars of de deelnemers o.m. de volgende algemene zorgvul-
digheidsnormen in aanmerking nemen:

a. de inrichters moeten voor degelijk materiaal zorgen, wanneer zij het
ter beschikking van de deelnemers stellen614,

b. zij dienen de veiligheidsmaatregelen te treffen die nodig zijn opdat
hun inrichting voor de beoogde sportbeoefening geschikt zou zijn6ls,

c. zij dienen met de bekwaamheden en de onderlegdheid van de sport-
beoefenaar of van de deelnemers rekening te houden6l6,

d. zij moeten op de sportbeoefening of -wedstrijd een toezicht uitoe-
fenen of laten uitoefenen6lT, er o.m. over wakend dat de wedstrijd-
voorwaarden worden nageleefd.

e. zij moeten, wanneer feitelijke omstandigheden dit noodzakelijk ma-
ken, een beroep doen op de openbare ordediensten om een ordelijk
wedstrijdloop te verzekeren6ls, maar de door de overheid genomen
politiemaatregelen ontslaan hen niet van de verplichting ook zelf
veiligheidsmaatregelen te treffen, wanneer de maatregelen van de

overheid ontoereikend zijn6le.
f. zij moeten, onder omstandigheden, zorgen voor een snel en degelijk

werkende reddingsdienst620 of voor doeltreffende medische hulpver-

614. Rb. Brussel 12 september 1978 en Brussel 5 mei 1981, De Verz. 1981, 795 en 798
(atletiek).

615. Gent 13 april 1937, R.G.A.R. 1937,2412 (boogschieten); Antwerpen 30 juni 1982,
R.W. 1984-85, l5l7 (boogschieten); Liège 17 november 1983, Jur. Liège 1984,

6 (tumen); Rb. Brussel 29 maart 1935, B.A. 1936, 88 (wielrennen); zie ook Rb.
Dendermonde 28 april 1954, R.G.A.R. 1954, 54./3 (motorsport).

616. Brussel 22 december 1976, R.G.4.R.1979,9990 en 10062 (paardrijden); Rb. Namur
I I februari 1957, R.G.A.R. 1958,

617. Rb. Toumai, 23 mei 1956, R.G.A.R., 1956,5786 (tumen); Rb. Brussel, 1l januari
1952, Bull. Ass., 1952, 457 (wielrennen); Rb. Brussel, 27 juni 1958, R.W., 1958-59,
1960 (wielrennen); Gent, 16 november 1962, R.W. 1963-64,458 (wielrennen).

618. Rb. Brussel 29 maart 1935, B.A. 1936, 88 (wielrennen); Rb. Brussel I I januari 1952,

B.A. 1952, 457 (wielrennen); Rb. Brussel 2l januari 1965, J.T. 1965,246 (voetbal);
zie ook Trib. gr. inst. Lyon 25 juni 1986, D. 1986, 617 met noot Sousi, G.

619. Rb. Brussel 2l januari 1965, J.T. 1965,246 (voetbal).
620. Brussel 27 juni 1958, Pas. 1959, V, 144 (zwemmen); Rb. Tumhout 28 februari

1972, R.G.A.R. 1973, 9100 (zwemmen); Brussel 26 april1973, R.G.A.R. 1973, 9100
(zwemmen); Gent 8 mei 1973, De Yerz. 1974,597 (zwemmen); Rb. Tumhout 9 april

288



lening.
g. zij zullen, wanneer de omstandigheden dit noodzakelijk maken, de

sportbeoefenaar of de deelnemers van de omloop (of van de geva-

ren) voorafgaand kennis laten nemen of desbetreffend inlichtingen
verstrekken62l.

Volledigheidshalve is hierbij te vermelden dat de aansprakelijkheid

van de inrichters van het paardrijden gebeurlijk op artikel 1385 B.W. kan

zijn te stoelen622 en dat de aansprakelijkheid van onderwijzers, directeurs,

scholen en inrichtende overheden m.b.t. sportongevallen op school (turn-,

zwemles . . . ) bij toepassing van de artikelen 1384 lid 3 en 4 B.W. in
het gedrang kan komen623.

Ten aanzien van de toeschouwers rusten op de inrichters eveneens al-

gemene zorgvuldigheidsnormen. Vermits de sportbeoefening vaak met het

risico gepaard gaat dat niet enkel aan de beoefenaars maar ook aan toe-

schouwers (of aan derden) schade wordt berokkend, dienen de inrichters,
onder omstandigheden, voorzorgsmaatregelen te treffen waardoor voor-
zienbare schade wordt vermeden624.

Die voorzorgsmaatregelen zijn in concreto te beoordelen en kunnen

verschillende vo[nen aannemen:

a. m.b.t. de auto- en motorsport wordt blijkbaar geëist dat de inrichters
voor veiligheidszones tussens de sportbeoefenaars en de toeschou-

wers zorgen62s, alsmede voor een doeltreffende omheining van de

omloop - al kan de feitelijke beoordeling van de doeltreffendheid

1974, J.T. 1975,31 (zwemmen).

621. Rb. Dendermonde 28 april 1954, R.G.A.R.1954,5443 (motorsport); Rb. Brussel ll
januari 1952, B.A. 1952,457 (wielrennen).

622. O.m. Antwerpen 24 december 1975, De Yerz. 19'15, l13; Rb. Liège I maart 1976,
De Verz. 1977,845; Liège I december 1977,DeYerz.1977,849; Brussel l7 oktober
1977, R.G.A.R. 1978,9927; Brussel l5 februari 1980, De Yerz. 1981,212.

623. Brussel 23 juni 1977, R.G.A.R.19'18,9862 (turnen); Liège 17 november 1983, Jur.
Liège 1984, 6 (turnen). Dit geldt ook t.a.v. voorbijgangers: Vred. Borgloon 26 juni
1975, Limb. Rechtsl. 1975, 158 (volleybal); Brussel 27 november 1975, R.W. 1975-
76,2213 (volleybal).

624. André, R., o.c., 1014-1017; Dalcq, R.O., o.c., 1,245-247, nrs.535-537; Deweer, J.,

De verantwoordelijkheid in de sport, R.W. 1949-1950,4'll-4'13; Dor, G., Essai sur la
doctrine et la jurisprudence en matière de responsabilité sportive, BA. 1947,36-37;
Geelhand, N., o.c., Jura Falc. l98l-82, 5'12-5741, R.P.D.B., Yo Responsabilité, Xl,
354, nrs. M2 et seq.;

625. Rb. Dendermonde 9 maart 1955, B.A. 1955, 576 (autosport: voldoende afstand -
geen fout); Rb. Antwerpen 12 december 1966, R.W. 1966-67, 1724 (autosport: geen

veiligheidszones = fout) . . .
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van de omheining op uiteenlopende wijzen gebeuren -626'
b. wanneer de toeschouwers op welbepaalde plaatsen een voorzien-

baar627, bijzonder risico lopen, dienen de inrichters bij wijze van

voorzorgsmaatregel op die plaatsen de aanwezigheid van toeschou-
wers te verbieden62s;

c. vanzelfsprekend is het onvoldoende dat de inrichters voorzorgsmaat-

regelen treffen, zij dienen er ook op toe te kijken dat die maatregelen

door alle betrokkenen worden nageleefd en zij moeten de toeschou-
wers, o.m. na het tijdelijk stilleggen van een wedstrijd, de gelegenheid

geven de maatregelen na te leven629.

d. onder omstandigheden, zal de voorzorgsmaatregel, die door de inrich-
ters moet worden getroffen, erin bestaan dat zij, met het oog op de

ordehandhaving, op de overheid een beroep doen, zonder dat dit hen

nochtans van hun persoonlijke zorgvuldigheidsplichten ontslaat630;

168. - fouten van toeschouwers, sportleraars, scheidsrechters, seinge-
vers...

Niet alleen sportbeoefenaars en inrichters van sportbeoefening of van

sportwedstrijden kunnen bij toepassing van de artikelen 4t8-420 S.W.B.
worden veroordeeld. Dit geldt ook voor toeschouwers, sportleraars, sein-
gevers . . .

Het gebeurt b.v. regelmatig bij het voetbalspel dat de bal door een

speler buiten het voetbalveld wordt getrapt. Die bal moet door de spelers

worden teruggehaald of wordt door toeschouwers teruggegooid. Er is
geoordeeld dat een toeschouwer die de bal onoordeelkundig terugtrapte

626. Rb. Dendermonde 9 maart 1955, B.A. 1955, 5'16 (autosport: geen fout); Liège 31

januari 1979, Jur. Liège 1978-79,255 (autosport: fout); Rb. Turnhout, 27 januai
1983, Turnh. Rechtsl. 1983,90 (motorsport: geen fout); Rb. Huy 5 februari 1986,
R.G.A.R. 1987, nr. 11248 (motorsport: fout); zie ook: Vred. Limburg 8 december
1938, B.A. 1939,79 (m.b.t. de paardensport - fout).

627. Rb. Verviers 17 december 1950, B.A. 1951,263 (autosport: in casu werd de in concreto
berokkende schade, niet voorzienbaar geacht. Dit is evenwel, zie supra nr. 28, bij de
foutbeoordeling niet ter zake dienend).

628. Rb. Huy 17 november 1976, Rev. Rég. Dr. 19'17,284 (autosport - fout); Liège 31
januari 1979, Jur. Liège 1978-'19,255 (autosport - fout); Rb. Liège 9 oktober 1984,
Jur. Liège 1984,598 (autosport - geen fout); zie ook: Brussel 4 mei 1938, B.A. 1938,
34 (paardrijden: geen fout).

629. Rb. Huy, 17 november 1976, Rev. Rég. Dr. 1977,284 (autosport); Liège, 18 mei 1954,
Jur. Liège, 1954-1955, 43 (wielrennen); Rb. Tournai 17 december 1986, J.L.M.B.
1987, 466 (autosport).

630. Rb. Brussel 2l januari 1965, J.T., 1965,246 (voetbal); Rb. Ieper,26oktober 1927,
Pas., 1929, III, 52 (wielrennen); cfr. Corr. Brussel, 15 februari 1946, J.T., 1946, 172
(wielrennen).

290



zodat de bal het achterhoofd van een ander toeschouwer raakte, zich aan

een gebrek aan voorzichtigheid en voorzorg schuldig maakrc631.

Andere fouten komen ook in aanmerking: een onvoorzichtige opstel-

ling tijdens een wedstrijd, waardoor een deelnemer wordt geraakt of tot
een uitwijkingsmaneuver wordt verplicht. Het gooien met een of ander

hard voorwerp waardoor een ander toeschouwer, speler of scheidsrech-

ter . . . wordt gekwetst632.

Om een sport onder de knie te krijgen, wordt niet uitzonderlijk op een

sportleraar een beroep gedaan. Bij het aanleren van die sport moet hij niet
alleen met de beperkte vaardigheden van zijn leerling rekening houden,

maar ook zorgen voor optimale omstandigheden van sportbeoefening en

beredeneerd reageren op moeilijkheden waarmee hij en zijn leerling zouden

af te rekenen krijgen, wat vanzelfsprekend enkel mogelijk is wanneer

hijzelf over de vereiste bekwaamheden beschikt633.

Hierbij rijst de vraag of ook voetbal- en andere "trainers" onder de

toepassing van de artikelen 418-420 S.rW.B. vallen wanneer zij hun spelers

ertoe aaîzetten om, onder bepaalde spelomstandigheden, de tegenstander

met alle mogelijke middelen (inbegrepen opzettelijke fouten) van een

winnende tussenkomst te houden?63a. Afgezien van het bewijsprobleem63s,

laat het geen twijfel dat een persoon die een ander tot onzorgvuldig gedrag

aanzet, zich - onder omstandigheden - aan een gebrek aan voorzichtigheid

of voorzorg schuldig kan maken.

Ten slotte is vast te stellen dat de personen die voor de naleving van de

spelregels moeten instaan, zich - onder omstandigheden - onvoorzichtig
of onzorgvuldig kunnen gedragen door de hen ter zake toekomende macht

niet of gebrekkig uit te oefenen. Ten aanzien van seingevers bij wieler-
wedstrijden werd dit uitdrukkelijk bevestigd636' 6i1 geldt echter ook voor
scheidsrechters, koerscommissarissen . . .

631. Brussel 25 april 1962, R.W. 1962-63,269.
632.\n dat geval betreft het, in beginsel, opzettelijke slagen en verwondingen.
633. Mil. Gerechtshof 26 maart 1981, R.G.A.R. 1982, 10534 (duikleraar); zie ook: Corr.

Namur 26 oktober 1978, Rev. Rég. Dr. 19'19,723; Liège 5 februari 1980, De Verz.
1981, 197 (tumleraar die evenwel niet aansprakelijk werd gesteld).

634. Cfr. Geelhand, N., noot onder Liège 22 april 1981, R.P.D. 1983,22'l , nr.21.
635. Waarbij toch is vast te stellen dat sommige trainers geen blad voor de mond nemen

(b.v. "voetbal is oorlog" (?)) en dat dit bewijs door getuigen en feitelijke vermoedens
is te leveren.

636. Corr. Brussel, 15 februari 1946, J.T., 1946, 172; Pol. Liège, 5 maart 1975, R.G.A.R.,
1975,9643.
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Uit de rechtspraak blijkt dat wedstrijdleiders, sportleraars, voorbijgan-
gers ... zowel ten aanzien van de sportbeoefenaars als ten aanzien van
toeschouwers, derden . . . aansprakelijk kunnen zijn.

Enige voorbeelden tonen dit aan. Daarbij is niet uit het oog te verlie-
zen dat, ook in andere verhoudingen (b.v. toeschouwer t.a.v. toeschouwer;
toeschouwer t.a.v. scheidsrechter; trainer t.a.v. speler . . . ) de aansprake-

lijkheidsregels van toepassing blijven.
Ten aanzien van sportleraars werden door de rechtspraak, in functie

van de feitelijke omstandigheden, de volgende algemene zorgvuldigheid-
snornen toegepast.

a. zij dienen over de vereiste vaardigheden te beschikken om de leerling
met een sporttak vertrouwd te maken637;

b. zij moeten met de persoonlijke mogelijkheden van elke leerling
rekening houden en zich derhalve onthouden hen oefeningen op te
leggen die hun mogelijkheden overtreffen638.

c. zij moeten op de uitvoering van de door hen opgelegde oefeningen,
waaraan een risico op ongeval is verbonden (voorzienbare schade),

controle oefenen, o.m. door zich in de mogelijkheid te plaatsen door
een tussenkomst het ongeval te vermijden of de gevolgen ervan te
beperken639;

d. ten aanzien van derden moeten zij de, onder omstandigheden, vereiste

voorzorgsmaatregelen treffen om te vermijden dat hun leerling, die
bij veronderstelling de spelregels nog niet volledig onder de knie
heeft, schade zou berokkenenelo.

Een bijkomend onderzoek is vereist om vast te stellen of de eventuele
fout van de sportleraar (monitor, trainer . . . ) al dan niet een causaal

verband met de schade vertoont&I.

637. Zie - weliswaar op strafrechtelijk vlak - Mil. Gerechtshof 26 maart 1981, R.G.A.R.
1982, 10534 (duiken).

638. Kh. Verviers 4 juni 1973, Jur. Liège 1973-74,37 (paardrijden - fout); Rb. Leuven 20
december 1976,De Verz. 1981, 207 (paardrijden - fout - in hoger beroep - Brussel
15 februari 1980, De Verz. 1981, 212 - hervormd); Kh. Dinant 2 februari 1982, Rev.
Rég. Dr. 1982, l2l (paardrijden - geen fout); Liège 17 november 1983, Jur. Liège
1984,6 (turnen - fout); Cass. 29 maan 1985, onuitgegeven (4.R. nr. 4513) (tumen -
fout).

639. Rb. Tongeren 23 jantari 1969, Pas. 1971, lll,85 (turnen); Brussel 23 juni 1971,
R.G.A.R. 1978,9862 (tumen); Rb. Brussel 25 september 1985, Pas. 1988, III, 87
(turnen - geen fout); Liège 17 november 1983, Jur. Liège 1984, 6 (tumen); Gent
8 mei 1973, De Verz. 19'14, 597 (zwemmen); Cass. 16 februari 1984, onuitgegeven
(anest nr. 6955-6960-6961) (zwemmen).

640. Rb. Toumai 23 mei 1956, R.G.A.R. 1956, 5786 (tumen).
641. Gent 8 mei 1973, De Verz. 1974,597 (zwemmen).
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40. Ook de aansprakelijkheid van wedstrijdleiders kan in het gedrang

komen.
De voorbeelden hiervan zijn meestal tot de wielersport beperkt&2,

maar er bestaat geen reden om de aansprakelijkheid van scheidsrechters,
juryleden . . . in andere sporttakken a priori uit te sluitens3.

Zowel t.a.v. de sportbeoefenaar, als t.a.v. derden of toeschouwers

kunnen zij - wat steeds in concreto is te bewijzen en te beoordelen - een

fout begaan door de spelregels onjuist of foutief toe te passen of na te laten

de naleving van de spelregels af te dwingen en aldus de sportbeoefening

tot een vechtpartij of tot een loutere krachtmeting (zonder spelregels) te

laten ontaarden.

Bij sporttakken waarvan de beoefening op de openbare weg gebeurt,

rijst een bijzonder aansprakelijkheidsprobleem. Zoals uit de rechtspraak

blijkt, is het niet uitzonderlijk, vnl. in de wielersport, dat een sportbeoe-

fenaar of wedstrijddeelnemer in botsing komt met een toeschouwer, een

voorbijganger, een autobestuurder die zich op de omloop bevindt@.
Niet enkel de eerder toegelichte aansprakelijkheid van de sportbeoe-

fenaar komt dan ter sprakees, de sportbeoefenaar roept dan ook zelf de

aansprakelijkheid van de toeschouwer, de derde, de autobestuurder . . . in.
Het is opmerkelijk dat die aansprakelijkheidsvorderingen, door de

sportbeoefenaar tegen een toeschouwer ofeen derde ingesteld, slechts uit-
zonderlijk gegrond worden verklaards6. Soms wordt beslist dat de sport-

beoefenaars zelf opmerkzaam hadden te zljn@1 , al is hieraan onmiddellijk
toe te voegen dat de ontstentenis van de fout van de toeschouwer of de

derde in andere beslissingen eerder op een feitelijke beoordeling van hun

642. Con. Brussel, l5 februari 1946,J.T., 1946, 172 (seingever); Pol. Liège, 5 maart 1975,

R.G.A.R., 1975, 9643 (seingever); Rb. Liège, 27 september 1984, De Verz., 1985,

319 (seingever).

643. Brussel, 22 december 1976, R.G.A.R. 1979,9990 en 10062 (paardrijden: geen fout
van een jurylid); Rb. Toumai 17 december 1986, J.L.M.B. 1987,466 (tekortkoming
van seingever bij autosport).

644.Zie m.b.t. de motorsport: Liège 2 december 1937, Pas. 1938, II, 137; Liège 6 maart
1954, Jur. Liège 1953-1954,250; Brussel 23 februari 1983, R.G.A.R. 1984, 10730.

645. Zie supra nr. 166

646. Rb. Antwerpen l3 december 1951, B.A. 1952,632 (wielrennen); Rb. Brussel 27 juni
1958, R.W. 1958-59, 1960 (wielrennen); Rb. Toumai 3 februari 1981, Rev. Comm.
1982, l2'l (wielrennen).

647.Zie o.m. Pol. Mons 3l januari 1933, Pas. 1934, III,84 (wielrennen); Corr. Liège 15

november 1943, B.A. l9M, 139 (wielrennen); een dergelijke redenering lijkt in strijd
te zijn met de artikelen 1382-1383 B.W. vermits uit de vaststelling van het bestaan
van één fout in causaal verband met de schade, geenszins het bestaan van een andere
fout, eveneens in causaal verband met de schade is af te leiden (te behandelen in deel
2).
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gedrag en van het causaal met de schade stoeltas.

170. - de fout van het slachtoffer.
Omdat bij sportongevallen zowel de sportbeoefenaar, de inrichter,

de toeschouwer, de sportleraar, de seingever, de leerling, de mede-

inzittende . . . als de scheidsrechter het slachtoffer kan zijn, leek het gepast

de fout van het slachtoffer bij sportongevallen afzonderlijk te behande-

lensg.
De miskenning door de sportbeoefenaars van wettelijke verplichtingen

of van algemene zorgvuldigheidsnormen die, mits toerekeningsvatbaar-

heid, tot hun aansprakelijkheid jegens derden kan leiden6s0, is uiteraard

ook tegen henzelf als een fout in te roepen om een verdeling van de aan-

sprakelijkheid te rechtvaardigen, wanneer die fout eveneens een causaal

verband met de schade vertoont65l.

Aldus wordt regelmatig beslist dat de sportbeoefenaar - slachtoffer
van een ongeval - een fout beging wanneer hij zich, onder omstandighe-

den, niet als een normaal voorzichtige en redelijke sportbeoefenaar heeft
gedragen door een wettelijke verplichting te miskennen6s2, door de sport

onvoorzichtig, onbehendig of wild te beoefenen6s3, door zijn fysische mo-
gelijkheden te overschatten654 .. .

Bij de beoordeling van die gebeurlijke fout, is de sportbeoefenaar terug

te plaatsen in de feitelijke omstandigheden die zich op het ogenblik van

het ongeval voordeden. Rekening is dus te houden met de tussenkomst van

derden (o.m. inrichters, scheidsrechters . . . ) die bij de sportbeoefenaars

648.Zie Mons, l7 april 1975, De Verz. 1976,667 (wielrennen); Rb. Brussel, ll januari

1952, Bull. Ass., 1952, 457 (wielrennen); Rb. Oudenaarde, 6 juli 1949, Bull. Ass.,
1949,691.

649. m.b.t. de fout van het slachtoffer in het algemeen, Zie supra nrs. 99-102.
650. Zie supra nrs. 165-166.

65l.Zie Geelhand, N. en Verbeeck, Ph., Risico-aanvaarding, een nieuwe uitsluitingsgrond
van extra-contractuele aansprakelijkheid, R.l4z., I 98 I -82, 1926, nr. 8.

652. Rb. Brussel, 1l januari 1952, Bull. Ass., 1952,457 (wielrennen); Liège 4 november
1953, Bull. Ass., 1954, ll7 (wielrennen-314).

653. Corr. Neufchâteau 13 april 1932,P.P. 1932,518, nr. 334 (autosport-314): Brussel 22
december 1970, R.G.A.R.1971,8597 (acht- l/3); Corr. Gent 15 februari 1951, R.W.
l95l-52,467 (kans - 4/5); Liège 2 december 1937, Pas. 1938, II, 137 (motorsport);
Vred. Beringen 16 november 1962, R.W. 1962-1963, l@5 (voetbal - l/3); Rb.
Marche-en-Famewp 29 juni 1978, Rev. Rég. Dr. 1979,719 (zwemmen - 1/3).

654. Liège I december 1977, De Yerz. 1977,849 (paardrijden - l/3); Brussel 21 juni
1958, Pas. 1959, II, 144 (zwemmen - 112); Rb. Tumhout 9 apnl 1974, J.1. 1975,
31 (zwemmen - U2). Ten aanzien van leerlingen wordt dit anders beoordeeld: Mil.
Gerechtshof 26maart l98l,R.G.A.R. 1982, 10534 (duiken);Rb.Leuven20december
1976,De Verz. 1981, 207 (paardrijden).

294



het rechtmatige vertrouwen kon wekken dat alle nodige voorzorgsmaatre-

gelen werden getroffen, dat schade derhalve niet meer voorzienbaar was

en waardoor de fout in hun hoofde kan zijn uitgesloten655.

Het gedrag van de toeschouwers, voorbijgangers, scheidsrechters . . .

die hetzij van de inrichters, hetzij van de sportbeoefenaars een schadever-

goeding wensen te bekomen, wordt eveneens vaak als een fout ingeroepen.

Vooral de door toeschouwers ofvoorbijgangers ingenomen plaats geeft

tot betwistingen aanleiding. Algemeen wordt aangenomen dat de toeschou-

wers of voorbijgangers een fout begaan wanneer zlj zich, bij het ongeval,

op een door de inrichters of de politiediensten verboden plaats bevinden,

a fortiori wanneer zij zich op de omloop zelf bevinden656.

Omgekeerd werd beslist dat geen fout werd gepleegd wanneer de

toeschouwer of de voorbijganger zich noch op de omloop, noch op een

verboden plaats bevond6sT. Zoals uit sommige beslissingen blijkt, is die

zienswijze - in functie van de feitelijke omstandigheden - enigszins

te milderen. Zelfs wanneer de toeschouwer zich niet op de omloop of
op een verboden plaats bevindt, kan zijn opstelling nog foutief zijn,
nl. wanneer een nornaal voorzichtige en redelijke toeschouwer, onder

dezelfde omstandigheden, een andere plaats zou hebben gekozen. Dit is
derhalve in concreto te beoordelen6ss.

Bovendien wordt van toeschouwers en, in het algemeen, van alle

bij de sportbeoefening of -wedstrijd betrokken personen (scheidsrechter,

kassier . . . ) verwacht dat zij aan de sport de nodige aandacht zouden

schenken opdat zij in staat zouden zijn gepast te reageren wanneer zij het

slachtoffer van een ongeval dreigen te worden659. Kenmerkend is aldus dat

655. M.b.t. het wielrennen: Rb. Antwerpen, 13 december 1951, Bull. Ass., 1952, 632:'Gent,
16 november 1962, R.W. 1963-64,458; Pol. Liège,5 maart 1975, R.G.A.R., 1975,

9643; Rb. Tournai, 3 februari 1981, Rev. Comm. 8., 1982, 127.

656. Liège 6 maart 1954, Jur. Liège, 1953-54, 250 (motorsport); Brussel, 23 februari 1983,

R.G.A.R. 1984, 10730 (motorsport); contra:Plb. Toumai l7 december 1986, J.L.M.B.
1987, 466 (autosport: onderbreking van de wedstrijd).

657. Gent I oktober 1971, R.W. 1974-75, 1316 (autosport); Rb. Verviers 13 juni 1938,

Pas. 1938, III, 169 (motorsport); Liège 29 juni 1955, J.T. 1955, 713 (motorsport); Rb.

Liège 29 november 1954, Jur. Liège 1954-55, 140 (motorsport).
658. Rb. Verviers 17 december 1950, B.A. 1951, 263 (autosport - ll3); Rb. Huy 17

november 1976, Rev. Rég. Dr. 1977,284 (autosport - l/3); Liège 3l januari 1979,
Jur. Liège 1978-79,255 (autosport - geen fout); Con. Kortrijk 24 februari 1941, B.A.
1941,419 (motorsport - l/4); Gent 11 juli 1941, B.A. 1941, 952 (motorsport - 314);

Rb. Antwerpen 22 februari 1974, R.G.A.R. 1974,9192 (motorsport - geen fout); Rb.
Huy 5 februari 1986, R.G.A.R. 1987, nr. I1248 (motorsport - l/2); m.b.t. het balspel:
Rb. Namur 12 mei 1925, Pas. 1930, III, 158 (1/3); Rb. Charleroi 25 oktober 1929,
R.G.A.R. 1930,613.

659.balspel: Brussel 19 maart 1931, R.G.A.R.1932,882; Rb. Dinant 6 mei 1932, Pas.
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het zitten langs de omloop, waarop een auto- of motorwedstrijd plaatsgrijpt,
als een fout in aanmerking kan komen wanneer het slachtoffer zich aldus de

mogelijkheid ontnam om tijdig aan het aankomend gevaar te ontsnappen,

terwijl andere, rechtstaande toeschouwers konden ontkomen660.

Ten onrechte wordt soms door de rechtspraak op de "risico-
aanvaarding" een beroep gedaan om het slachtoffer elke vergoeding te

weigeren66l.

Een bijzondere rechtsverhouding bestaat tussen de piloot en de inzit-
tende: wanneer door een foutief maneuver van de piloot aan de inzittende
schade wordt berokkend, wordt de fout van laatstgenoemde meestal inge-
roepen om een verdeling van de aansprakelijkheid te bekomen.

De deelname als inzittende aan een verboden snelheidswedstrijd of
snelheidstest is foutief662. Eveneens is het foutief in een sportwagen plaats

te nemen, met het oog op een - toegelaten - snelheidstest, doch naast

een piloot waarvan bekend is dat hij noch met de omloop, noch met de

bestuurde sportwagen vertrouwd is663.

De inzittende kan, b.v. als navigator, ook zelf foutief "de fout" van
de piloot hebben uitgelokt, die in causaal verband met zijn schade staat

en moet dan zelf de schade dragen wanneer die uitlokking als rechtvaar-

digingsgrond is te beschouwen6fl.

1933, III,33; Liège l8 oktober 1934, B.A. 1935, l15.
boogschieten'. Gent 13 april 1937, R.G.A.R. 193'1,2412;
wielrennen: Corr. Brussel 15 februari 1946, J.T. 1946, 172.

660. Gent I oktober 1971, R.W. 1974-75, 1316 (autosport); Rb. Liège 9 oktober 1984,
Jur. Liège 1984, 598 (autosport); zie ook Rb. Huy 17 november 1976, Rev. Rég. Dr.
1977, 284 (autosport).

661. Zie supra nrs. 106-107; zie b.v. Rb. Tumhout 13 november 1985, R.W. 1986-87, 1280
(het was in die beslissing overbodig de risico-aanvaarding van het slachtoffer in te
roepen, vermits voorafgaand de ontstentenis van een fout van de sportbeoefenaar was
vastgesteld).

662.L1ège 29 november 1938, B.A. 1939, 266. (onder voorbehoud van de eventuele
ontstentenis van toerekeningsvatbaarheid).

663. Con. Neufchâteau 13 april 1932, P.P. 1932, 518, nr. 334; Corr. Brussel 12 februari
1974, t.T. 1974,446.

664. Liège 29 oktober 1974, Limb. Rechtsl. 1975,32.
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4 . Besluit.

l7l. Wanneer de fout wordt omschreven als de, aan de aangesprokene

toerekeningsvatbare miskenning van een algemene zorgvuldigheidsnorm
waardoor schade voorzienbaar is, wordt duidelijk dat de foutbeoordeling,
afgezien van sommige aspecten van de toerekeningsvatbaarheid, in ab-

stracto gebeurt.

Bij de bepaling van de inhoud en de draagwijdte van de algemene

zorgvuldigheidsnormen en van de voorspelbaarheid van schade spelen de

kenmerken van de aangesprokene, in beginsel, geen rol. Zij kunnen er,

in beginsel, alleen toe leiden dat de algemene zorgvuldigheidsnorm en de

voorspelbaarheid van schade strenger worden beoordeeld. Het onderscheid

tussen de subjectief geachte persoonlijke aansprakelijkheid (de artikelen
1382-1383 van het B.W.) en de zgn. objectieve aansprakelijkhedenr lijkt
dan ook grotendeels zonder voorwerp2.

Wordt die foutomschrijving aanvaardt, dan valt het niet moeilijk defout
van de wetsovertreding en de schending van een algemeen rechtsbeginsel

te onderscheiden.

Uit een wetsovertreding is immers niet af te leiden dat de aangespro-

kene toerekeningsvatbaar was en bovendien vergt de rechtspraak terecht

dat de overtreden wetsbepaling een welbepaald gedrag oplegt.

Mutatis mutandis geldt hetzelfde besluit ten aanzien van de misken-
ning van een algemeen rechtsbeginsel. Hierbij is te onderstrepen dat de

voorspelbaarheid van schade t.a.v. een algemeen rechtsbeginsel telkens in
concreto is te bepalen, terwijl zij bij de wetsovertreding voor de hand ligt.

Bij dit onderzoek is ten slotte de vraag opgedoken of de rechtsuitoe-

fening niet uitsluitend bij toepassing van het algemeen rechtsbeginsel dat

rechtsmisbruik verbiedt is te sanctioneren, omdat de toepassing van arti-
kel 1382-1383 B.W. op het gebruik dat van een recht wordt gemaakt, de

essentie van het subjectieve recht ontwricht. Voorgesteld werd een onder-

scheid te maken tussen de rechtsverhouding, waarop het subjectieve recht

betrekking heeft, en de derden, die aan die rechtsverhouding vreemd zijn
en die derhalve de rechtsuitoefening, opgevat als een rechtsfeit, aan de

artikelen 1382-1383 B.W. moeten kunnen toetsen.

De contractuele fout en de schending van eeir subjectief recht kunnen

evenmin het besluit rechtvaardigen dat een buitencontractuele fout is

l. Zie infra nrs. 215 et seq.

2. Contra: Le Tour,reau, Ph., La verdeur de la faute dans la responsabilité civile (ou de

la relativité de son déclin), Rev. Trim. Dr. Civ. 1988, 505 et seq.
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gepleegd.

Telkens moet, in concreto, worden onderzocht of de aangesprokene

op het ogenblik dat het litigieuze gedrag zich voordeed, toerekeningsvat-
baar was3, een algemene zorgvuldigheidsnorm, nl. een gedragsregel die,

onder dezelfde feitelijke omstandigheden, door een normaal voorzichtige
en redelijke mens zou zijn nageleefd, heeft geschondena en schade als

gevolg van dat gedrag voorspelbaar wass. Aldus blijkt tevens dat o.m. de

buitencontractuele fout, de contractuele fout, het algemeen rechtsbeginsel
dat rechtsmisbruik verbiedt en het algemeen rechtsbeginsel "fraus omnia
comrmpit" een eigen toepassingsgebied hebben omdat zij aan specifieke
toepassingsvoorwaarden beantwoorden.

Het foutbegrip is derhalve nauwkeurig van de wetsovertreding, van

de miskening van een algemeen rechtsbeginsel, van de contractuele fout
en van de inbreuk op een subjectief recht te onderscheiden, al is vast te

stellen dat die begrippen elkaar onderling beinvloeden. Die vaststelling
mag er evenwel niet toe leiden het onderscheid overbodig te achten, maar
moet integendeel tot grotere voorzichtigheid bij de toepassing van die
rechtsregels aanzetten.

Wordt met het onderscheid geen rekening gehouden, dan worden

ten onrechte fundamentele rechtsbeginselen die de samenleving mede

ondersteunen, in het gedrang gebracht.

De buitencontractuele fout verwijst, impliciet doch zeker, naar een be-
grenzing van de persoonlijke vrijheid door de wetgever en door de recht-

spraak, terwijl bij de wetsovertreding de begrenzing van de persoonlijke
vrijheid het werk van de wetgever alleen is en bij de contractuele fout
die begrenzing vnl. door de contractpartijen en in mindere mate door de

'ÿvetgever gebeurt. De individuele vrijheid staat dus centraal en het gebruik
ervan (opgevat als een rechtsfeit) wordt aan gedragsnornen getoetst die

door de rechtspraak, de wetgever of de contractpartijen zijn bepaald.

Die vrijheid wordt - zelfs bij ontstentenis van een specifieke gedrags-

norn - beperkt door het verbod een ander opzettelijk schade te berokkenen
(fraus omnia comrmpit) of rechtsmisbruik te plegen: bij ontstentenis van

die algemene rechtsbeginselen wordt de samenleving immers onmogelijk,
omwille van de gevolgen en de reactie's waartoe dergelijk gedrag aanlei-

3. Dit is wel uit de vaststelling van het bestaan van een contractuele fout, doch niet uit
de miskenning van een subjectief recht af te leiden.

4. Wat noch uit de vaststelling van een contractuele fout, noch uit de schending van een

subjectief recht blijkt.
5. Wat misschien uit de contractuele fout, maar in elk geval niet uit de miskenning van

een subjectief recht is af te leiden.
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ding zou geven.

De beoordeling van het gebruik dat rechtssubjecten van hun persoon-

lijke vrijheid maken heeft, in beginsel, niets te maken met de rechtshande-

lingen die zij stellen om rechtsgevolgen voor henzelf en/of anderen in het

leven te roepen, al is vast te stellen dat een rechtshandeling ten aanzien

van derden ook een gebruik van de persoonlijke vrijheid is en dus als een

rechtsfeit is te beoordelen.

Dit onderscheid (rechtshandeling t.a.v. de erbij betrokken par-

tijen - rechtsfeit t.a.v. derden) is wellicht toepasselijk wanneer een

rechtsuitoefening is te beoordelen. Het bestaan en de uitoefening van een

subjectief recht doet zich immers in één of meerdere concrete rechtsver-

houdingen voor: t.a.v. de bij die rechtsverhouding betrokken rechtssub-
jecten is wellicht aan te nemen dat de controle op de rechtsuitoefening

enkel bij toepassing van het algemeen rechtsbeginsel dat rechtsmisbruik
verbiedt, kan gebeuren omdat anders van het subjectieve recht weinig of
niets overblijft. Ten aanzien van derden, die met die rechtsverhoudingen

niets hebben te maken, blijft de rechtsuitoefening een rechtsfeit en dus

toetsbaar aan de artikelen 1382-1383 B.W.
Dit subjectieve recht mag daarbij niet met de bevoegdheid worden

verward. Ook de grens tussen vrijheid en subjectieve recht is belangrijk,
hoewel moeilijker te bepalen6.

Kleine vergissingen m.b.t. dergelijke fundamentele begrippen hebben

echter gtote gevolgen zoals o.m. uit de verwarring blijkt die recent rond
de marginale toetsing, de schijn- of vertrouwensleer, de wetsontduiking,
de rechtsverwerking, de risico-aanvaarding . . . is ontstaan.

Om die reden was het de moeite waard het wettelijke foutbegrip te
toetsen aan de wet in de materiële betekenis, aan het algemeen rechtsbe-

ginsel, aan de rechtshandeling en aan het subjectieve recht. De besluiten

waartoe die vergelijking aanleiding gaven, kunnen in de toekomst van het

aansprakelijkheidsrecht misschien een rol spelen.

172. Ook al is het foutbegrip nauwkeurig te omschrijven en is aan die

omschrijving de hand te houden, dan nog is het besluit onvermijdelijk dat

het geen éénduidig begrip is en dit ook, volgens zijn definitie, niet kan zijn.

6. Supra is ervan uitgegaan dat het algemeen rechtsbeginsel van de wilsautonomie ieder
rechtsubject niet louter een vrijheid, maar een subjectief recht verschaft, omdat de
uitoefening ervan noodzakelijk een concrete rechtsverhouding t.o.v. één of meerdere
rechtssubjecten tot gevolg heeft. Wordt die zienswijze niet gedeeld dan is het gebruik
van de wilsautonomie uiteraard wel aan de artikelen 1382-1383 B.W.te toetsen (zie
o.m. supra nrs. 66-68).
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De feitelijke omstandigheden bepalen immers de foutbeoordeling en

zij laten zich niet in een keurslijf dwingen. Zij kunnen zich schijnbaar zon-
der enige beperking wijzigen wat het foutbegrip noodzakelijk beinvloedt
omdat de bepaling van zowel de toerekeningsvatbaarheid, de algemene
zorgvuldigheidsnorm als de voorspelbaarheid van schade verwijst naar de

feitelijke omstandigheden, zoals die zich op het ogenblik van het litigieuze
gedrag voordeden.

Het kan dan ook geen verbazing wekken dat van soorten fouten is
te spreken, niet alleen in functie van hun zwaarwichtigheid, maar ook in
functie van de hoedanigheid van de aangesprokene.

Daarbij is te onderstrepen dat, afgezien van een duidelijke intematio-
nale, supranationale, grondwettelijke of wettelijke rechtsregel, eenieder on-
der de toepassing van de artikelen 1382-1383 van het B.W. valt. Dit geldt
voor de overheid, het slachtoffer, de beroeps- en de sportbeoefenaars . . .

De toepassing van het wettelijke foutbegrip op de overheid, het slacht-
offer, de toezichthouder, de beroeps- en de sportbeoefenaar ... laat toe
om, in functie van welbepaalde feitelijke omstandigheden, concrete en al-
gemene zorgvuldigheidsnormen te bepalen, die soms - in rechtspraak en

rechtsleer - de neiging hebben een eigen leven te leiden. Hiertegen be-

staat geen bezwaar mits in aanmerking wordt genomen niet alleen dat de

miskenning van een algemene zorgvuldigheidsnorm niet volstaat om tot
het bestaan van een fout te besluiten, maar ook dat het dikwijls volstaat
dat één enkele feitelijke omstandigheid zich wijzigt opdat de toepasselijke
algemene zorgvuldigheidsnorm een andere inhoud krijgt en tot een ander

resultaat leidt.
Bovendien is steeds te controleren of de toepassing die van de artikelen

1382-1383 B.W. wordt gemaakt, verenigbaar blijft met de basisbeginselen
van die rechtsregels en van het rechtsstelsel.

De jurist die zich met het aansprakelijkheidsrecht inlaat, moet dan ook
ononderbroken de feiten en het wettelijk foutbegrip in de gaten houden.

De juiste toepassing van de artikelen 1382-1383 B.W. is ervan aflrankelijk.
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B. Het vernoeden van aansprakelijkheid.

173. De wetgever van 1804 heeft niet alleen de foutaansprakelijkheid in
het leven geroepen, maar ook op zgn. vermoedens van aansprakelijkheid

een beroep gedaan.

Zeer algemeen is de, op een vernoeden van fout gestoelde aanspra-

kelijkheid te omschrijven als de aansprakelijkheid die door de wetgever -
bij wijze van weerlegbaar vermoeden - uit het bewijs door het slachtoffer
van de daartoe door de wetgever bepaalde rechtsfeiten, wordt afgeleid.

Aan de aansprakelijkheid is te ontsnappen door een tegenbewijs - de

ontstentenis van een fout of van een causaal verband -, dat verschilt van

het bewijs van de ontstentenis van één der toepassingsvoorwaarden, vereist

om tot het bestaan van een fout te kunnen besluiten.

Om de betekenis van de zgn. foutvermoedens te begrijpen, is aan de

voorbereidende werken van het Burgerlijk Wetboek aandacht te schenken.

Daama worden achtereenvolgens de aansprakelijkheid van de ouders

(artikel 1384 lid 2 B.W.), van de leraars en van de ambachtslui (artikel

1384 lid 4 B.V/.) alsmede de door bijzondere wetten tot stand gebrachte

vermoedens van aansprakelijkheid onderzocht.
Tevens wordt bepaald welke verhouding tussen het vermoeden van

aansprakelijkheid en de foutaansprakelijkheid bestaat en wordt de verhou-

ding tussen zgn. vennoedens van aansprakelijkheid onderling bestudeerd.
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I . De voorbereidende werken.

174. Uit de voorbereidende werken blijkt ontegensprekelijk dat, naar het

oordeel van de wetgever van 1804, alle in de artikelen 1384, 1385 en

1386 van het B.W. omschreven aansprakelijkheden hun grondslag in een

vermoeden van fout vinden.

Wanneer een kind, een leerling, een leerjongen, een aangestelde (be-

diende), een dier of een gebouw schade veroorzaakten, dan zou hieraan

- zo werd aangenomen - steeds een fout van de ouders, de leraar, de

ambachtsman, de aansteller (de meester, de gebruiker) of de eigenaar zijn
voorafgegaanl.

Die opvatting maakte het mogelijk tot het bestaan van een vermoeden

van fout te besluiten, zodra de daartoe door de wetgever omschreven

rechtsfeiten waren bewezen.

Toch kwam ook in de voorbereidende werken tot uiting dat het ver-
moeden van fout tot de bescherming van het slachtoffer strekte en meer

bepaald de schadevergoeding moest waarborgen2.

Het is evenwel belangrijk vast te stellen dat de wetgever van 1804

van oordeel was dat enkel aan de ouders, de leraars en de ambachtslui
kon worden toegelaten zich aan hun aansprakelijkheid te onttrekken door

het bewijs dat zij de daad, die tot aansprakelijkheid aanleiding gaf, niet
konden beletten (zie artikel 1384 lid 5 B.W.)3.

Oorspronkelijk was ook voorzien dat meesters en aanstellers over die

l. Treilhard, Exposé des motifs dans la séance du corps législatif du 9 pluviôse an XII:
"Ainsi réglée, la responsabilité est de toute justice. Ceux à qui elle est imposée ont à
s'imputer, pour le moins, les uns de la faiblesse, les autres de mauvais choix, tous de
la néglicence; heureux encore si leur conscience ne leur reproche pas d'avoir donné
de mauvais principes et de plus mauvais "exemples" (Locré, Y[,276); Bertrand de
Greuille, Rapport dans la séance du 16 pluviôse an XII (Locré, VI,280-281); Tarrible,
Discours dans la séance du corps législatif du 19 pluviôse an XII (Locré,V[,298,
nrs. 20-21). Zie ook reeds Pothier, Traité des obligations, I, Paris, Dehere, 1770, ll9,
nr.12l.

2. Treilhard, o.c. (Locré, Y[,276): "La responsabilité des pères, des instituteurs, des

maîtres est une garantie et souvent la seule garantie de la réparation des domma-
ges . . . "; Bertrand de Greuille, o.c. (Locré, YI, 280 nr. l0 en 281, nr. l2).

3. Er wordt næt gesproken van het bewijs van de ontstentenis van een fout (zie Bertrand
de Greuille, o.c. -Locré, VI, 281, nr. 13 -: "mais si les pères, mères, instituteurs ou
artisans parviennent à prouver qu'ils ont été dans I'impossibilité d'empêcher, le fait
dont on se plaint, alors la garantie disparaît, parce que I'impossibilité bien constante
équivaut à la force majeure, qui ne donne ouverture à aucune action au profit de celui
qui en est "la victime"; Tarrible, o.c. (Locré, VI, 218, nr. 2l)).
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mogelijkheid zouden beschikkena, maar dit werd gewijzigd, blijkbaar met

de bedoeling interpretatiemoeilijkheden te vermijdens. Die wijziging werd
weldra anders geinterpreteerd en met billijkheidsoverwegingen, alsook met

de risicotheorie in verband gebracht6.

M.b.t. dieren en gebouwen is, bij de voorbereidende werken, blijkbaar
nooit overwogen de eigenaar of de gebruiker de gelegenheid te bieden de

aansprakelijkheid te weerleggen door het bewijs dat de "daad", die tot de

aansprakelijkheid aanleiding gaf, niet was te beletten.

Veel toelichting is daarbij niet verstrekt: Tarrible verwees, zoals Ber-
trand de Greuille, naar een vermoeden van fout7, terwijl Bertrand de

Greuille die wetsbepalingen bovendien - ten onrechtes- meende te kun-
nen verklaren door de bewering dat "dans la thèse générale rien de ce qui

appartient à quelqu'un ne peut nuire impunément à un autre"9.

Uit dit overzicht van de voorbereidende werken blijkt aldus dat de

wetgever de aansprakelijkheden vermeld in de artikelen 1384, 1385 en

1386 van het B.W. op een zgn. vermoeden van fout heeft gestoeld, maar

dit vermoeden enkel in hoofde van de ouders, leraars en ambachtslui

weerlegbaar heeft geacht.

Bovendien werd het tegenbewijs beperkend omschreven, nl. de onmo-

gelijkheid de daad te beletten die tot de aansprakelijkheid aanleiding gaf.

In werkelijkheid werden echter, zoals hiema wordt besproken, geen

vermoedens van fout, doch vermoedens van aansprakelijkheid in het leven

geroepen, vermits het vermoeden niet enkel op het bestaan van een fout,
maar ook op het bestaan van een causaal verband tussen de - reeds

vermoede - fout en de - te bewijzen - schade slaat.

4. Zie Læré, Yl, 269.
5. Zie "les observations de la section de législation du Tribunat du 16 nivôse an XII"

(Locré, V1,273, nr. 6): er werd gevreesd dat het voorziene tegenbewijs ertoe zou leiden
dat aanstellers en meesters aan de wettelijke aansprakelijkheid zouden proberen te

ontsnappen door het bewijs te leveren dat zij op het ogenblik der feiten niet aanwezig
waren (cfr. Pothier, o.c., 119, nr. l2l).

6. Bertrand de Greuille, o.c. (l-oué, VI, 281, nr. 14): " . . . n'est ce pas en effet le service
dont le maître proflte qui a produit le mal qu'on le condamne à le réparer? . . . La loi
ne fait donc ici que ratifier ce que l'équité commande . . . ". Bij vergissing meldde
Tarrible (Locré, VII, 288, nr. 21) dat meesters en aangestelden het tegenbewijs nog

konden leveren.
7. Bertrand de Greuille, o.c.,(l-ocré, VI,281, nrs. 15-16); Tarrible, o.c. (Locré,VL,287,

nrs. l9-20).
8. Een dergelijke aansprakelijkheidsregel is in het positieve recht niet aan te treffen en is

overigens onverenigbaar met de vaststelling dat de mogelijkheden om geleden schade
op derden te verhalen limitatief door rechtsregels zijn bepaald (zie ook Tarrible, o.c.

- Locré, VI, 288, nr.23 in fine -).
9. Bertrand de Greuille, o.c. (Locré, VI, nr. 15).
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2. De aansprakelijkheid van de ouders.
(artikel 1384 lid 2 B.W.)

175. Door artikel 1384 lid 2 van het B.W. wordt bepaald dat de vader

en de moeder aansprakelijk zijn voor de schade door hun minderjarige
kinderen veroorzaakt.

Op de eerste plaats worden de toepassingsvoorwaarden van die wets-

bepaling onderzocht (2 a). Het zijn:-

a. een kind
b. dat een fout, minstens een objectief onrechtmatige daad pleegt,
c. waardoor azn een derde

d. schade

e. wordt berokkend;

f. enkel de vader en de moeder van het kind zijn aansprakelijk.

Het slachtoffer draagt de bewijslast van die toepassingsvoorwaarden.
Is dit bewijs geleverd, dan geniet het slachtoffer van een "vermoeden van

fout" ten laste van de vader en de moeder. Overeenkomstig artikel 1384

lid 5 B.V/. houdt hun aansprakelijkheid op wanneer de ouders bewijzen
dat zij de daad van hun kind, die tot hun aansprakelijkheid aanleiding gaf,

niet konden beletten.

De draagwijdte van het wettelijk toegelaten tegenbewijs is te bepalen,

alsmede de toepassingen die ervan worden gemaakt (2 b).
Ten slotte is aandacht te besteden aan de grondslag en het toepassings-

gebied van de aansprakelijkheid van de ouders (2 c).

a. De toepassingsvoorwaarden.

a.l. Een kind.

176. Als kind komt, bij de toepassing van artikel 1384 lid 2 8.1il., de

burgerlijk minderjarige in aanmerking, m.a.w. het rechtssubject dat op het

ogenblik van het litigieuze gedrag de leeftijd van2ljaar niet heeft bereiktl.
Rekening houdend met maatschappelijke ontwikkelingen, is bij herha-

ling voorgesteld de ouders van adolescenten (vanaf 16 of 18 jaar) van de

l. Dalcq, R.O., Traité, l, 522, nr. 1597; Hamelink, P., Over de ouderlijke aansprake-
lijkheid, De Verz. 1978,325, nr. 13; Viney, G., La responsabilité,965, nr. 873 (in
Frankrijk thans 18 jaar).
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op artikel 1384 lid 2 B.W. gestoelde aansprakelijkheid te ontslaan2. Dit
kan slechts door een wetswijziging gebeuren, waarbij vanzelfsprekend de

vraag rijst of de belangen van het slachtoffer door een dergelijke wijziging
niet al te zeer in het gedrang komen3.

Er is beweerd dat artikel 1384 lid 2 B.W. niet op ontvoogde minder-
jarigen toepasselijk isa.

Die zienswijze is voor kritiek vatbaar: hoewel ontvoogd, blijft het kind
minderjarig. De ontvoogding onttrekt het kind bovendien enkel aan de

ouderlijke macht; de ouders behouden echter de hoedanigheid van vader

en moeder.

Onder die omstandigheden lijkt het besluit onvermijdelijk dat de ont-
voogding van een kind, dit kind niet buiten het toepassingsgebied van

artikel 1384 lid 2 plaatst5.

De hoedanigheid van het kind (wettelijk, natuurlijk, bloedschendig,

adoptief) speelt overigens geen rol.
Personen die zich in een staat van verlengde minderjarigheid bevin-

den6, komen niet als een kind in aanmerking, vermits zij de leeftijd van

2I jazr hebben bereikt. De omstandigheid dat hun handelingsbekwaamheid

wettelijk is beperkt, kan niet beletten dat zij meerderjarigen zijn7.

2. Hamelink, P., o.c., De Verz. 1978,327-330; Vandeurzen A., De aansprakelijkheid van
de ouders in deze tijd, R.[/. 1972-73,97'l .

3. Kruithof, R., Aansprakelijkheid voor andermans daad; kritische bedenkingen bij en-
kele ontwikkelingen, in "Onrechtmatige daad, actuele tendensen" (ed. Vandenberghe,

H.), Antwerpen, Kluwer, 1979,34-35, nr. 14. Bij de tweede verbetering van de druk-
proeven (maart 1989) raakte bekend dat de Kamer van Volksvertegenwoordigers een

wetsontwerp goedkeurde waardoor de leeftijd van de burgerlijke meerderjarigheid op
18 jaar werd gebracht.

4. Zie Cass. I I februari 1946, Arr. Cass. 1946, 55; Pas. 1946, l, 62; Cass. 6 maart
1950, An. Cass. 1950,449; Pas. 1950, I, 477;Dalcq,R.O.,Traité, I,520-521, nrs.
1582-1585; Hamelink, P., o.c., De Verz. 1978,326-327.

5. De ontvoogding kan in aanmerking worden genomen bij de beoordeling van het
tegenbewijs; cfr. Viney, G., La responsabilité, 965, nr. 873: in Frankrijk heeft de
wetgeÿer bepaald dat de ontvoogde minderjarigen niet onder de toepassing van artikel
1384 lid 2 vallen.

6. Zie de wet van 29 juni 1973, B.S. 3 ju,li 1973,7945.
7. Brussel 5 maart 1986, R.G.A.R. 1987, nr. 11247;Hamelink, P., o.c., DeVerz. 1978,

331;' contra: Denève, M., L'article 1384 al. 2 du Code civil et les développements
récents du droit de la famille, R.G.A.R. 1976, nr.9675, nrs. 5-8; Mougenot, R., La
minorité prolongée des arriérés mentaux, La loi du 29 juin 1973, J.T. 1973,477 et
seq.

Op die personen dienen, onder omstandigheden, de artikelen 1382 of 1386 B.W. te
worden toegepast.
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a.2, Een fout, minstens objectief onrechtmatige daad van het kind.

177. Om op de aansprakelijkheid van de ouders een beroep te doen,

moet, in beginsel, zijn bewezen dat het kind zich aan een persoonlijke
fout schuldig maaktes.

Het kind moet derhalve toerekeningsvatbaar zijn, een algemene zorg-
vuldigheidsnorm hebben miskend en schade moet als gevolg van het liti-
gieuze gedrag voorspelbaar zijn geweeste.

Zoals besproken, wordt door de Belgische rechtspraak en rechtsleer
aangenomen dat niet alle kinderen, op om het even welke leeftijd, over
het oordeel des onderscheids beschikken, waardoor zij in staat zijn de ge-

volgen van hun gedrag te beoordelen. Wanneer de feitenrechter meent dat

het oordeel des onderscheids ontbreekt, besluit hij tot de ontoerekenings-
vatbaarheid van kind, zodat tot geen fout en geen aansprakelijkheid is te
besluitenlo.

Dit betekent niet alleen dat het slachtoffer geen beroep op het patri-
monium van het kind kan doen, maar ook dat de aansprakelijkheid van
zijn ouders niet is in te roepen, vermits die aansprakelijkheid het bewijs
van een fout van het kind vergt.

De rechtspraak, bijgevallen door de rechtsleer, heeft evenwel aange-

nomen dat het, bij de toepassing van artikel 1384 lid 2 B.W., volstaat dat

de schade door een objectief onrechtmatige daad van de minderjarige is

veroorzaaktll.
Bij de beoordeling van het gedrag van het kind wordt m.a.w. met de

eventuele ontstentenis van het oordeel des onderscheids geen rekening
meer gehouden. Enkel wordt onderzocht of het kind heeft gehandeld

zoals een normaal voorzichtige en redelijke mens, in dezelfde feitelijke

8. Dalcq, R.O.,Traité,I,525, nr. 1610; De Page, H., Traité,11,986, nr.97lB; Cass.26
mei 1904, Pas. 1904, 1,246 en de conclusie van Advocaat-Generaal Janssens; Cass.

l0 juli 1950, Arr. Cass. 1950,724; Pas. 1950, I, 828; Cass. 26 september 1955, An.
Cass. 1956, 3l; Pas. 1956, I, 4l1' cfr. nochtans de toestand in Frankrijk, waar die
voorwaarde blijkbaar is opgeheven: Cass. plén. 9 mei 1984, D. 1984, J., 525 met noot
Chabas; Puill 8., Vers une réforme de la responsabilité des père et mère du fait de
leurs enfants, D. 1988, Chr., 185.

9. Zie supra nrs. 13-38.
10. Zie m. 15.
11. Cass. 28 oktober 1971, Arr. Cass.1972,219; Pas. 1972,1,201 met de conclusie van

Procureur Generaal Ganshof van der Meersch; zie ook Cass. 7 maarr 1957 , Arr. Cass.
1957,547; Pas. 1957, I, 806.
Dalcq, R.O., Traité, l, 525-528; Fagnart, I.L., Chronique, J.T. 1976, 603, nr. 808;
Hamelink, P., o.c., De Verz. 1978,342-344; Kruithof, R., De aansprakelijkheid voor
andermans daad . . . , 34-35, nr. 15; Vandenberghe, H., Hamelink, P. en Van Quic-
kenborne, M., Overzicht, f.P.R. 1980, 1297-1300,m. 132.
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omstandigheden geplaatstl2.

Is het bewijs van een dergelijke objectief onrechtmatige daad geleverd,

dan kan het slachtoffer van het kind op de aansprakelijkheid van de ouders,

doch niet op de persoonlijke aansprakelijkheid van het kindl3 een beroep
doen.

178. Toch blijven vele vragen onopgelost. De ontstentenis van het oordeel

des onderscheids sluit de toerekeningsvatbaarheid uit; de ontstentenis van

toerekeningsvatbaarheid kan evenwel ook het gevolg zijn van de krank-
zinnigheid van het kind, van een hart- of epilepsie-aanval . . . of van een

rechtvaardigingsgrond die de vrije wil van het kind uitsluit.
Kan de theorie van de objectief onrechtmatige daad, zoals is beweerd,

ook op die toestanden worden toegepastla?

De wetgever heeft ten gunste van de slachtoffers een bijzondere
aansprakelijkheidsregel in het leven geroepen, ervan uitgaande dat de

ouders, ongeacht de leeftijd van hun minderjarige kinderen, binnen de

toepassingsvoorwaarden van artikel 1384 lid 2 B.W. voor de schade door
die kinderen veroorzaakt dienden in te staan.

Om die reden is aan te nemen dat bij de toepassing van die wetsbepa-

ling met de ontstentenis van het oordeel des onderscheids in hoofde van

het kind geen rekening is te houdenl5.
De wetgever heeft echter niet gedacht aan toestanden waarin het kind

ontoerekeningsvatbaar is omwille van krankzinnigheid, een rechtvaardig-
heidsgrond of een tijdelijke omstandigheid (epilepsie; hartaanval . . . )
waardoor de vrije wil werd uitgeschakeld. Dikwijls zal de schade die
het kind in die toestand berokkent door de ouders bovendien niet zijn
te verhinderen.

Nu door de rechtspraak evenwel - in het algemeen - is beslist dat
de objectief onrechtmatige daad van de minderjarige volstaat, lijkt aan

te nemen dat de ontoerekeningsvatbaarheid van het kind - ongeacht haar

oorzaak - de toepassing van artikel 1384 lid 2 B.W. niet in het gedrang

12. Kruithof, R., Aansprakelijkheid voor andermans daad . . . ,34-35, nr. 15; cfr. Rigaux,
Fr., La responsabilité des père et mère du fait de leurs enfants mineurs: abstraction et
réalité, in "Hulde aan René Dekkers", Brussel, Bruylant, 1982,314 (die kritiek oefent
op de beoordeling in abstracto waartoe dit aanleiding geeft).

13. Het kind heeft enkel een objectief onrechtmatige daad, doch geen fout gepleegd.
14. Hamelink, P., o.c., De Verz. 1978,3M-345; Meulders, L., læ concours des différents

régimes de responsabilité prévus aux articles 1384-1386 bis du Code civil, R.G.A.R.
1984, nr. 10841-10 en 10 verso.

15. De bedoeling van de wetgever zou anders niet worden geëerbiedigd.
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brengtl6

Het kind moet echter wel een algemene zorgvuldigheidsnorm hebben

miskend; bij de bepaling ervan mag met zijn leeftijd geen rekening worden
gehoudenlT. Te bepalen is hoe een nornaal voorzichtige en redelijke mens

onder dezelfde feitelijke omstandigheden zou hebben gehandeldls.

Bovendien is, hoewel hieraan weinig of geen aandacht is besteed,

vereist dat, als gevolg van het gedrag van het kind, schade voorspelbaar
wasl9.

Uit het voorgaande blijkt dat uit de vaststelling dat een kind schade

heeft berokkend, ook wanneer een objectief onrechtmatige daad is bewe-
zen, niet noodzakelijk de aansprakelijkheid van de ouders is af te leiden.

a.3. Het slachtoller dient een derde te zijn.

179. Door de Belgische rechtspraak en rechtsleer wordt aangenomen dat

alleen derden het vermoeden van een fout, door artikel 1384 lid 2 B.W.
in het leven geroepen, kunnen inroepen2o.

Dit heeft tot gevolg dat noch het kind dat zichzelf schade heeft
berokkend, noch de ouders, waaraan het kind schade heeft berokkend,
op die wetsbepaling een beroep kunnen doen2l.

Artikel 1384 lid 2 B.W. beoogt alleen derden te beschermen tegen de

schade die hen door kinderen wordt berokkend; die bijzondere bescherming
wordt niet aan de kinderen zelf of aan hun ouders geboden. Ouders en

kinderen vallen dus buiten het beschermingsbereik van artikel 1384 lid 2

16. Zie ook Dalcq, R.O., Examen, R.CJ.B. 1987,652, nr.49; Kruithof, R., o.c., R.G.A.R.
1980, nr. 10190, nr. 54; Vandenberghe, H., Van Quickenbome, M., e.a., Overzicht,
T.P.R. 1987, 1460, nr. l2l B; contra: De Page, H., Traité,II, 890, nr. 918 A.

17. Cass.24 oktober 1974, An. Cass. 1975,259; Pas. 1975,1,237.
18. Die abstracte beoordeling leidt ertoe dat het gedrag van een kind aan het gedrag van

een "meerderjarige" wordt getoetst.

19. Zie supra, nrs.25-27.
20. Zie: Dalcq, R.O., Traité,1, 528-529, nrs. 1619-1620 bis; Hamelink, P., o.c., De Verz.

1978, 351, nr. 17; Kruithof,R., Aansprakelijkheid voor andermans daad,3l-32, nr.
12.

2l.Wat o.m. een belang vertoont bij de bepaling van de draagwijdte van een eventuele
verzekeringsdekking B.A.
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8.W.22.

Artikel 1384 lid 2 B.V/. is dan ook een "Schutznorm", een toepassing
van de relatieve onrechtmatigheid, waardoor sommige schade omwille het-
zij van de persoon die er het slachtoffer van wordt, hetzij van het soort
waartoe zij behoort, buiten het toepassingsgebied van een aansprakelijk-
heidsregel wordt gehouden23'24.

De bewering dat de Schutznormtheorie in het Belgisch recht onbekend

is, lijkt dan ook onjuist25.

180. De idee van de relatieve onrechtmatigheid wordt soms nog verder
gevolgd: bij samenloop van aansprakelijkheden gebeurt het dat eenzelfde
schade is berokkend door een fout (of een objectief onrechtmatige daad)

van een kind en door de fout van een derde, wat leidt tot een aansprake-

lijkheid in solidum van de ouders en van de derde jegens het slachtoffer.
'Wanneer 

de ouders, bij toepassing van artikel 1384 lid 2 8.W., het slacht-

offer hebben vergoed, worden zij overeenkomstig artikel 1251, 3o B.W.
wettelijk in zijn rechten gesubrogeerd en kunnen zij de derde op grond

van artikel 1382-1383 B.W. aanspreken.

Daarbij rijst de vraag of die derde, om een verdeling van de aan-

sprakelijkheid te bekomen, artikel 1384 lid 2 B.W. tegen de ouders kan

inroepen26.

Meestal wordt daarop ontkennend geantwoord zgn. omdat het foutver-
moeden van artikel 1384 lid 2 B.W. enkel het slachtoffer zou beschermen

en de aangesproken derde geen slachtoffer in de zin van die wetsbepa-
ling zou zijn21 . Die opvatting wordt nochtans "onbillijk" geacht omdat de

derde t.a.v. de ouders een verdeling van de aansprakelijkheid had kunnen

22. Uit de voorbereidende werken blijkt inderdaad dat de wetgever enkel dacht aan de
bescherming van derden (de Greuille, B., Rapport fait au Tribunat dans la séance du
l6 pluviôse an XII (Locré, VI,280-281, nrs. 10-ll); Tanible, Discours dans la séance

du corps législatifdu 19 pluviôse an XII (Locré, V[,287, nrs.20-21).
23. De Schutznorm-theorie wordt in deel 2 behandeld.
24. Zie voor een bondig overzicht: Lawson, F.H. en Markesinis, 8.5., Tortious liability

for unintentional harm in the Common and the Civil law,I, Cambridge, C.U.P., 1982,
123-126.

25.Zie o.m. Kruithof, R., Aansprakelijkheid voor andermans daad, 37, nr. 17; Limpens,
I., Rechtsvergelijkende aantekeningen bij de relativiteit ter zake van onrechtmatige
daden, R.I{2. 196l -62, 2438.
Een toepassing van de Schutznormtheorie is ook te vinden in Cass. I april 1987,
V.K.I. 1987, nr. 146.

26. Rb. Tournai 28 mei 1986, J.L.M.B. 1987,460.
27. Dalcq, R.O., Traité, I, 528, nrs. 1619-1620; Hamelink, P., o.c., De Verz. 1978, 352,

nr. 17; Kruithof, R., Aansprakelijkheid voor andermans daad, 31-32, nr. 12.
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bekomen, indien het slachtoffer hem eerst had aangesproken, zodat hij,
na vergoeding van het slachtoffer, in zijn rechten zou zijn gesubrogeerd

en aldus, de rechten van het slachtoffer uitoefenend, de ouders op grond

van artikel 1384, lid 2 B.W. had kunnen aanspreken. De ouders zouden

dan de fout van de derde kunnen inroepen wat tot een verdeling van de

aansprakelijkheid zou leiden.

Dit probleem lijkt te zijn opgelost: in zijn arrest dd. 17 juni 1982 heeft

het Hof van Cassatie bevestigd dat het verhaal tussen mede-aansprakelijken

niet alleen bij toepassing van artikel l25l,3o B.W., maar ook op grond

van de artikelen 1382-1383 B.W. kan gebeuren2s.

Dit betekent dat de aansprakelijke die het slachtoffer heeft vergoed,

zelf ook als het slachtoffer van de mede-aansprakelijke is te beschouwen.

Inderdaad houdt hun aansprakelijkheid in solidum in dat, bij ontstentenis

van één van de samenlopende fouten2g, de schade zich niet, althans niet
op dezelfde wijze had voorgedaan. Wanneer één der medeaansprakelijken

het slachtoffer derhalve dient te vergoeden, lijdt hij m.a.w. zelf een per-

soonlijke schade (nl. de uitkering) die een causaal verband met de fout3o

van de overige aansprakelijken vertoont3l. Laatstgenoemden zullen ech-

ter niet nalaten zijn fout of aansprakelijkheid in te roepen om aldus een

aansprakelijkheidsverdeling te bekomen.
Hieruit volgt dat de derde, mede-aansprakelijke, die door de ouders

wordt aangesproken, nadatzij bij toepassing van artikel 1384lid 2 B.W. het

slachtoffer hebben vergoed, kan inroepen dat hij een persoonlijke schade

lijdt door die schadevergoeding terug te betalen en dat die persoonlijke

schade het gevolg is van de fout (of de objectief onrechtmatige daad) van

hun kind, waarvoor zij instaan. Bij ontstentenis van de fout of de objectief
onrechtmatige daad van het kind zou de schade van het slachtoffer zich
immers niet, althans niet op dezelfde manier hebben voorgedaan, zouden de

ouders het slachtoffer derhalve niet hebben vergoed en zou die vergoeding

uiteindelijk niet van de derde mede-aansprakelijke terugvorderbaar zijn.
Onder die omstandigheden, is de derde mede-aansprakelijke een -

onrechtstreeks - slachtoffer van het kind, die bijgevolg op artikel 1384

28. Cass. 17 juni 1982, Arr. Cass. 1982,1305; Pas. 1982, I, l22l; R.C.J.B. 1986, 680 met
noot Comelis, L.; cfr. Brussel 8 juni 1988, J.L.M.B. 1988, 1558 (waar de gevolgen
die uit het arest van het Hof van Cassatie dd. 17 juni 1982 zijn af te leiden, uit het

oog zijn verloren).
29. Ofvan de rechtsfeiten waaraan een rechtsregel een aansprakelijkheid heeft verbonden.

30. Ofvan de rechtsfeiten waar.um een rechtsregel een aansprakelijkheid heeft verbonden.

3l.Zie supra nr. 101 m.b.t. verdeling van de aansprakelijkheid t.a.v. het slachtoffer,
eveneens op artikelen 1382-1383 B.W. gestoeld.
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lid 2 B.V/. een beroep kan doen om een aansprakelijkheidsverdeling te

bekomen.

181. Die redenering is ook te volgen wanneer het kind zelf het slachtoffer
is geworden en zijn schade zowel aan de fout of de aansprakelijkheid

van een derde als aan een fout of een objectief onrechtmatige daad van

zijnentwege is toe te rekenen, althans wanneer de ouders in eigen naam

de vergoeding van persoonlijk geleden schade vorderen32.

Wanneer de ouders vergoeding vorderen van de schade die door
het kind persoonlijk is geleden, kan de derde tot een verdeling van de

aansprakelijkheid besluiten wanneer een fout van het kind (artikelen 1382-

1383 B.V/.) is aangetoond.

Is enkel een objectief onrechtmatige daad van het kind te bewijzen,
dan kan de persoonlijke aansprakelijkheid van het kind niet in het gedrang

komen. Het recht op schadevergoeding van het kind - door de ouders

uitgeoefend - wordt dan ook niet beïnvloed door de eventuele aanspra-

kelijkheid die bij toepassing van artikel 1384 lid 2 B.V/. ten laste van

zijn ouders komt33. Kind en ouders zijn immers duidelijk van elkaar te

onderscheiden rechtssubjecten, met een eigen patrimonium.
De door de rechtspraak ontwikkelde rechtsregel dat de fout van het

slachtoffer aan zijn naastbestaanden tegenwerpelijk is3a, is aan de hier on-

derzochte hypothese vreemd35. De ouders die van de derde de vergoeding

van de door hun kind persoonlijk geleden schade vorderen, ÿertegenwoor-

digen het kind: zij handelen niet als naastbestaanden, zij vorderen geen

vergoeding van schade die hun patrimonium zou hebben getroffen. Alleen
de fout, doch niet de objectief onrechtmatige daad van het kind is hen

in die omstandigheden, als wettelijke vertegenwoordigers van het kind
tegenwerpelijk.

32. Zie ook: Kruithof, R., La garde en commun d'une chose affectée d'un vice, R.CJ.B.
1985,595-599, nrs.9-11; ten onrechte zou het tegendeel uit Cass.3 mei 1978 (An.
Cass. 1978, 1037; Pas. 1978, I, 1012) worden afgeleid: de mede-aansprakelijke deed
immers geen beroep op 1384 lid 2 B.W. om een verdeling van de aansprakelijkheid
jegens de ouders te bekomen. Ten onrechte eveneens werd door Rb. Nivelles (16 juni
1982, R.G.A.R. 1984, 10772) geen onderscheid gemaakt ngl. de ouders de vergoeding
van eigen schade of de schade geleden door het kind vorderen.

33. Cass. fr. 10 oktober 1963, D. 1964, 1,20.
34.Zie supra, nr. 101.

35. Contra: Dalcq, R.O., Traité,l, 528-529, nr. 1620 bis.
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a.4. Het kind moet schade hebben berokkend.

182. De fout of de objectief onrechtmatige daad van het kind moet schade

berokkenen.
De schade moet persoonlijk, zeker en "rechtmatig" zijn om vergoed-

baar te zijn36.

Die schade moet overigens een causaal verband met de fout of de

objectief onrechtmatige daad van het kind vertonen: het moet vaststaan

dat bij ontstentenis van de fout of de objectief onrechtmatige daad van het

kind de schade achterwege zott zijn gebleven, althans dat zij zich niet op

dezelfde wijze had voorgedaan3T.

Uit het bestaan van een fout of van een objectief onrechtmatige daad

van een kind is dan ook niet wettelijk het bestaan van een vergoedbare

schade of van een causaal verband af te leiden.

a.5. Enkel de vader en de moeder zijn aansprakelijk.

fm. De wetgever heeft de vader en de moeder (in de tekst hiema verder

de ouders genoemd) aansprakelijk gesteld.

Om te bepalen welk rechtssubject als vader of moeder van een kind
in aanmerking komt, is gebruik te maken van de rechtsregels inzake de

afstamming.
De afstamming kan wettelijk, natuurlijk of adoptief zijn: het volstaat

dat zij in rechte is erkend, opdat artikel 1384 lid 2 B.rW. op de wettelijke,
natuurlijke of adoptieve ouders toepasbaar is38.

Vanzelfsprekend zijn de ouders enkel aansprakelijk voor de kinderen

ten aanzien waarvan de afstamming in rechte vaststaat39.

Artikel 1384 lid 2 B.W. is dus toepasselijk op de ouders; zij zijn door
de wetgever als de aansprakelijken aangeduid.

Zij kunnen zich niet aan hun wettelijke aansprakelijkheid onttrekken

door het feit van een eventuele gerechtelijke of wettelijke onbekwaamver-
klaring, van de ontzetting uit de ouderlijke macht, van hun afwezigheidao.

36. Te behandelen in deel 2. Zie Diix, 8., Het begrip schade, 68- l I I .

37. Eveneens in deel 2 te behandelen: zie ook Vandenberghe, H., Van Quickenbome, M.
e.a., Overzicht,T.P.R. 1987, 1515, nr. 156 et seq.

38. Dalcq, R.O., Traité,1, 519-521; De Page, H, Traité,II, 990, nr. 973, A; Hamelink,
P., o.c., De Verz. 1978,312, A; Verlynde, P. en Moens, 1., ln responsabilité civile des

parents, Brussel,LaCharte, 1987,9; Viney,G., Laresponsabililé,966,nr.874.
39. Brussel 13 maart 1985 (onuitgegeven; Swings R. e.a. t. Verhard Fr.; A.R. nr. 630/85).
40. Kruithof, R., Aansprakelijkheid voor andermans daad,27-28,nr.7; contra: Hamelink,

P., o.c., De Verz. 1978, 306, nr. 4.
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Evenmin worden zlj van die aansprakelijkheid bevrijd wanneer het kind
niet meer bij hen inwoont of wanneer zij het hoederecht op het kind niet
bezittenat.

De verklaring is eenvoudig: niet de ouderlijke macht en haar uitoefe-
ning vormen de grondslag van de aansprakelijkheid van de ouders, doch

wel de, in rechte erkende hoedanigheid van vader en moeder42. De ho-

ger vermelde omstandigheden kunnen echter wel een rol spelen bij de

beoordeling van het door de ouders te leveren tegenbewijs.

Gelet op de wettekst, is artikel 1384 lid 2 B.W. niet toepasselijk op

rechtssubjecten die de hoedanigheid van vader en/of moeder niet bezitten,

ook al zijn zlj met het toezicht en met sommige aspecten van de ouderlijke
macht belast.

Artikel 1384 lid 2 B.W. geldt dus niet ten aanzien van de grootouders,

de broers en de zusters, de stiefvader en de stiefmoeder, de ooms en de

tantes, de voogd en de toeziende voogd, de instelling of personen belast

met het toezicht op het kind . . . a3.

De aansprakelijkheid rust op de vader én de moeder: het is echter

mogelijk dat één van hen erin slaagt het door artikel 1384 lid 5 B.W.
bepaalde tegenbewijs te leveren, zodat alleen de andere aansprakelijk blijft.

Wanneer geen van beiden het tegenbewijs kan leveren, is in beginsel

tot een aansprakelijkheid in solidum te besluiten4 In artikel 61 § 3 van

de wet van 8 april 1965 op de jeugdbescherming is de wetgever hiervan
afgeweken: wanneer de minderjarige zich aan een misdrijf heeft schuldig
gemaakt waardoor aan een derde schade is berokkend, zijn de ouders met

de minderjarige solidair voor de vergoeding aansprakelijkas.

4l.Zie o.m. Cass.8januari 1985, Arr. Cass. 1985,605; Pas. 1985, I,532; Gent 15

februari 1982, R.G.A.R. 1985, 10889; Brussel 8 september 1983, R.G.A.R 1984,
10829; Brussel 2l februari 1985, R.G.A.R. 1986, ll08l; Rb. Brussel 12 november
1986, Rev. Rég. Dr. 1987,380.

42. De ouderlijke macht en de mogelijkheid die de ouders eruit putten om het gedrag van
hun kinderen te bepalen, verklaart de keuze van de wetgever (materiële bron van het
recht), maar kan geen eigen leven leiden, los van de klare en duidelijke wettekst.

43. Dalcq, R.O., Traité,l, 521-522, nrs. 1590-1592; Fagnart, J.L., Chronique, J.T. 1976,
603, nr. 87; Fagnart, J.L. en Denève, M., Chronique,,I.T. 1988, 259,nr.105; Hamelink,
P., o.c., De Verz.1978,312-314, nr. 8; Kruithof, R., Aansprakelijkheid voor andermans
daad, 33, nr. 13 en de door die auteurs geciteerde rechtspraak.

44. Cass. 25 juni 1928, Pas. 1928,1,205; Cass. l0 juli 1952, Arr. Cass. 1952, 650; Pas.

1952,1,738; Guldix, E., Ouderlijke aansprakelijkheid en familiale aansprakelijkheid,
R.G.A.R. 1981, nr. 10290, nr.28.

45. Cfr. Kruithof, R., Aansprakelijkheid voor andermans daad, 29, nr. 9.
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b. Het tegenbewijs.

b.I. De draagwijdte van het tegenbewijs.

184. Volgens het Hof van Cassatie is de door artikel 1384 lid 2 B.W.
bepaalde aansprakelijkheid gestoeld op het vermoeden dat de vader en/of
de moeder in het toezicht op of in de opvoeding van de minderjarige een

fout hebben begaan, zonder dat de aanvoering van beide fouten vereist is46.

Hieruit volgt dat wordt aangenomen dat de ouders zich aan die aan-

sprakelijkheid onttrekken door het bewijs te leveren dat zij geen fout in
het toezicht en in de opvoeding van hun kind pleegdenaT.

Het mechanisme van artikel 1384 lid 2 B.W. komt op die manier tot
uiting: het slachtoffer moet de toepassingsvoorwaarden van de wetsbe-
paling bewijzen, waiuna het aan de ouders (de vader en de moeder elk
afzonderlijk) toekomt de rechter van de ontstentenis van enige fout in het

toezicht op en in de opvoeding van de minderjarige te overtuigen.
Kunnen zij dit tegenbewijs op één van die punten niet leveren dan

blijft artikel 1384 lid 2 B.V/. toepasselijk, maar dit betekent niet dat
zij daadwerkelijk een fout pleegden. Hun aansprakelijkheid blijft op een

vermoeden van fout gestoeld. Het is derhalve mogelijk datzij aansprakelijk
worden verklaard omdat zij het tegenbewijs van de vermoede fout niet
kunnen leveren, hoewel zij zich in feite aan geen persoonlijke fout schuldig
maakten.

Nadat hierover enige twijfel was ontstaan4s, is thans onbetwist dat de

ouders de ontstentenis van een fout zowel in het toezicht, als in de opvoe-
ding van de minderjarige moeten aantonen om aan de aansprakelijkheid
van artikel 1384 lid 2 B.rW. te ontsnappenae. Hieruit volgt dat niet tot de

ontstentenis van aansprakelijkheid is te besluiten omdat de ouder hetzij de

ontstentenis van een fout in het toezicht, hetzij de ontstentenis van een

fout in de opvoeding heeft aangetoonds0.

Hoven en rechtbanken volgen in het algemeen de zienswijze van het

46. Cass. 28 oktober 1971, Arr. Cass. 1972, 219; Pas. 1972,1,200; Cass. 30 mei 1984,

Arr. Cass. 1984, 1286 Pas. 1984, I, 1200; Cass. 28 april 1987, R.!V. 1987-88, 434;
zie ook Rb. Brussel 12 november 1986, T.B.B.H. 1987, 87.

47. Cass. 8 januari 1985, Arr. Cass. 1985, 605; Pas. 1985, I, 532; Cass. 25 januari 1985,
Arr. Cass. 1985, 682; Pas. 1985, I, 603; Cass. 24 jarr.tari 1986, R.W. 1987-88, 154.

48. Cass. 9 juli 1934, Pas. 1934,1,352.
49. Dalcq, R.O.,Traité,1,529-534; Hamelink, P., o.c., De Verz. 1978,352-358; Kruithol

R., Aansprakelijkheid voor andermans daad, 35-36, nr. 16.

50. O.m. Cass. 30 mei 1984, Arr. Cass. 1984, 1286; Pas. 19984, I, 1200.
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Hof van Cassatiesl.
Er wordt in feite onderzocht of de aangesproken ouders aannemelijk

maken dat zlj noch een fout in het toezicht op, noch een fout in de

opvoeding van de minderjarige pleegden.

Vermits niet alleen de feitelijke omstandigheden van het geschil, maar ook
de gezinsrelatie, geval per geval, verschillend zijn, hoeft het geen verbazing

te wekken dat die beoordeling - de lege lata - tot een casuïstische

rechtspraak aanleiding geeft (moet geven)s2.

Voor kritiek is daarentegen vatbaar dat de rechter soms het bijzondere

mechanisme van artikel 1384 lid 2 bij de toepassing van die wetsbepaling

uit het oog verliest.
Wanneer het slachtoffer de toepassingsvoorwaarden heeft aangetoond

en de ouders het tegenbewijs proberen te leveren, komt het slachtoffer
in dit debat meestal tussen om te verhinderen dat de feitenrechter zou

:umnemen dat de ontstentenis van een fout in het toezicht op en in de

opvoeding van de minderjarige is aangetoond.

De rechter die, voor een dergelijk debat geplaatst, beslist dat de

vordering van het slachtoffer ongegrond is omdat geen fout van de ouders

in de opvoeding van of in het toezicht op hun kind is bewezen, schendt

artikel 1384 lid 2 8.W.53 Het slachtoffer moet immers dit bewijs niet
leveren; de ouders moeten integendeel aantonen dat zij geen fout in
het toezicht op en in de opvoeding van hun kind pleegden. Zij dragen

de bewijslast: tot hun aansprakelijkheid is te besluiten wanneer zij dit
tegenbewijs niet leveren en de toepassingsvoorwaarden van artikel 1384

lid 2 zijn aangetoond.

51. O.m. Gent l5 februari 1982, R.G.A.R. 1985, nr. 10889; Brussel 19 mei 1983, R.G.A.R.
1985, nr. 10926; Brussel 8 september 1983, R.G.A.R. 1984, nr. 10829; Brussel 15

december 1983, R.G.A.R. 1985, nr. l09zl4; Brussel 2l februari 1985, R.G.A.R. 1986,
nr. ll08l; Liège 7 mei 1985, Jur. Liège 1985,414; Liège 12 september 1985, Jur.
Liège 1986,337; Rb. Nivelles 16 juni 1982, R.G.A.R. 1984,107'12; Rb. Brussel 13

oktober 1982, R.G.A.R.1984, 10773; Rb. Liège 18 april 1983, De ÿerz. 1983, l7l;
Rb. Antwerpen 23 februari 1984, R.G.A.R. 1986, 11007; Rb. Charleroi 8 mei 1985,
De Verz. 1985, 515; Vred. Menen 25 mei 1983, R.W. 1986-87, 552.

52. Cfr. Fagnart (Chronique, J.T. 1976,604, nr. 89) die op het uiteenlopende karakter
van die rechtspraak kritiek oefent en om die reden, de lege ferenda, een objectieve
aansprakelijkheid v oorstelt.

53.Zie o.m. Liège 7 mei 1985, Jur. Liège 1985,414; Corr. Nivelles I december 1983,
R.G.A.R. 1985, 10927; Rb. Antwerpen 23 februari 1984, R.G.A.R. 1986, llOOT; zie
oot Brussel 15 december 1983, R.G.A.R. 1985, 10944; Brussel 2l februari 1985,
R.G.A.R. 1986, 11080 Quiste toepassing van artikel 1384 lid 2 B.W.).
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185. Vermits de rechtspraak en de rechtsleer van oordeel zijn dat artikel
1384 lid 2 B.W. een vennoeden van fout in het toezicht op en in de

opvoeding van het kind lastens de ouders bevat, lijkt het de moeite waard
die opvatting aan het wettelijke foutbegrip te toetsen.

Aan de ouders is m.b.t. het toezicht op of in de opvoeding van hun kind
een persoonlijke fout (artikelen 1382-1383 B.W.) te verwijten wanneer zij
zich schuldig maakten aan een, hen toerekeningsvatbare miskenning van
een algemene zorgvuldigheidsnorm waardoor schade voorspelbaar was54.

Het volstaat dat één van de drie toepassingsvoorwaarden van het
foutbegrip ontbreekt (ontoerekeningsvatbaarheid; geen schending van een

algemene zorgvuldigheidsnorm; onvoorspelbaarheid van schade), opdat tot
de ontstentenis van een persoonlijke fout van de vader of de moeder is
te besluiten.

Hieruit volgt dat de ouders, wanneer zij bij toepassing van artikel 1384

lid 2 worden aangesproken en op een vermoeden van fout in het toezicht
op of in de opvoeding van hun kind een beroep wordt gedaan, dit wet-
telijke vermoeden kunnen weerleggen niet alleen door aan te tonen dat
zij zich m.b.t. dit toezicht en de opvoeding hebben gedragen zoals een

normaal voorzichtige en redelijke ouder, in dezelfde feitelijke omstandig-
heden geplaatst, zou hebben gedaan, maar ook door het bewijs van hun
ontoerekeningsvatbaarheid (inbegrepen het bestaan van een rechtvaardi-
gingsgrond) en/of van de onvoorspelbaarheid van schade.

Bij nader onderzoek blijkt dat niet alleen de wettekst, maar ook de

rechtspraak die zienswijze bevestigen. De wetgever heeft in artikel 1384

lid 5 B.W. aangenomen dat de aansprakelijkheid van de ouders ophoudt te

bestaan wanneer zij bewijzen dat zij de fout of de objectief onrechtmatige
daad van hun kind niet hebben kunnen belettenss.

Wanneer de ouders zich, zowel m.b.t. de opvoeding van als m.b.t.
het toezicht op hun kind, in een toestand van ontoerekeningsvatbaarheid
bevinden, o.m. omdat zij onder de invloed van een rechtvaardigingsgrond
handelden, dient - onder omstandigheden- te worden aangenomen dat zij,
gelet op de ontstentenis van vrije wil, de "daad van het kind" niet konden
beletten.

54. Zie supra, nrs. l3-38.
55.Zie o.m. Kruithof, R., o.c., R.G.A.R. 1980, nr. 10179, nrs.30 et seq. en de aldaar

vermelde referenties.
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In de rechtspraaks6, zelfs in die van het Hof van Cassaties7, zljn
hiervan toepassingen te vinden. De aandacht is daarbij te vestigen op het

feit dat de ontstentenis van toerekeningsvatbaarheid ten aanzien van de

verplichting tot toezicht en van de verplichting tot opvoeding afzonderlijk
is te beoordelen.

Dit is als volgt toe te lichten: het tegenbewijs van de fout in de

opvoeding kan - onder omstandigheden - door de ouders worden geleverd

door de al dan niet aangeboren karakterstoornissen of krankzinnigheid
van het kind die in hun hoofde tot een rechtvaardigingsgrond aanleiding

kan geven,s8, maar die karakterstoornissen of krankzinnigheid zal niet
noodzakelijk in aanmerking komen om het tegenbewijs van de fout in
het toezicht op de minderjarige te leverense.

De voorspelbaarheid van schade geeft aanleiding tot meer moeilijk-
heden. Tên aanzien van het vermoeden van fout in het toezicht op de

minderjarige lijkt nochtans aan te nemen dat de ouders de ontstentenis

van desbetreffende fout aantonen door te bewijzen dat, ongeacht het ver-

moede, ontoereikende toezicht, schade in concreto onvoorspelbaar was@.

Met betrekking tot het vermoeden van fout in de opvoeding van het kind,
zal het tegenbewijs van de onvoorspelbaarheid van schade, ongeacht de

vermoede ontoereikende opvoeding, wellicht veel moeilijker of helemaal

niet zijn te leveren6l.

Om werkelijk van een vermoeden van fout te kunnen spreken, lijkt het

dus onontbeerlijk het tegenbewijs op de drie toepassingsvoorwaarden van

het wettelijk foutbegrip betrekking te laten hebben62. Misschien wordt dit

56. Brussel 2l februari 1985, R.G.A.R. 1986, 11081 (plotse moeilijkheden met adoles-
cent); Liège 25 september 1985, Jur. Liège 1986, 338 (krankzinnige ouder); Corr.
Nivelles I december 1983, R.G.A.R.1985, lW27 (minderjarige die ouderlijk gezag

verwerpt); Rb. Antwerpen 23 februari 1984, R.G.A.R. 1986, 11007.

57. Cass. 8 januari 1985, An. Cass. 1985, 605; Pas. 1985, I, 352 (het onvoorspelbaar
karakter van het gedrag van het kind sluit de fout in het toezicht uit).

58. Contra: Fagnart, J.L., o.c., J.T. 1976,604, nr. 89; Brussel 24 februari 1987, onuitge-
geven (A.R. nr. 1955/84; ASBL Institut de I'assomption St. Joseph e.a./ Dupont Y
e.a.); zie ook Dalcq, R.O., Examen , R.C J .8. 1987 , 652, nr. 49.

59. De vastgestelde karakterstoomissen kunnen er immers toe leiden dat het toezicht
strenger was uit te oefenen.

60. In die zin dat geen normaal voorzichtige en redelijke ouder, in dezelfde feitelijke
omstandigheden geplaatst, schade als gevolg van de - vermoede fout - in het toezicht
zou hebben voorzien.

61. Schade voor derden lijkt bij een gebrek aan opvoeding in feite steeds min of meer
voorspelbaar te zijn.

62. Gelet op de bewoordingen van de wet ("niet hebben kunnen beletten") is ook een
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door de rechtspraak bedoeld die meent dat het tegenbewijs "op redelijke
wijze" is op te vatten63.

f86. In de artikelen 1384 lid 2 en 5 van het B.W. wordt uiteindelijk niet
van een vermoeden van fout, doch van een verrnoeden van aansprakelijk-
heid van de ouders gesprokene.

De aansprakelijkheid vergt nl. niet alleen een - verrnoede - fout en

een schade, maar ook een causaal verband tussen de vermoede fout en

de schade.

Hieruit volgt dat niet alleen de fout van de ouders, maar ook het

causaal verband tussen die fout en de schade van het slachtoffer door de

wetgever is vermoed, vermits hij hun aansprakelijkheid uit het bewijs van

de toepassingsvoorwaarden van anikel 1384 lid 2 B.V/. afleidt.

Wanneer de ouders kunnen aantonen dat, ook bij ontstentenis van de

- vermoede - fout in het toezicht op of in de opvoeding van het kind,
de schade zich op dezelfde manier had voorgedaan, bewijzen zij dat zij
de daad waarvoor hun aansprakelijkheid wordt ingeroepen6s, niet hebben

kunnen beletten vermits die schade hoe dan ook - ook bij ontstentenis van

enige, al dan niet vermoede fout - zott zijn berokkend.
Het tegenbewijs door de ouders van hun aansprakelijkheid is dan ook

door de ontstentenis van causaal verband tussen de vermoede fouten en de

schade te leveren: de ontstentenis van causaal verband moet echter door
de ouders worden aangetoond zowel ten aanzien van de - vermoede - fout
in het toezicht, als ten aanzien van de vermoede fout in de opvoeding.

b.2. De toepassingen.

187. Vermits in de rechtspraak en de rechtsleer vnl. aandacht is geschon-

ken aan het tegenbewijs door de ouders van het vermoeden van een fout
in het toezicht op of in de opvoeding van het kind, wordt hiervan een

overzicht gegeven66.

andere interpretatie mogelijk (zie de Franse interpretatie - Viney, G., La responsabilité,
976-982, nrs. 882-887), maar aldus zou ongetwijfeld van het eigenlijke foutbegrip
worden afgeweken.

63. O.m. Antwerpen 30 maart 1984, Pas. 1984, II, 128.

64.Zie ook Cass. 23 juni 1988, V.K.J. 1988, m. 1621, Cass.28 april 1987, R.W. 1987-88,
434; Cass. 30 mei 1984, Arr. Cass. 1984,1286: Pas. 1984, I, 1200.

65. En die schade veronderstelt, zie supra nr. 182.

66.Zie ook Fagnart, I.L. en Denève, M., Chronique,J.T. 1988,259-2@, nr. 107; Dalcq,
R.O., Examen, R.CJ.B. 1987, 650-651; Verlynde, P. en Moens, J., La responsabilité
civile des parents, Brussel, La Charte, 1987,1-13.
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Het tegenbewijs van het vermoeden van een fout in het toezicht wordt
beoordeeld in functie van de feitelijke omstandigheden die zich op het
ogenblik van het ongeval voordeden.

Uit de omstandigheid dat het kind niet meer met de ouders samen-

woonde of dat de aangesproken ouder het hoederecht niet bezat, is aldus-
danig niet af te leiden dat de ouders aantonen geen fout in het toezicht
te hebben begaan67.

Een deel van de rechtspraak lijkt evenwel aan te nemen dat de ont-
stentenis van een fout in het toezicht op het kind wordt bewezen door het
feit dat het kind zich op het ogenblik dat de schade is berokkend, onder
het toezicht van een ander rechtssubject bevond (de andere ouder, een

aansteller, een home, een jeugdinstelling, het leger . . . )68.

Ongetwijfeld komt de omstandigheid dat het kind onder het toezicht
van een ander stond, bij de beoordeling van het tegenbewijs in aanmerking.

Toch lijkt het te algemeen het bewijs van de ontstentenis van een fout in
het toezicht zonder meer af te leiden uit het toezicht dat door een ander
rechtssubject was uit te oefenen.

De fout in het toezicht is immers in concreto, d.w.z. op grond van alle
feitelijke omstandigheden te beoordelen: zij kan aldus, onder omstandig-
heden, bestaan in het feit dat geen toezicht werd gehouden op de wijze
waarop de effectieve toezichthouder zich van zijn taak kweet, in het feit
dat het toezicht werd toevertrouwd of werd gelaten aan een rechtssubject

dat daartoe ongeschikt was . . .

De leeftijd van het kind en zijn karakter zijn belangrijke beoordeling-
selementen. Ten aanzien van jeugdige kinderen is een scherper toezicht te

vergen69, dan dat ten aanzien van adolescenten, die - zoals uit de recht-
spraak blijkt - door de ouders met de individuele vrijheid vertrouwd zijn
te maken, wat een permanent of al te streng toezicht uitsluitTo.

Een strenger toezicht wordt ook gevergd van ouders die weten of

67. Gent 15 februari 1982, R.G.A.R. 1985, 10889; Brussel 19 mei 1983, R.G.A.R. 1985,
10926; Brussel 8 september 1983, R.G.A.R.1984, 10829;' Corr. Nivelles I december
1983, R.G.A.R.1985, 10927; Rb. Brussel 12 november 1986, Rev. Rég. Dr. 1987,
380.

68. Brussel 21 februari 1985, R.G.A.R. 1986, ll08l; Liège 7 mei 1985, Jur. Liège 1985,
414 ; Liège 18 februari 1987, J.T. 1987,648; Rb. Brussel 13 oktober 1982, R.G.A.R.
1984, lO7'13; Rb. Antwerpen 23 februari 1984, R.G.A.R. 1986, I1007; cfr. Hamelink,
P., o.c., De Verz. 19'18,361-364 en Cass. 28 april 1987, R.W. 1987-88, 434.

69. Vred. Menen 25 mei 1983, R.W. 1986-87, 552; Hamelink, P., o.c., De Verz. 1978,
364-365.

70. Brussel 15 december 1983, R.G.A.R. 1984, 10944 (17 j); Rb. Brussel 13 oktober
1982, R.G.A.R . 1984, 10773 (1l-la j); Rb. Liège 26 oktober 1984, Jur. Liège 1985,
170 (16-1'l j); cfr. Hamelink, P., o.c., De Verz. 1978,365-369.
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dienen te weten dat het karakter van hun kind is gestoord of dreigt te

worden verstoord b.v. door de echtelijke moeilijkheden tussen de ouders

of door hun scheidingTl.

188. Er is beweerd dat door de rechtspraak het tegenbewijs van de goede

opvoeding wordt aangenomen wanneer de onrechtmatige daad niet zelf
in de richting van een eventueel gebrek in de opvoeding wijst (vnl.
wanneer het een misdrijf is) en de normale ontwikkeling, het regelmatige
schoollopen, het evenwichtige gedrag alsmede de goede omgang van het

kind kunnen worden bewezen72.

Beslissingen waarin dergelijk algemeen tegenbewijs van de fout in
de opvoeding van het kind afdoende wordt geacht, worden weliswaar
aangetroffenT3, maar de rechtspraak lijkt op dit punt toch strengere eisen

aan de ouders te stellen, de feitelijke omstandigheden binnen het gezin in
aanmerking nemend.

Daarbij valt op dat zowel een ongepaste laksheid als een te grote

gestrengheid in de opvoeding kunnen verhinderen dat tot het tegenbewijs
wordt beslotenT4.

De opvoeding van de kinderen krijgt het soms erg te verduren wanneer

de ouders echtelijke moeilijkheden hebben of een echtscheidingsprocedure
voeren. De kinderen die zelf de daarmee gepaard gaande spanningen moe-

ten verwerken, kunnen soms niet rekenen op de precies dan onontbeerlijke
opvoedkundige steun van de ouders die het met zichzelf en elkaar reeds

te moeilijk hebben. Dit is de rechtspraak niet ontgaan.

De echtelijke moeilijkheden of de echtscheiding bewijzen uiteraard
niet de fout in de opvoeding, die, in concreto, rekening houdend met alle
feitelijke omstandigheden is te beoordelenTs

Het bewijs van de ontstentenis van een fout in de opvoeding wordt
door de ouders echter niet geleverd wanneer blijkt dat de schade of de

71. O.m. Brussel 19 mei 1983, R.G.A.R. 1985, nr. 10926; Liège 12 september 1985, Jur.
Liège 1986,337; Rb. Liège26 oktober 1984, Jur. Liège 1985, 170; Rb. Charleroi 8
mai 1985, De Verz. 1985,515.

72. Hamelink, P., o.c., De Verz. 1978, 358-361, nr. 19; Kruithof, R., Aansprakelijkheid
voor andermans daad, 35-36, nr. 16.

73. Rb. Brussel l3 oktober 1982, R.G.A.R.1984,10773.
74. Brussel 8 september 1983, R.G.A.R. 1984, 10829; Brussel 19 mei 1983, R.G.A.R.

1985, 10926; Liège 25 september 1985, Jur. Liège 1986, 338; Brussel 8 juni 1988,

J.L.M.B. r988, 1558.

75. Brussel 19 mei 1983, R.G.A.R. 1985, 10926; Brussel l0 december 1987, J.L.M.B.
1988, 155 met noot D. Philippe.
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karakterstoornissen zich tijdens de periode van echtelijke moeilijkheden
voordeden en de ouders zich niet of ontoereikend met hun kind bezig

hielden om het zijn ervaringen te helpen verwerkenT6.

Opmerkelijk is dat de rechters geen tegenbewijs van de fout in
de opvoeding aanvaarden wanneer blijkt dat het kind, bij een derde-

toezichthouder geplaatst, door zijn ouders is verwaarloosd, van hen geen

genegenheid of belangstelling kreeg Zelfs wanneer de ouder de

ontstentenis van een fout in het toezicht op het kind bewijst, maar hij
niet kan aantonen dat hij geen fout in de opvoeding pleegde, blijft zijn
aansprakelijkheid in dat geval gehandhaafd.

Antecedenten maken het eveneens moeilijker het tegenbewijs van de

fout in de opvoeding te leverenTs.

De ontstentenis van een fout in de opvoeding wordt soms afgeleid uit
karakterstoornissen van het kind - die de ouders niet toerekenbaar zijn

- of uit de identiteitscrisis waarmee adolescenten af te rekenen krijgen,
mits de ouders aantonen dat zij daarbij niet aan hun opvoedkundige taak

tekortkwamenTg.

Op het eerste zicht is het moeilijk aanvaardbaar dat de rechter beslist

dat het tegenbewijs van de fout in de opvoeding niet is geleverd omdat

niet is aangetoond dat de ouders het kind na de feiten sanctioneerdens0

of omdat het gedrag waardoor schade werd berokkend door een goede

opvoeding kon zijn vermedensl.

In werkelijkheid betreft het ten overvloede gegeven redenen en wordt
het dispositief van die beslissingen gerechtvaardigd door de, minstens im-
pliciete maar zekere, vaststelling dat de aangesproken ouders het tegenbe-

wijs van de fout in de opvoeding niet leveren.

76. Brussel 19 mei 1983, R.G.A.R 1985, 10926; Llège 12 september 1985, Jur. Liège
1986,337; Rb. Liège 26 oktober 1984, Jur. Liège 1985, 170; Rb. Charleroi 8 mei
1985, De Verz. 1985,515.

77. Cass. 28 april 1987, R.W. 1987-88,434; Gent 15 februari 1982, R.G.A.R. 1985, 10889;
Brussel 8 september 1983, R.G.A.R. 1984, 10829; Antwerpen 30 mei 1986, De Verz.

1987 , 146; Rb. Brussel 12 november 1986, T.B.B.R . 1987 ,87; cf . Brussel 2l februari
1985, R.G.A.R. 1986, I l08l; zie ook Verlynde, P. en Moens, J. La responsabilité civile
des parents, Brussel, La Charte, 1987, 5-6.

78. Brussel 2l februari 1985, R.G.A.R. 1986, 11080; cfr. Liège 19 februari 1987, J.T.
1987, 648.

79. Brussel l5 december 1983, R.G.A.R. 1985, 109,14; Brussel 2l februari 1985, R.G.A.R.
1986, 11081; Rb. Antwerpen 23 februari 1984, R.G.A.R. 1986, 11007; cfr. Brussel

l0 december 1987, J.L.M.B. 1988, 155.

80. Rb. Liège 18 april 1983, De Verz. 1983, l7l.
81. Rb. Nivelles 16 juni 1982, R.G.A.R. 1984,10772.
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c. De grondslag van de aânsprakelijkheid van de ouders.

189. In de rechtspraak en de rechtsleer is en wordt nog steeds onderzocht

welke de grondslag van de aansprakelijkheid van de ouders is.

Meestal wordt verwezeî naar een wettelijk vermoeden van fout in het

toezicht op of in de opvoeding van het kind82.

Die verklaring is ontoereikend: de fout van een rechtssubject, al is
zij vermoed, kan geen aansprakelijkheid rechtvaardigen. De - vermoede

- fout moet bovendien een causaal verband vertonen met de schade,

wzurvan de vergoeding lastens de ouders wordt gevorderd. Die structuur
is noodzakelijk om van een aansprakelijkheidsregel te kunnen sprekens3.

Een deel van de rechtsleer verwerpt evenwel om andere redenen de

traditionele verklaring van artikel 1384 lid 2 8.W..

Uitgaande van de vaststelling dat artikel 1384 lid 2 B.V/. tot uiteenlo-
pende beslissingen aanleiding geeft84, die post factum moeilijk met elkaar
verenigbaar lijken, is beweerd dat het vermoeden van fout een onaange-

paste grondslag voor de aansprakelijkheid van de ouders is8s.

Sommige auteurs zoeken die grondslag dan ook in de financiële waar-

borg die aan de slachtoffers van kinderen door de aansprakelijkheid van

hun ouders wordt geboden86 of in het ouderlijke gezag en de familiale
solidariteitsT.

Aldus werd gepleit voor een objectieve aansprakelijkheid, waarin voor

82. Dalcq, R.O., Traité,I, 530-534; De Page, H., o.c., ll, 994, nr. 974, B; Hamelink, P.,

o.c., De Verz. 1978,352-354, nr. 18.
83. Zie supra, nr. 4; op te merken is dat het Hof van Cassatie in recente arresten naar een

vermoeden van aansprakelijkheid verwijst (zie Cass. 28 april 1987, R.W. 1987-1988,
434; Cass. 30 mei 1984, Arr. Cass. 1984, 1286; Pas. 1984, I, 1200).

84. Dit is in het aansprakelijkheidsrecht nochtans onvermijdelijk vermits de feitelijke
omstandigheden uiterst zelden of nooit dezelfde zijn.

85. Fagnart, J.L. Chronique,J.T. 1976,604, nr.89; Hamelinck, P., o.c., DeVerz.,7978,
354-356, nr. 18.

86. Fagnart, l.L.,Chronique,79,nr.89; Keustermans, J., De grondslag van de ouderlijke
aansprakelijkh eid, I ur. F al c. 1982-83, 32, nr. 2.

87. Bax, M., Aansprakelijkheid van de ouders voor de door hun inwonende minderjarige
kinderen aan derden ten onrechte berokkende schade, R.W. 19'16-77,2676;Denève,
M., La loi du 6 juillet 1977 modifiant I'article 1384, 2ème al. du Code Civil relatif
à la responsabilité des parents pour les dommages causés par leurs enfants mineurs,
Rev. Trim. Dr. Fam. 1978, ll2-113; Fagnart, J.L., Chronique, J.T. 1976,603, nr. 87;
Poupaert, J.M., La loi du 6 juillet 1977 modiflant I'article 1384, 2ème al. du Code
civil relatif à la responsabilité des parents pour les dommages causés par leurs enfants
mineurs, l.T. 1977,743; Vandenberghe, H., Van Quickenbome, M., e.a., Overzicht,
T.P.R. 1987, 1463, nr. 1241' zie ook Liège 12 september 1985, Jur. Liège 1986, 337;
Antwerpen 30 maart 1984, Pas. 1984,I1,128.

322



het foutbegrip geen plaats meer is.

De lege lata is die opvatting niet bij te vallen8s: weliswaar kan de

aansprakelijkheid van de ouders, die door de wetgever in het leven is ge-

roepen, worden verklaard door de betrachting de slachtoffers een financiële

waarborg te bieden of door de bedenking dat, gelet op het ouderlijke ge-

zag, de ouders meestal kunnen verhinderen dat hun kind schade berokkent,

maar aldus wordt enkel het bestaans9en niet het mechanisme van de aan-

sprakelijkheidsregel verklaard.

In werkelijkheid is de grondslag van artikel 1384 lid 2 B.W. in de

toepassingsvoorwaarden te vinden die door wetgever en rechtspraak zijn
bepaald, alsmede in het weerlegbare vermoeden van aansprakelijkheid,
waartoe zij aanleiding geven.

Dit gaat gepaard met een wettelijke omkering van de bewijslast m.b.t.

de fout van de ouders en het causaal verband tussen die fout en de schade.

Omdat die aansprakelijkheid weerlegbaar is, blijft artikel 1384 lid 2

B.V/. echter een verrnoeden van aansprakelijkheid en is het geen rechts-

regel die een, van het foutbegrip, onafhankelijk bestaan leidteo.

Hoewel het vermoeden van aansprakelijkheid met een verrnoeden van

fout gepaard gaat, is het te verkiezen de aansprakelijkheid van de ouders

als een vermoeden van aansprakelijkheid en niet louter als een vermoeden

aan fout te omschrijven vermits ook het causaal verband tussen de -
vermoede - fout en de schade, tot het tegenbewijs, wordt vermoed eenmaal

de toepassingsvoorwaarden van artikel 1384 lid 2 B.W. zijn bewezenel.

d. Het toepassingsgebied van de aansprakelijkheid
van de ouders.

Het toepassingsgebied van artikel 1384 lid 2 B.rW. wordt vanzelfsprekend

door zijn toepassingsvoorwaarden bepaald. Hier wordt evenwel onderzocht
in welke mate artikel 1384 lid 2 B.W. samen met andere aansprakelijk-
heidsregels is toe te passen.

88. Een eventuele wijziging zou overigens zijn vooraf te gaan door een onderzoek dat
niet enkel op juridische argumenten mag zijn gestoeld.

89. Zgn. materële bronnen van de rechtsregel: cfr. Fagnart, I.L. en Denève, M., Chronique,
1.T.1988,258, nr. 104.

90. Comelis, L., Zaken,6l-63; Storme, M., De bewijslast in het Belgisch privaatrecht,
Gent, Story-Scientia, 1962, 362, nr. 386.

9l.Zie in die zin Cass. 23 juni 1988, V.K.J. 1988, nr.762; Cass. 28 april 1987, R.W.
1987-88, 434.
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d.1. Ten oanzien van de artikelen 1382-1383 B.W.

De gezamenlijke toepassing van de artikelen 1382-1383 en 1384 lid 2

B.W. stelt, in beginsel, geen problemen.

Dit doet zich o.m. voor wanneer het kind zich aan een persoonlijke fout
schuldig maakte die door het slachtoffer samen met de aansprakelijkheid
van de ouders wordt ingeroepeng2. Het kind en zijn ouders zullen dan

in solidum jegens het slachtoffer aansprakelijk zijn, tenzij het kind een

misdrijf pleegde en het kind en zijn ouders, bij toepassing van artikel
61 § 3 van de wet dd. 8 april 1965 op de jeugdbescherming, solidair
aansprakelijk zijne3.

Ook wanneer de toepassingsvoorwaarden van artikel 1384 lid 2 B.W.
zijn verenigd, kan het slachtoffer de artikelen 1382-1383 van het B.W.
tegen de ouders inroepen94, \ryanneer de toepassingsvoorwaarden ervan

zijn verenigd.

Het slachtoffer kan ten slotte tegelijk artikel 1384 lid 2 B.W. tegen

de ouders van een kind en de artikelen 1382-1383 B.W. tegen een derde

inroepen en hun veroordeling in solidum nastreven.

Wanneer het slachtoffer eveneens een fout heeft gepleegd, kunnen de

aangesproken ouders op de artikelen 1382-1383 B.W. een beroep doen om
een verdeling van de aansprakelijkheid te bekomen.

d.2. Ten aanzien van artikel 1386 bis B.W.

191. De combinatie van de artikelen 1382, 1384lid 2 en 1386 bis van
het B.W. doet reeds meer problemen rijzen.

Er is aan twee toestanden te denken: krankzinnigheid van het kind en

krankzinnigheid van de ouder(s).

De krankzinnigheid van het kind sluit uit dat het een fout kan plegen,

maar zlj is, vermits door de rechtspraak wordt aangenomen dat een ob-
jectief onrechtmatige daad van het kind volstaat om op artikel 1384 lid 2

92. Hamelink, P., o.c., De Verz. 1978, 318, nr. 1l; Tarrible, o.c. (Locré, o.c.,Y[,288, nr.
2l); Van Mullem, J., La conjugaison des mécanismes de la responsabilité délictuelle,
R.CJ.B.1978,265, nr.5; zie ook Dalcq, R.O.,Traité,I,518, nr. 1573.

93.Zie supra nr. 183; zie ook Hamelink, P., o.c., De Verz. 1978,32O, nr. ll D; Van
Mullem, J., o.c., R.CJ.B. 1978,265, nr. 5.

94. Dalcq, R.O., Traité, I, 519, nr. 1575; Meulders, L., Le concours des différents
régimes de responsabilité prévus aux articles 1384 à 1386 bis du Code civil, R.G.A.R.
1984, 10842-2; Van Mullem, J., La conjugaison des mécanismes de la responsabilité
délictuelle, R.CJ.B. 1978,264, nr. 5.
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van het B.V/. een beroep te doen95, ontoereikend om de ouders aan hun
vermoede aansprakelijkheid te laten ontsnappen.

De ouders kunnen evenwel het tegenbewijs van de fout in de opvoe-
ding van of in het toezicht op het kind leveren door aan te tonen dat de

toestand van krankzinnigheid van hun kind het hen onmogelijk maakte
het ongeval te beletten (rechtvaardigingsgrond of ontstentenis van causaal

verband tussen de - vermoede - fout en de schade)e6.

Lastens de krankzinnige minderjarige die de schade veroorzaakte kan
tegelijk de toepassing van artikel 1386 bis B.W. worden gevorderd.

Het vermoeden van aansprakelijkheid ten laste van de ouders is dui-
delijk te onderscheiden van de toepassing van artikel l386bis B.W. op de

minderjarige. Er is dus niet aan te nemen dat de vermoede aansprakelijk-
heid zou zijnte beperken tot de, bij toepassing van artikel 1386 bis B.W.
t.a.v. de krankzinnige minderjarige uitgesproken veroordelingeT.

Is de aangesproken ouder krankzinnig, dan wordt daardoor de toepas-

sing van artikel 1384 lid 2 B.W. niet uitgesloten. Evenwel kan door het

bewijs van de krankzinnigheid, onder omstandighedene8 worden aange-

toond dat de ouder zich aur geen fout in het toezicht op of in opvoeding
van het kind schuldig maakteee. Wordt dit tegenbewijs geleverd, dan is
nochtans nog op artikel 1386 bis B.W. een beroep te doen. Vermits de

wetgever lastens de ouders een vernoeden van aansprakelijkheid (en der-
halve van fout) in het leven riep, is aan te nemen dat het slachtoffer die het
bewijs van de toepassingsvoorwaarden heeft geleverd, maar op het bewijs
van de krankzinnigheid van een ouder stuit, in artikel 1386 bis B.W. de

mogelijkheid vindt om toch nog een, naar billijkheid bepaalde schadever-
goeding te vorderenl@ Het slachtoffer moet dan echter wel aantonen dat
de krankzinnige ouder een daad stelde, die met de fout (of de objectief
onrechtmatige daad) van het kind waardoor schade is berokkend, een cau-
saal verband vertoont. Op het desbetreffende vermoeden van artikel 1384

lid 2 B.W. kan evenwel geen beroep worden gedaan.

95. Zie supra nrs. 177-178.
96. Zie supra nrs. 185-186; Brussel 8 juni 1988, J.L.M.B., 1988, 1558.

97. Contra: Brussel 8 juni 1988, J.L.M.B. 1988, 1558.

98. Het is immers mogelijk dat het vermoeden van fout in de opvoeding betrekking heeft
op een periode die de krankzinnigheid van de ouder voorafging.

99.Zie supra nr. 185.

t00. Contra; Dalcq, R.O., Traité,1,734,ru.2317; Kruithof, R., o.c., R.G.A.R. 1980, 10179,
nr. 30; Meulders, L., o.c., R.G.A.R. 1984, 10842-ll.
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d.3. Ten aanzien van artikel 1i84 lid 4 B.W.

192. De mogelijkheid om de aansprakelijkheid van de ouders (artikel
1384 lid 2 B.W.) in te roepen wanneer de schade door het kind is
veroorzaakt op een ogenblik dat het onder het toezicht van een onderwijzer
of van een ambachtsman stond, heeft tot vele betwistingen aanleiding
gegeven.

Het Hof van Cassatie heeft immers beslist dat de door artikel 1384lidz
B.W. bepaalde aansprakelijkheid van de ouders weliswaar rust op een door
de wet vermoede schuld van de ouders in de opvoeding en in het toezicht
van (op) het kind, maar nochtans tegenover de derde benadeelde onderstelt
dat, op het ogenblik van de schadeverwekkende daad, het minderjarige
kind niet onder het toezicht stond van een onderwijzer waNaan de ouders

de bewaking van het kind hadden toevertrouwd en overdragenlol. Die
rechtspraak kan zich wellicht op de voorbereidende werken beroepen,

waaruit blijkt dat de wetgever van de aansprakelijkheid van de ouders

en van de onderwijzers of ambachtslui altematieven maakrclo2.

Die rechtspraak van het Hof van Cassatie stuit terecht op kritieklo3.
Zoals vermeld, stoelt de aansprakelijkheid van de ouders, bepaald door
anikel 1384lid 2 8.W., o.m. op het vermoeden van een fout in het toezicht
op of in de opvoeding van de minderjarigelM. Het foutvermoeden heeft

l0l. Cass. 9 juli 1934, Pas. 1934, I, 352; Cass. 22 september 1978, tur. Cass. 1979, 96;
Pas. 1979, I, 108.

102. Bertrand de Greuille, o.c. (Locré, o.c., Yl, 281, nr. l2); "La même garantie est

prononcée par l'article 17 . . . du projet contre les instituteurs et les artisans, pour
les dommages causés par leurs élèves ou apprentis pendant le temps qu'ils sont sous

leur surveillance. En voici la raison: c'est que les instituteurs ou artisans remplacent
alors les parens (sic); c'est que la loi leur délègue une portion d'autorité suffisante
pour retenir les enfans et ouvriers qui sont sous leur direction, dans les bomes de la
circonspection et du devoir; ... "; Tarrible, o.c. (Locré, o.c., VI, 287-288, nr. 2l):
"La surveillance ne peut s'exercer qu'autant que les personnes qui y sont soumises se

trouvent placées sous les yeux des surveillans" (sic).
103. Dalcq, R.O., Traité,I, 535-538; Hamelink, P., o.c., De Verz. 1978, 324-325, nr. 12;

Kruithof, R., Aansprakelijkheid voor andermans daad, 30, nr. I l; Legros, P., Le cumul
de la responsabilité des parents et des instituteurs, R.G. .R. 1979, 10073; Meulders,
L., o.c., R.GA.R. 1984, 10842-5 tot 6; Van Mullem, J., o.c., R.CJ.B. 1978,26'l-269,
nrs. 9-10; c/r. Vandenberghe, H., Van Quickenbome, M., e.a. Overzicht, T.P.R. 1987,
1454, nr. ll9; contra: De Page, H.,Traité,11,929,m.9974, B., Malengreau, M., noot
onder Cass. 22 september 1978, J.T. 1980, 508, nr. 19.

104. Zie overigens ook reeds Bertrand de Greuille, o.c., (Locré, o.c., Y\ 280-281, nr. l l):
"cette obligation se rattache à la puissance, à I'autorité que la loi accorde aux parens
sur leurs enfants en minorité, aux devoirs qu'elle impose pour la perfection de leur
éducation..."(sic).
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derhalve twee aspecten.

Onder die omstandigheden is het besluit onvermijdelijk dat ook al

bevindt het kind zich, op het ogenblik dat het aan een derde schade

berokkent, onder het toezicht van een ander rechtssubject, die schade niet
alleen haar oorzaak kan vinden in een - al dan niet vermoede - fout van

die toezichthouder, maar ook in een - vermoede - fout van de ouders in
de opvoeding van of zelfs in het toezicht op het kindlos.

Geen enkele rechtsregel verbiedt overigens het samenbestaan van ver-
schillende vermoedens van aansprakelijkheid, wanneer hun toepassings-

voorwaarden zijn vervuld. Het door de onderwijzer of ambachtsman uit-
geoefende toezicht zal evenwel door de ouders als feitelijk element zijn in
te roepen om, onder omstandigheden, het tegenbewijs van de fout in het

toezicht op hun kind te leveren - wat echter onvoldoende is om aan de

aansprakelijkheid te ontsnappen -.
Tegen een aansprakelijkheid in solidum van de ouders (artikel 1384

lid 2 B.W.) en de onderwijzers of de ambachtslui (artikel 1384 lid 4 B.W.)
lijkt dan ook geen bezwaar te bestaan.

Rekening houdend bovendien met de rechtspraak inzake de aanspra-

kelijkheid voor aangesteldenlffi en zakenlo7, die kennelijk niet met de

voorbereidende werkzaamheden van 1804 verenigbaar zijn, is aan de ver-
wijzing naar de voorbereidende werken overigens geen doorslaggevend

belang te hechten.

Het wekt dan ook geen verbazing dat de rechtspraak ten gronde

verdeeld blijftlo8.

105. De - vermoede - fout in het toezicht van de ouders kan erin bestaan dat zij een slechte
toezichthouder kozen ofniet controleerden hoe dit toezicht werd uitgeoefend . . . (zie
supra, nr. 183).

lO6. Zie infra nrs. 228-233.
107. Zie infra nrs. 2'19-319.
108. Cumul van aansprakelijkheden: Brussel 27 november 1975, R.W. 1975-76,2213; Ant-

werpen 30 mei 1986, De Verz. 1987,146 (geen tegenbewijs); Brussel 24 februari 1987,
J.L.M.B. 1988, 1024 met noot Philippe D.M., A propos du cumul de responsabilité des
parents et des instituteurs: kind onder toezicht leraar, ouders aansprakelijk (geen te-
genbewijs), leraar niet aansprakelijk (tegenbewijs); Rb. Liège l8 april 1983, De Verz.
1983, 171; Rb. Tongeren 17 december 1986, T.B.B.R. 1987 , 187 (geen tegenbewijs).
geen cumul; Vred. Grâce-Hollogne 19 december 1972, \r. L\ège 1972-13, 159; Vred.
Sint-Truiden 22 februai 1977, R.W. 1977-78,2034; Mons 24 september 1984, Pas.
1984, II, 150; Antwerpen 7 oktober 1987 (onuitgegeven, A.R. nr. 2678183, Peeters-
Schrijvers tÆijnens e.a.); Mons 29 februari 1988, J.L.M.B. 1988, 1407.
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d.4. Ten aanzien van artikel 1384 lid 3 B.W.

f93. Hetzelfde probleem rijst wanneer het kind de schade berokkent op
een ogenblik dat het als aangestelde handelt. Meestal wordt aangenomen

dat het slachtoffer enkel de aansprakelijkheid van de meester of de aan-

steller (artikel 1384 lid 3 B.W.), met uitsluiting van de aansprakelijkheid
van de ouders, kan inroepenlæ.

Om de hoger toegelichte redenen (zie nr. 192) is die zienswijze ook
voor kritiek vatbaarl lo.

Evenwel is te onderstrepen dat op aanstellers en meesters - in tegen-

stelling tot onderwijzers en ambachtslui - een objectieve aansprakelijkheid

rust, zodat zij zich door het bewijs van de ontstentenis van een fout niet
kunnen bevrijden (zie artikel 1384 lid 5 B.W.)lll.

De praktische draagwijdte van de rechtspraak waardoor de gezamen-

lijke toepassing van de artikelen 1384 lid 2 en 1384 lid 3 of 4 B.W.
onmogelijk wordt geacht, lijkt eerder gering te zijn.

Ogenschijnlijk heeft die rechtspraak tot gevolg dat de aansprakelijk
gestelde onderwijzers, ambachtslui, aanstellers of meesters een beroep op

de artikelen 1382-1383 B.W. moeten doen om eventueel op de ouders een

verhaal uit te oefenen. Zij zouden derhalve een persoonlijke fout van de

ouders moeten bewijzen, terwijl hun aansprakelijkheid door het slachtoffer
zonder het bewijs van een fout in het gedrang is te brengen.

Uit een arrest van het Hof van Cassatie dd. 10 juli 1950l12blijkt
evenwel dat de aansteller zelf op artikel 1384 lid 2 B.V/. een beroep kan

doen wanneer hijzelf het slachtoffer is geworden van schade die door zijn
minderjarige aangestelde is berokkend.

Onder die omstandigheden kan artikel 1384 lid 3 B.W. niet worden

toegepast, vermits de schade niet door een derde is geleden (zgn. Schut-
znormtheorie)ll3: van een gezamenlijke toepassing van artikel 1384lid2
en 3 van het B.W. kan dan ook geen sprake zijn.

Dit lijkt eveneens voor onderwijzers en ambachtslui te gelden.

Hieruit volgt dat de onderwijzer, de ambachtsman, de meester of de

109. Cass.9 juli 1934, Pas. 1934, 1,352;Con. Brussel 17 april 19il, R.W. 1965-66, 1068;

Dalcq, R.O., Examen, R.CJ.B. 1987,649, nr. 46.
110. Liège 7 mei 1985, Jur. Liège 1985,414; Corr. Mons 8 september 1964, l.T. 1964,

673; Dalcq, R.O., Traité, I, 536-538; Hamelink, P., o.c., De Verz. 1978, 323-325;
Meulders, L., o.c., R.G.A.R 1984, 10842-6 en 6 verso.

lll. Zie supra nr. 174.

112. Cass. l0juli 1950, Arr. Cass. 1950,724; Pas. 1950, I,828.
113. Zie supra, nr. 179.
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aansteller die de schade hebben vergoed die door een minderjarige leer-

ling, leerjongen, dienstbode of aangestelde is berokkend, een persoonlijke

schade lijden, die hen de mogelijkheid biedt artikel 1384lid 2 B.W. in te
roepen mits de toepassingsvoorwaarden ervan te bewijzenlla.

d.5. Ouders di.e verschillende hoedanigheden bezitten.

L94. Van het voorgaande is de toestand te onderscheiden waarbij de aan-

gesprokene niet alleen de ouder maar ook de onderwijzer, de ambachtsman

of de aansteller is van het kind dat de schade foutief (minstens door een

objectief onrechtmatige daad) heeft berokkend.

De vraag rijst dan of het slachtoffer de keuze heeft tussen, enerzijds,

artikel 1384 lid 2 B.W. en, anderzijds, artikel 1384 lid 3 of 4 B.\tr/.

In de rechtsleer wordt aangenomen dat het slachtoffer over die keuze

beschiktlls. Wanneer - terecht - wordt aangenomen dat de aansprake-

lijkheden van de artikelen 1384 lid 2, 3 en 4 B.rW. met elkaar zijn te
combineren, van zodra hun toepassingsvoorwaarden zijn verenigd, lijdt
die oplossing geen twijfel.

Rekening houdend met de rechtspraak van het Hof van Cassatie die
de gezamenlijke toepassing van de artikelen 1384lid 2en1384lid 3 of 4
B.W. uitsluitl16, is misschien toch enig voorbehoud te maken.

De door artikel 1384 lid 2, 3 of 4 B.W. in het leven geroepen

aansprakelijkheden treffen niet een gedrag, doch wel een hoedanigheid

in hoofde van de aangesprokene (ouder, leraar, ambachtsman, aansteller).

Niet in te zien is waarom een combinatie van die aansprakelijkheden

is uit te sluiten wanneer de door de wetgever in aanmerking genomen

hoedanigheid zich in hoofde van twee verschillende rechtssubjecten voor-

doet, maar het slachtoffer over een keuze zou beschikken wanneer twee

verschillende hoedanigheden zich in hoofde van eenzelfde rechtssubject

voordoen.

Overigens zal de aangesprokene op het ogenblik dat de minderjarige
de schade heeft veroorzaakt hetzij de hoedanigheid van onderwijzer of
ambachtsman, hetzij die van aansteller hebben gehad ol bij ontstentenis

daarvan, louter in de hoedanigheid van ouder zijn te dagvaarden.

114. Cfr. Cass. 17 juni 1982, Arr. Cass. 1982, 1305; Pas. 1982, l,1221.
I 15. Dalcq, R.O., Traité,I, 538, nr. 1654; Meulders, L., o.c., R.G.A.R. 1984, 10842-3 en 3

verso; Van Mullem, J., o.c., R.CJ.B. 1978,267, nr. 8; zie ook Rb. Brussel 20 februari
1970 en Brussel 30 juni 1971, De Yen. 1971,986.

116. Cass. 9 juli 1934, Pas. 1934, l, 352; Cass. 22 september 1978, tur. Cass. 1979, 96;

Pas. 1979, I, 108.
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Die precisering m.b.t. de rechtspraak van het Hof van Cassatie neemt

niet weg dat het, om de toegelichte redenen, de voorkeur verdient de

gezamenlijke toepassing van de artikelen 1384 lid 2, 3 en 4 B.W. te

aanvaarden, ongeacht of de toepassingsvoorwaarden van die wetsbepaling

al dan niet in hoofde van één enkel rechtssubject zijn verenigd.

Wanneer de schade tegelijk is veroorzaakt door de fout (of de objectief
onrechtmatige daad) van een minderjarige en door een ander rechtsfeit,

waaraan de wetgever of de rechtspraak eveneens een verrnoeden van

aansprakelijprri6llT of een objectieve aansprakelijkheidlls van een ander

rechtssubject hebben verbonden, kan het slachtoffer de ouders van het

kind tesamen met het rechtssubject, dat door de wetgever of door de

rechtspraak voor dat andere rechtsfeit aansprakelijk is gesteld, aanspreken

om eventueel hun veroordeling in solidum te bekomenlle.
Wanneer de schade evenwel is veroorzaakt door de fout of de ob-

jectief onrechtmatige daad van een minderjarige en een rechtsfeit lastens

één of beide ouders waaraan de wet of de rechtspraak een objectieve aan-

sprakelijkheid heeft verbonden, heeft het slachtoffer de keuze tussen die

twee aansprakelijkheidsvonnen, wanneer de toepassingsvoorwaarden van

de objectieve aansprakelijkheid in hoofde van één of van beide ouders

zijn verenigdl20.

d.6. Vermoede of objecticve aansprakelijkhei.d van de minderjarige.

195. Een bijzonder probleem rijst wanneer het vermoeden van :ranspra-

kelijkheid of de objectieve aansprakelijkheid op de minderjarige zelf be-
trekking heeft.

Te denken is aan een minderjarige die reeds de hoedanigheid van

ouder, ambachtsman, onderwijzer, meester of aansteller heeft en door het

slachtoffer van zijn kind, leerling, leerjongen, dienstbode of aangestelde

wordt aangesproken. Een gelijkaardige toestand doet zich voor wanneer

117. O.m. een fout of een objectief onrechtmatige daad van een ander kind, van een leerling
of van een leerjongen.

ll8. B.v. de fout van een aangestelde, de fout van een orgaan, het gebrek van een zaak,
de daad van een dier, de instorting van een gebouw, abnormale burenhinder...

ll9.Zie o.m. Dalcq, R.O.,Traité, I,515, nr. 1555; Meulders, L., o.c., R.G.A.R. 1984,
10842-8 verso.

120. Gedacht kan o.m. worden aan de aansprakelijkheid voor gebrekkige zaken, voor
dieren, voor ingestorte gebouwen uit hoofde van abnormale burenhinder . . .

niet echter aan de aansprakelijkheid als onderwijzer, ambachtsman of aangestelde: die
combinatiemogelijkheid werd immer reeds supra nr. 194 besproken. (zie Dalcq R.O.,
Traité,1,514, nr. 1553; Meulders, L., o.c., R.G.A.R. 1984, 10842-8 verso).
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de minderjarige de bewaarder is van een gebrekkige zaak of van een dier,

waardoor schade is berokkend. De minderjarige kan eveneens eigenaar zijn
van een gebouw dat instort of van een onroerend goed dat tot abnormale

burenhinder aanleiding geeft.

Kan het slachtoffer onder die omstandigheden niet alleen de vermoede

of objectieve aansprakelijkheid van de minderjarige inroepen, maar ook op

artikel 1384 lid 2 B.W. een beroep doen om de veroordeling in solidum
van zijn ouders te bekomen?

Die indrukwekkende vraag vergt een genuanceerd antwoord, waarbij
de toepassingsvoorwaarden van artikel 1384 lid 2 B.W. het uitgangspunt

vorrnen.

Afgezien van een persoonlijke fout, zijn de ouders slechts aansprakelijk

wanneer het slachtoffer een fout, minstens een objectief onrechtmatige

daadvan de minderjarige bewijst. Zoals vermeld, vergt het bewijs van die

fout of van die objectief onrechtmatige daad steeds dat de miskenning van

een algemene zorgvuldigheidsnorm door het kind en de voorspelbaarheid

van schade worden aangetoondl2l.

De theorie van de objectief onrechtmatige daad laat enkel toe aan

de ontstentenis van toerekeningsvatbaarheid van het kind, ongeacht haar

oorzaak buiten beschouwing te laten. Welnu uit de omstandigheid dat de

minderjarige op grond van de artikelen 1384lid 2,1384lid 3, 1384lid 4,

1384 lid 1, 1385, 1386 of 544 B.W. aansprakelijk is, is niet af te leiden dat

hij zich aan een fout of een objectief onrechtmatige daad schuldig maakte.

196. Met betrekking tot de objectieve aansprakelijkheden, die door het

bewijs van de ontstentenis van een fout niet zijn te weerleggenlz2, vergt
dit weinig toelichting. De minderjarige is dan immers aansprakelijk uit
hoofde van een hoedanighei6l23.n niet omwille van zijn gedrag (fout of
objectief onrechtmatige daad).

Uit het feit dat de minderjarige een hoedanigheidbezit, is in beginsel

niet af te leiden dat hij zich aan een fout of aan een objectief onrechtmatige

daad schuldig maakte.

Dit is - in het algemeen - weliswaar niet uit te sluiten, maar vergt wel

l2l. Zie supra nr. 178.

122. Zie infra o.m. nrs. 235 en 307.
123. Nl. die van aansteller (art. 1384 lid 3 B.W.), van bewaarder van een gebrekkige zaak

(art. 1384 lid 1 B.W.) of van een dier (art. 1385 B.W.), van eigenaar van een ingestort
gebouw (art. 1386 B.W.) of van een onroerend goed dat tot abnormale burenhinder
aanleiding geeft (art. 5,14 B.W.) . . . ; daarbij is te bedenken dat de ouders, onder
omstandigheden, aangestelden van hun kind kunnen zijn (Dalcq, R.O., Traité,l, 592,
nr. 1895; Meulders, L., o.c., R.G.A.R. 1984, 10842-6 verso).
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een afzonderlijk en bijkomend onderzoek.

M.b.t. vermoedens van aansprakelijkheid is dezelfde vaststelling on-
vermijdelijk. Wanneer de minderjarige bij toepassing van o.m. artikel 1384

lid 2 of 4 B.rW. aansprakelijk is, houdt dit in dat de toepassingsvoorwaar-
den van die wetsbepalingen zijn verenigd en dat de aangesprokene het
wettelijk toegelaten tegenbewijs niet heeft geleverd.

Onder die omstandigheden wordt vermoed dat hij zich aan een fout
in causaal verband met de, door zijn kind, leerling of leerjongen berok-
kende schade heeft schuldig gemaakt. Dit betekent evenwel niet dat hij
daadwerkelijk een fout of een objectief onrechtmatige daad pleegde.

Om de ouders bij toepassing van artikel 1384lid 2 B.W. aansprakelijk
te stellen, zal dus door het slachtoffer in feite zijn aan te tonen dat de

minderjarige (ouder, onderwijzer of ambachtsman) een fout pleegde of
zich minstens objectief onrechtmatig gedroeg.

Uit het voorgaande blijkt derhalve dat, in strijd met de opvatting van

de Belgische rechtsleerr24 t-a.v. de ouders (art. 1384 lid 2 B.\V.) de zgn.

"verticale" gezamenlijke toepassing van vernoedens van aansprakelijkhe-

den of van objectieve aansprakelijkheden een onbestaand probleem is.

Van verticale samenvoeging van vermoedens van aansprakelijkheid
en/of van objectieve aansprakelijkheden kan geen sprake zijn, vermits
telkens in concreto is te bepalen of de minderjarige zich aan een fout,
minstens aan een objectief onrechtmatige daad schuldig maakte, zonder
dat zijn vermoede of objectieve aansprakelijkheid daartoe toereikend is te
achten.

Vanzelfsprekend kunnen de ouders, in voorkomend geval, nog het

door artikel 1384 lid 5 B.V/. bepaalde tegenbewijs leveren, wanneer de

toepassingsvoorwaarden van artikel 1384 lid 2 B.V/. zijn bewezen.

124. Hamelink, P., o.c., De Verz. 1978,351, nr. 16; Meinertzhagen-Limpens, A., Subordi-
nation et conjugaison verticale en matière de responsabilité quasi-délictuelle, R.CJ.B.
1985,225-228, nrs. 18-20; Meulders, L., o.c., R.G/.À. 1984, 10842-8 verso tot l0;
Van Mullem, J., o.c., R.CJ.B. 1978, 270-278, nrs. 12-23. Hierbij is meteen te ver-
melden dat Cass. 5 november 1981 (Arr. Cass. 1982,328; Pas. 1982,1,316; R.C.J.B.
1982, 2O7) heeft aanvaard dat de aansprakelijkheid van de aansteller (artikel I 384 lid 3
B.W.) kan zijn gestoeld op de aansprakelijkheid van de aangestelde, die overeenkom-
stig artikel 1385 B.W. is vastgesteld (zie verder nrs.242-243 m.b.t. de verschillende
aan dit arrest toe te kennen interpretaties).
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3. De aansprakelijkheid van onderwijzers en
ambachtslui (artikel 1384 lid 4 van het B.W.).

197. Volgens artikel 1384 lid 4 van het B.W. zijn de onderwijzers en

de ambachtslui aansprakelijk voor de schade die door hun leerlingen en

leerjongens wordt veroorzaakt gedurende de tijd datzij onder hun toezicht

staan, maar, zoals de ouders, kunnen de onderwijzers en de ambachtslui

aan die aansprakelijkheid ontsnappen wanneer zij bewijzen dat zij de daad

van het kind niet hebben kunnen beletten.

Tussen de vermoede aansprakelijkheid van de ouders en die van

onderwijzers of ambachtslui bestaan veel gelijkenissen, zodat op menig

punt naar de uiteenzetting m.b.t. de aansprakelijkheid van de ouders is

te verwijzen. Toch is een afzonderlijke bespreking gerechtvaardigd omdat

meerdere toepassingsvoorwaarden aan artikel 1384 lid 4 eigen zijn.
Die toepassingsvoorwaarden worden eerst onderzocht:

a. een fout, minstens een objectief onrechtmatige daad

b. van een leerling of van een leerjongen

c. die aan een derde

d. schade berokkent,

e. terwijl die leerling of leerjongen zich onder het toezicht
f. van een onderwijzer of van een ambachtsman bevindt.

Daarna wordt aan het tegenbewijs aandacht besteed en ten slotte

wordt zowel de grondslag als het toepassingsgebied van de vermoede

aansprakelijkheid van onderwijzers en ambachtslui bepaald.

a. De toepassingsvoorwaarden.

a.1. Een leerling of een leerjongen.

198. Een leerling is het rechtssubject dat van een ander onderwijs krijgt,
terwijl een leerjongen bij een ander zijn toekomstig beroep aanleert.

De inhoud van beide begrippen wordt derhalve bepaald door de bete-

kenis die aan de begrippen "onderwijzer" en "ambachtsman" toekomtl.
Terecht is erop gewezen dat onderwijs kan worden genoten en dat

een beroep kan worden aangeleerd zowel door minder- als door meer-

l.Zieinfra, nr.203.
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derjarigen2. Een meerderjarige kan dus de hoedanigheid van leerling of
leerjongen bezitten.

a.2. Een fout, minstens een objectief onrechtmatige daad.

199. In beginsel moet het slachtoffer het bestaan van een fout vanwege

de leerling of van de leerjongen aantonen om op de vermoede aansprake-

lijkheid van de onderwijzer of van de ambachtsman een beroep te doen3.

Er is dus te bewijzen dat de leerling of de leerjongen toerekeningsvatbaar
was en dat hij een algemene zorgvuldigheidsnorm miskende, waardoor
schade voorzienbaar was. Soms is echter beweerd dat het bewijs van een

"onrechtmatige daad" toereikend zou zijna.
Het Hof van Cassatie is het foutbegrip tot heden trouw gebleven, zoals

uit een arrest van 4 december 1970s blijkt, waarin is overwogen:

"dat, trouwens, in zover hij (de rechter) de eiseressen (nl. een onder-
wijzer en een school) tegenover de consoorten Brouns (slachtoffers)

aansprakelijk verklaart voor de schadelijke gevolgen van de fout van

de minderjarige, hij (de rechter) eerst een fout van het kind moest
vaststellen".

Vermits het Hof van Cassatie bij de toepassing van artikel 1384 lid
2 B.W. een objectief onrechtmatige daad toereikend heeft geacht, rijst de

vraag of dit criterium, dat zou toelaten de gebeurlijke ontoerekeningsvat-
baarheid van de leerling of de leerjongen buiten beschouwing te laten, ten

overstaan van onderwijzers en ambachtslui ook bruikbaar is.

De rechtsleer is die mening toegedaan6.

Hoewel de rechtstoestand van onderwijzers of ambachtslui, enerzijds,

2. Dalcq, R.O., Traité, l, 547-548, nr. 1682-1683; Vandenberghe, H., Hamelink, P. en

Van Quickenbome, M., Overzicht, f.P.R. 1980, 1314, nr. l4l.
3. Dalcq, R.O.,Traité,I,548, nr. 1684.
4. Fagnart, J.L., Chronique, J.T. 1976,6M, nr.90; Vandenberghe, H., Hamelink, P. en

Van Quickenbome, M., Overzicht, T.P.À. 1980, 1318, nr. 148.
5.Cass.4 december 1970, An. Cass. 1971,331; Pas. l97l,l,3ll. Wel werd in het

kopje van het arrest van een "onrechtmatige daad" i.p.v. een fout van de leerling
gesproken - evenwel in strijd met de tekst van het arrest -. Cfr. Cass. 26 januari
1987 (onuitgegeven, arrest m.769711): in werkelijkheid lijkt dit arrest eerder op de
causaliteitsbeoordeling te slaan.

6. Dalcq, R.O.,Traité,I,548, nr. 1684; Kruithof, R., Aansprakelijkheid voor andermans
daad, 39, nr. 19; Vandenberghe, H., Hamelink, P. en Van Quickenborne, M., Overzicht,
Î.P.R. 1980, 1319, nr. 148; contra: Dalcq, R.O., Examen, R.CJ.8.1987,652,nr.51.
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en van de ouders, anderzijds, verschillend is (onderwijzers en ambachts-
lui kunnen voor meerderjarigen aansprakelijk zijn; hun aansprakelijkheid

stoelt enkel op een vermoeden van fout in het toezichtT;, is nochtans aan te

nemen dat de theorie van de objectief onrechtmatige daad ook op artikel
1384 lid 4 B.W. toepasselijk is. Onder omstandighedens, kan een aan-

gepast toezicht door de onderwijzer of de ambachtsman immers beletten
dat een ontoerekeningsvatbaar leerling (of leerjongen) een derde schade

berokkent.

De schade die door een leerjongen of door een leerling wordt berok-
kend terwijl hij over geen oordeel des onderscheids beschikt, zich in een

toestand van krankzinnigheid bevindt, als gevolg van een plotse en tij-
delijke gebeurtenis (b.v. hartaanval, hersenbloeding . . . ) geen vrije wil
meer bezit of onder de invloed van een rechtvaardigingsgrond handelt, is
aldus bij toepassing van artikel 1384lid 4 B.W. vergoedbaar, wanneer de

overige toepassingsvoorwaarden van die wetsbepaling zijn bewezen.

De ontoerekeningsvatbaarheid van de leerling of de leerjongen kan

echter, als feitelijk element, bij het tegenbewijs een rol spelene.

De toepassing van de objectief onrechtmatige daad vergt uiteraard

dat het slachtoffer aantoont dat de leerling of de leerjongen niet heeft
gehandeld als een normaal voorzichtige en redelijke mens, in dezelfde

feitelijke omstandigheden geplaatst, en dat schade als gevolg daarvan
voorspelbaar was.

a.3. Het slachtoffer moet een derde zijn.

200. Noch de leerling of de leerjongen die zichzelf schade heeft berok-
kend of waaraan een onderwijzer of een ambachtsman schade veroor-
zaakte, noch de onderwijzer of de ambachtsman die zichzelf schade toe-
bracht of die door toedoen van een leerling of een leerjongen schade leed,

kunnen op artikel 1384 lid 4 B.W. een beroep doenl0.

7. De aansprakelijkheid van ouders geldt enkel voor minderjarigen en stoelt zowel op
een vermoeden van fout in de opvoeding, als van fout in het toezicht (zie supra nrs.
r84-186).

8. Precies omdat artikel 1384 lid 4 B.W. een vermoeden van aansprakelijkheid in het
leven roept, zijn die feitelijke omstandigheden evenwel niet dienend. De uitgedrukte
idee verklaart echter waarom de "objectief onrechtmatige daad" voldoende is te

achten om het vermoeden van aansprakehjkheid te rechtvaardigen, wanneer de andere
aansprakelijkheidsvoorwaarden zijn verenigd.

9. Zie infra, nr. 204.
10. Dalcq, R.O., Traité,I, 549, nrs. 1685-1687; Fagnart, J.L., Chronique, l.T. 1976, 605,

nr. 90; Vandenberghe, H., Hamelink, P. en Van Quickenbome, M., Overzicht,T.P.R.
1980, 1318, nr.149; zie ook: Rb. Tongeren 2 september 1982, Pas. 1984, III, 34; Rb.
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Het vermoeden van aansprakelijkheid is slechts door derden in te

roepen. Zoals ten aanzien van de ouders is besproken, stoelt die regel op
de Schutznormtheoriell. Hij is evenwel naar redelijkheid te interpreteren.

Medeleerlingen, -leerjongens, -onderwijzers en -ambachtslui komen
als derden in aanmerkingl2, evenals de mede-aansprakelijken van de on-
derwijzer of van de ambachtsman, die het slachtoffer integraal hebben

vergoedl3.

In hun onderlinge rechtsverhouding moeten leerlingen-leerjongens en

onderwijzers-ambachtslui op de artikelen 1382-1383 van het B.W. een

beroep doenla.

a.4. De leerling of de leerjongen ,noet schade hebben berokkend.

201. De fout of de objectief onrechtmatige daad van de leerling of
leerjongen moet tot schade aanleiding geven.

Die schade moet in hoofde van het slachtoffer persoonlijk, zeker en

"rechtmatig" zijn en bovendien moet zijn vast te stellen dat zij zich bij
ontstentenis van de fout of de objectief onrechtmatige daad van de leerling
of van de leerjongen niet, althans niet op dezelfde wijze zou hebben

voorgedaanl5.

a.5. Alleen onderwijzers of ambachtslui zijn aansprakelijk.

202. Om bij toepassing van artikel 1384lid 4 B.W., aansprakelijk te zijn,
moet het slachtoffer aantonen dat de verweerder, op het ogenblik van het

ongeval, de hoedanigheid van onderwijzer of ambachtsman bezat.

Traditioneel wordt aangenomen dat ieder persoon die onderwijs ver-
strekt én in het uitoefenen van die functie tevens toezicht over zijn leer-
lingen heeft of kan uitoefenen, een onderwijzer isl6. Die opvatting is voor

Brugge 24 juni 1987, R.W. 1987-88, 1374. ln deel 2 wordt de eventuele invloed van
het bestaan van een overeenkomst tussen de leerling (leerjongen) en de onderwijzer
(ambachtsman) op de toepasselijkheid van artikel 1384 lid 4 B.W. besproken.

I l. Zie supra, nr.179.
12. Brussel 24 februari 1987 (onuitgegeven: A.R. nr. 1955/84; a.s.b.l. Institut de

I'assomption St. Joseph e.a. V Dupont, Y.).
13. Zie supra nrs. 180-181.
14. Zie o.m. Brussel 6 februari 1986 (onuitgegeven, A.R. nr. 1273184; Bruylants U

Bouchnafa e.a.); Liège 27 juni 1985, Rev. Rég. Dr. 198, 253.
15. Zie supra nr. 182.

16. Dalcq, R.O., Traité, l, 544-546, nrs. 1671-1674 ("il faut encore être investi d'un
devoir de surveillance envers ceux auxquels on donne cet enseignement"); Philippe,
D., A propos de la responsabilité des enseignants: le cas d'éducation physique, Anz.
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betwisting vatbaar: weliswaar heeft de wetgever in 18M lastens onderwij-
zers aan een vernoeden van aansprakelijkheid gedacht omdat hij aannam

datzij, mits op de leerlingen een toereikend toezicht uit te oefenen, konden
vermijden dat derden schade zou worden berokkendlT, miulr dit is slechts

de "ratio legis" en geen toepassingsvoorwaarde van artikel 1384lid 4 B.W.
De wetgever heeft niet de toezichthouder, maar de onderwijzer îan-

sprakelijk gesteld.

Enkel het al dan niet verstrekken van onderwijs is derhalve bij de

bepaling van de onderwijzer dienend, zonder dat het al dan niet uitoefenen
van toezicht die beoordeling kan beinvloeden.

Niet alleen de leerkrachten in scholen van het lager onderwijs zijn dus

onderwijzersls, maar de definitie van het begnp "onderwijzer" heeft voor
het overige tot veel betwistingen aanleiding egeven.

Er is o.m. beweerd dat een onderscheid tussen onderwijzers en opvoe-

ders is te makenlg, tussen onderwijzers en organisatoren, tussen onderwij-
zers en toezichthouders2o . ..

Het Hof van Cassatie heeft in een arrest van 3 december l9862lbeslist
dat de toepassing van artikel 1384 lid 4 B.W. vergt dat de betrokkene
een onderwijsopdracht heeft, waarbij het begdp "onderwijs" niet is te

beperken tot de enkele overdracht van technische of intellectuele kennis

in lesverband, maar ook elke andere vonn van onderricht omvat zowel
van wetenschappelijke, artistieke en professionele als van zedelijke of
maatschappelijke aard.

De voorziening in cassatie tegen een beslissing waardoor artikel 1384

lid 4 B.W. op een opvoeder in een instelling voor buitengewoon onderwijs
werd toegepast, is op grond van die omschrijving verworpen.

Hieruit blijkt weliswaar dat aan een ruime omschrijving van het on-

derwijs de voorkeur is gegeven2z, maar dat niettemin is vereist dat één of

Dr. Louv. 1986, 394; Vandenberghe, H., Hamelink, P. en Van Quickenbome, M.,
Overzicht, f.P.À. 1980, 1314, nr. 141.

17. Treilhard, o.c. (Locré, o.c., Yl, 276, nr. I l); Bertrand de Greuille, o.c., (l-ocré, o.c.,
VI, 281, nr. l2); Tarrible, o.c., (Locré, o.c., ÿ1,287-288, nr. 2l).

18. Dalcq, R.O.,Traite,l,544, nr. 1670; Kruithol R., Aansprakelijkheid voor andermans
daad, 39-40, nr. 20; Vandenberghe, H., Hamelink, P. en Van Quickenbome, M.,
Overzicht, T'.P.R. 1980, 1313-1314, nr. l4l.

19. Dalcq, R.O., Traité,1, 546, nr. 1676.
20. Dalcq, R.O.,Traité,1,545-546, nr. 1675 en 1679; Kruithof, R., Aansprakelijkheid voor

andermans daad,40-41, nr. 2l; Vandenberghe, H., Hamelink, P. en Van Quickenbome,
M., Overzicht,T.P.R. 1980, 1314-1316, nrs. 142-143.

21. Cass.3 december 1986, R.W. 1987-1988,54; V.K.J. 1987, nr. l4l.
22. Vermits het onderricht betrekking kan hebben op de artistieke of professionele vorming
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andere vorn van onderricht wordt verstrekt.
Het besluit is derhalve onvermijdelijk dat loutere toezichthouders (o.m.

studiemeesters, - onder omstandigheden - jeugd- en scoutsleiders, bewa-
kers in sportcentra . . . ) en organisatoren (o.m. schooldirecteurs, instel-
lingen die het onderwijs organiseren . . . ), wanneer niet is vast te stellen
dat zij onderricht verstrekken, §êêo onderwijzer s zijn23 . Die hoedanigheid
kan echter, wanneer zij onderricht verstrekken, toekomen aan opvoeders,
aan sportleraars, aan sportmonitoren, aan stagemeesters, aan personen die
autorij- of andere lessen geven

Hierbij is te onderstrepen dat het onderwijs niet alleen op technische
of intellectuele maar ook op wetenschappelijke, artistieke, professionele,

zedelijke of maatschappelijke kennis betrekking kan hebben25en dat de

hoedanigheid van "onderwijzer" in concreto is te beoordelen.
Het lijkt dus mogelijk dat een persoon op een bepaald ogenblik toe-

zichthouder is en naderhand de hoedanigheid van "onderwijzer" verwerft
omdat hij onderricht is beginnen te verstrekken.

Om bij toepassing van artikel 1384lid 4 B.W. te worden aangesproken,

is de hoedanigheid van onderwijzer op het ogenblik dat de leerling aan een

derde schade veroorzaakte, voldoende.

De ambachtsman leert de leerjongen de uitoefening van een beroep

aan: hij is in dat opzicht een onderwijzer, die echter niet alleen theoretische
maar ook praktische kennis overdraagt26. Daardoor onderscheidt de am-

bachtsman zichvan de aansteller (artikel 1384 lid 3 B.'W.): de leerjongen
bevindt zich jegens de ambachtsman in een band van ondergeschiktheid,
maar bovendien wordt hem onderricht verstrekt2T.

rijst ook de vraag of de ambachtsman, in dit opzicht, geen "onderwijzer" is.

23. Zie o.m. Rb. Hasselt 6 april 1987, T.B.B.R. 1987, 188; contai Dalcq, R.O., Traité,
l, 547, nr. 1679; Kruithof, R., Aansprakelijkheid voor andermans daad, 40-41, nr. 2l;
Philippe, D., o.c., Ann. Dr. Louv. 1986, 394, noot 7; Vandenberghe, H., Hamelink,
P. en Van Quickenbome, M., Overzicht, T.P.R. 1980, 1314-1318, nrs. 142-145;' cfr.
Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M., e.a., Overzicht, T.P.R. 1987,1478, nr. 130.

24. Dalcq,R.O., Traité,I, 545, nr. 1672; Kruithof, R., Aansprakelijkheid voor andermans
daad, 39-40, nr. 20.

25. Zie Cass. 3 december 1986, An. Cass. 1987, 442; Pas. 1987, I, 410.
26. Dalcq, R.O.,Traité,I,565-566, nr. 1756; Fagnart, J.L., Chronique,J.T.1976,605, nr.

91.
27. Kruithof (Aansprakelijkheid voor andermans daad,45, nr. 26) betreurt dat aldus op de

ambachtsman slechts een vermoeden van aansprakelijkheid rust, terwijl de aansteller
een objectieve aansprakelijkheid torst die voor het slachtoffer voordeliger is.
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a.6. De schade moet zijn berokkend gedurende de periode
dat de leerling of de leerjongen zich onder het toezicht van
de onderwijzer of de ambachtsman bevindt.

203. Het is onvoldoende dat de aangesprokene, op het ogenblik dat de

leerling of de leerjongen aan een derde schade berokkende, de hoedanig-
heid van onderwijzer of van ambachtsman bezat om artikel 1384 lid 4
B.W. toe te passen.

Het slachtoffer moet tevens aantonen dat die leerling of leerjongen
zich op dat ogenblik daadwerkelijk onder het toezicht van de aangesproken

onderwijzer of ambachtsman bevond.

Aldus is te verklaren dat ook op artikel 1384 lid 4 B.W. een beroep is
te doen wanneer de schade door een leerling of een leerjongen buiten het
leslokaal (b.v. op de speelplaats, in de gangen . . . ) of buiten de school
(op weg van of naar de school, tijdens een uitstap . . . ) is veroorzaakt,

maar die leerling of leerjongen zich toch op dat ogenblik onder het toezicht
van een onderwijzer of ambachtsman bevond2s

Het toezicht is uiteraard in concreto te beoordelen, maar het moet

bestaan. Er kan niet worden aangenomen dat artikel 1384 lid 4 B.W.
toepasselijk zou zijn wanneer de onderwijzer of ambachtsman heeft nage-

laten toezicht uit te oefenen (afwezigheid van de onderwijzer of ambachts-
man . . . ) hoewel hij daartoe gehouden was. Een van de toepassingsvoor-
waarden van die wetsbepaling ontbreekt dan immers, zodat enkel nog de

artikelen 1382-1383 B.W. zijn in te roepen2e.

Uit het voorgaande volgt dat een onderwijzer of ambachtsman niet
alleen voor "zijn" leerlingen of leerjongens aansprakelijk kan zijn, maar
ook voor om het even welke leerling of leerjongen waarop hij, onder
omstandigheden, toezicht oefende.

b. Het tegenbewijs.

204. Wanneer het slachtoffer kan aantonen dat zijn schade door een

28. Dalcq, R.O.,Traité,I, 5{, nr. 1688; Kruithol R., Aansprakelijkheid voor andermans
daad,4l-42, nr. 22; Vandenberghe, H., Hamelink, P. en Van Quickenbome, M., Over-
zicht,T.P.R. 1980, 1319-1320, nr. 150; cfr. Fagnart, J.L. en Denève, M., Chronique,
,I7- 1988, 260, nr. 108.3.

29. Contra; Dalcq, R.O., Traité,1,550, nr. 1688 en 552, nr. 1697.
Aangezien, overeenkomstig artikel 1384 lid 2 8.W., de vermoede aansprakelijkheid
van de ouders geen feitelijk toezicht op het kind vergt, bestaat er desbetreffend een
duidelijk verschil tussen de artikelen 1384 lid 2 en lid 4 van het B.W.

339



leerling of een leerjongen is veroorzaakt die zich onder het toezicht van
een onderwijzer of van een ambachtsman bevond, wordt laatstgenoemde
vermoed aansprakelijk te zijn.

Rechtspraak en rechtsleer spreken in dit verband van een vermoeden
van fout30, maar dit lijkt onnauwkeurig vermits wordt onderstreept dat
niet alleen de - persoonlijke - fout van de onderwijzer of ambachtsman,
maar ook het causaal verband met de schade wordt vermoed3l. Onder
die omstandigheden verdient het de voorkeur van een vermoeden van

aansprakelijkheid te spreken.

De vermoede fout, waarop wordt gezinspeeld, is meestal als een "fout
in het toezicht" omschreven32.

Aangezien het vermoeden van aansprakelijkheid weerlegbaar is (zie

artikel 1384 lid 5 B.V/.) wordt beweerd dat de onderwijzer of de am-

bachtsman het tegenbewijs van het vermoeden levert door aan te tonen dat
hij niet aan zijn verplichting tot toezicht is tekort gekomen33.

Het is betwistbaar het vermoeden van aansprakelijkheid tot een ver-

moeden van fout in het toezicht te beperken, zodat het tegenbewijs en-

kel op de toereikendheid van dit toezicht betrekking zou kunnen hebben.

Aldus zou de onderwijzer of de ambachtsman die op de leerlingen of de

leerjongens een passend toezicht uitoefent, maar hen b.v. verkeerder onder-
richtingen geeft of niet onderzoekt of de correct gegeven onderrichtingen
ook goed werden begrepen, aan de toepassing van artikel 1384 lid 4 B.W.
kunnen ontspannen door enkel het bewijs van een toereikend toezicht te

leveren.

Dit is kennelijk onverenigbaar met de bedoeling van de wetgever.
Ten onrechte wordt bovendien de draagwijdte van het vermoeden van

aansprakelijkheid beperkt.

Om aan zijn aansprakelijkheid te ontsnappen moet de onderwijzer of

30. Zie Dalcq, R.O., Traité,1,650, nr. 1690; Kruithof, R., Aansprakelijkheid voor ander-
mans daad, 42-43, nr.24; Vandenberghe, H., Hamelink, P. en Van Quickenbome, M.,
Overzicht, Î.P.R. 1980, 1320, nr. l5l.

31. Dalcq, R.O., Traité,I, 550, nr. 1690; Vandenberghe, H., Hamelink, P. en Van Quic-
kenbome, M., Overzicht, T.P.R. 1980, 1320, nr. l5l.

32.Dalcq,R.O.,Traité,I,550, nr. 1690; Fagnart, J.L., Chronique, l.T. 1976,605, nr.90;
Kruithol R., Aansprakelijkheid voor andermans daad, 42, nr.24.

33. Dalcq, R.O.,Traité,I, 550-553, nrs. 1690-1701; Vandenberghe, H., Hamelink, P., Van

Quickenbome, M., Overzicht, T.P.R. 1980, 1321, nr. 152; De rechtspraak deelt die
mening: o.m. Mons 24 september 1984, Pas. 1985, II, 150; Antwerpen 7 oktober 1987
(onuitgegeven, A.R. nr. 2678183; Peeters-Schrijvers t/ Bijnens).
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de ambachtsman integendeel aantonen dat hij geen fout beging of dat geen

causaal verband tussen zijn gedrag en de schade bestond. De ontstentenis
van fout volgt uit het bewijs van de ontoerekeningsvatbaarheid van de

onderwijzer of de ambachtsman (krankzinnigheid, toestand waarin geen

vrije wil meer aanwezig is, rechtvaardigingsgrond), uit het feit dat is
gehandeld zoals een normaal voorzichtige en redelijke onderwijzer of
ambachtsman in dezelfde feitelijke omstandigheden zou hebben gedaan

(naleving van de toepasselijke algemene zorgvuldigheidsnormen) of uit
de onvoorspelbaarheid van schade3a. Uit de loutere omstandigheid dat
voldoende toezicht is uitgeoefend is dus niet zonder meer het tegenbewijs
van de aansprakelijkheid af te leiden.

Het gedrag van de leerling of van de leerjongen, zijn eventuele krank-
zinnigheid . . . is, onder omstandigheden, als een rechtvaardigingsgrond

door de leraar of de ambachtsman in te roepen.

Wanneer de onderwijzer of de ambachtsman het tegenbewijs niet kan
leveren, is hij aansprakelijk. Uit die aansprakelijkheid is echter niet af te
leiden dat hij zich aan een persoonlijke fout schuldig maakte. Ondanks
de ontstentenis van een tegenbewijs, blijft de aansprakelijkheid nl. op een

vermoeden van fout gestoeld.

De onderwijzer of de ambachtsman kan zich echter ook aan de toe-
passing van artikel 1384 lid 4 B.W. onttrekken door het bewijs te leveren
dat de schade zich bij ontstentenis van zijn - vermoede - fout toch nog op
dezelfde wijze zou hebben voorgedaan. In dat geval kon de onderwijzer
of de ambachtsman de schade hoe dan ook niet beletten3s.

Bij ontstentenis van causaal verband tussen zijn - vermoede - fout en

de schade is nl. niet meer tot de aansprakelijkheid van de onderwijzer of
de ambachtsman te besluiten.

34. Zie supra nrs. 14-27; bierbij is te onderstrepen dat de algemene zorgvuldigheids-
nornen, waarvan de onderwijzer of de ambachtsman moet aantonen dat zij werden
nageleefd niet enkel op het toezicht, maar ook op het onderricht betrekking kunnen
hebben.

35. Dalcq, R.O., Traité,l, 552, nr. 1699; Vandenberghe, H., Hamelink, P. en Van Quic-
kenbome, M., Overzicht,T.P.R. 1980, 1321, nr.752.
De rechtspraak besluit aldus tot het tegenbewijs, wanneer is aangetoond dat het onge-
val door de onderwijzer hoe dan ook niet was te vermijden (o.m. Mons 24 september
1984, Pas. 1985, II, 150; Antwerpen 7 oktober 1987 (onuitgegeven, A.R. nr.2678/83;
Peeters-Schrijvers t/ BUnens e.a.). Dit wordt echter alleen t.a.v. de eventuele tekort-
koming aan de verplichting tot toezicht gedaan, waardoor uit het oog wordt verloren
dat andere fouten in causaal verband met de schade mogelijk zijn.
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c. De grondslag van de aansprakelijkheid van
onderwijzers en ambachtslui.

205. Zoals reeds ten aanzien van artikel 1384 lid 2 B.W. werd opge-

merkt36, is vast te stellen dat de grondslag van artikel 1384 lid 4 B.W.
is te vinden in de toepassingsvoorwaarden, die door de wetgever en de

rechtspraak zijn bepaald.

Die toepassingsvoorwaarden, eenmaal bewezen, geven aanleiding tot
een wettelijke omkering van de bewijslast met betrekking tot het bestaan

van een fout van de onderwijzer of van de ambachtsman en van een causaal

verband tussen die - vermoede - fout en de schade.

Vermits het tegenbewijs van de fout en van het causaal verband

toegelaten is en bevrijdend werkt, blijft artikel 1384 lid 4 B.W. een

verband met de foutaansprakelijkheid vertonen. Het is geen objectieve

aansprakelijkheid.

Bij herhaling is vastgesteld dat de rechtspraak bij de toepassing van

artikel 1384 lid 4 B.W. de neiging heeft een persoonlijke fout van de

onderwijzer of de ambachtsman vast te stellen, zodat naar de artikelen
1382-1383 van het B.W. wordt gegleden3T.

Het praktische nut van artikel 1384 lid 4 B.V/. werd daarom in twijfel
getrokken3s.

Die zienswijze is niet bij te vallen: weliswaar kunnen de artikelen
1384 lid 4 en 1382-1383 B.W. met elkaar worden gecombineerd3e, maar

het past tussen beide aansprakelijkheidsvornen een duidelijk onderscheid

te maken.
Bij de toepassing van artikel 1384 lid 4 B.W. volstaat het dat het

slachtoffer de toepassingsvoorwaarden bewijst, het komt daama aan de

aangesprokene toe aan te tonen dat hij geen fout pleegde, althans dat tussen

zijn gedrag en de schade geen causaal verband bestond. Is dit tegenbewijs

36.Zie supra nr. 189.

37. Dalcq, R.O.,Traité,I,551, nr. 1693; Kruithof, R., Aansprakelijkheid voor andermans
daad, 4243, nr. 24; Vandenberghe, H., Hamelink, P. en Van Quickenborne, M.,
Overzicht, f.P.R. 1980, 1320, nr. 151.

38. Dalcq, R.O., Traité, I, 551, nr. 1694; cf. Kruithof, R., Aansprakelijkheid voor
andermans daad, 4243, nr. 24. Ten onrechte komen sommige auteurs, onder die
omstandigheden, tot het besluit dat een fout in het toezicht aan de basis van de
aansprakelijkheid van de onderwijzer ligt (zie b.v. Philippe, D., o.c., Ann. Dr. Louv.
1986, 403). Daardoor wordt het mechanisme van de omkering van de bewijslast
miskend.

39. Zie infra, nr. 206.
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niet te leveren, dan is tot zijn aansprakelijkheid te besluiten.

De vaststelling van een persoonlijke fout van de onderwijzer of de

ambachtsman is dan ook overbodig en houdt het risico in dat het slacht-

offer uiteindelijk wordt afgewezen omdat geen bewijs van een dergelijke
persoonlijke fout is geleverd.

Wanneer de toepassingsvoorwaarden van artikel 1384 lid 4 B.W.
juist worden opgevat en het mechanisme van die wetsbepaling wordt
geëerbiedigd, is moeilijk te betwisten dat de vermoede aansprakelijkheid
van onderwijzers en van ambachtslui ten aanzien van de artikelen 1382-

1383 B.V/. een onmiskenbaar nut vertoont40.

Onderwijzers en ambachtslui zijn dus ook aansprakelijk te stellen, hoe-

wel de toepassingsvoorwaarden van een persoonlijke aansprakelijkheid niet
zijn verenigd, wat het behoud van die aansprakelijkheidsvorm rechtvaar-

digt.

d. Het toepassingsgebied van de aansprakelijkheid
van onderwijzers en ambachtslui.

d.I. Ten aanzien van de artikelen 1382-1383 B.W.

206. De gezamenlijke toepassing van de artikelen 1382, 1383 en 1384

lid 4 B.W. doet, in beginsel, geen problemen rijzen.
De onderwijzer eî de ambachtsman kunnen tegelijk op grond van

de artikelen 1382, 1383 en 1384 lid 4 B.W. worden aangesproken, maar

de door het slachtoffer te bewijzen toepassingsvoorwaarden zijn verschil-
lendal.

De aansprakelijkheid van de onderwijzer of de ambachtsman sluit
natuurlijk de aansprakelijkheid van de leerling of de leerjongen niet uit
wanneer hij zich aan een persoonlijke fout schuldig maakte.

In dat geval kunnen de leerling of de leerjongen en de onderwijzer of
de ambachtsman in solidum jegens het slachtoffer aansprakelijk worden
gesteld.

De aansprakelijkheid van de onderwijzer of de ambachtsman (artikel

1384 lid 4 B.W.) kan tevens zijn te combineren met de persoonlijke
aansprakelijkheid van een derde, wat eveneens tot een aansprakelijkheid

40. Vandenberghe, H., Hamelink, P. en Van Quickenbome, M., Overzicht, f.P.R. 1980,
1321, nr.152 (cfr. nochtans hun nr. 151 in fine).

41. Dalcq, R.O.,Traité,I,551, nrs. 1693-1694: adde 558-584, nrs. 1726-1750; Philippe,
D., o.c., Ann. Dr. Louv. 1986,391.

343



in solidum leidt, wanneer het slachtoffer beslist de miskenning van beide
aansprakelijkheidsregels in te roepen.

De fout van het slachtoffer rechtvaardigt, bij toepassing van de artike-
len 1382-1383 B.\V., een verdeling van de aansprakelijkheid.

d,2. Ten aanzien van afiikel 1386 bis B.W.

207. Wanneer de leerling of de leerjongen krankzinnig was, kan het
slachtoffer niettemin op artikel 1384 lid 4 B.W. een beroep doen mits
het bestaan van een objectief onrechtmatige daad in causaal verband
met de schade te bewijzenaz. De krankzinnigheid van de leerling of van
de leerjongen kan, onder omstandigheden, door de onderwijzer of de

ambachtsman worden ingeroepen om aan te tonen dat hij het ongeval
onmogelijk kon beletten (rechtvaardigingsgrond of ontstentenis van causaal

verband tussen de vermoede fout en de schade).

Ten aanzien van de krankzinnige leerling of leerjongen is echter de

toepassing van artikel 1386 bis B.W. te vorderen.

De krankzinnigheid van de onderwijzer of de ambachtsman sluit niet
noodzakelijk de toepassing van artikel 1384 lid 4 B.W. uit.

De aangesproken onderwijzer of ambachtsman zal weliswaar de krank-
zinnigheid inroepen om aan te tonen dat hij geen fout pleegde, maar uit
de loutere vaststelling van het bestaan van de krankzinnigheid is het be-

wijs van de ontstentenis van een fout niet af te leiden. De toestand van
krankzinnigheid kan immers, onder omstandigheden, het gevolg van een

voorafgaande fout zijna3. Het tegenbewijs moet dus ook het bestaan van
een dgl. voorafgaande fout uitsluiten.

Wanneer de krankzinnigheid van de onderwijzer of de ambachtsman de

toepassing van artikel 1384 lid 4 B.V/. uitsluit (bewijs van de ontstentenis
van een fout), is nog op artikel 1386 bis B.W. een beroep te doen4, om
een naar billijkheid bepaalde schadevergoeding te bekomen.

In dat geval moet het slachtoffer evenwel aantonen dat tussen het
gedrag van de krankzinnige en de schade die door de leerling of de

leerjongen aan een derde is berokkend, een causaal verband bestaat. Op
het vermoeden van artikel 1384 lid 4 B.W. is daarbij geen beroep meer

te doen.

42. Zie supra nr. 199.

43. Zie supra nr. 16.

44. Contra: Dalcq, R.O., Traité, l, 734, nr. 2317; Meulders, L., o.c., R.G.A.R. 1984,
10842- 1 l.
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d.3. Ten aanzien van artikel 1384 lid 2 B.W.

208. Hoewel voor veel kritiek vatbaar45, is door het Hof van Cassatie

aangenomen dat de toepasselijkheid van artikel 1384 lid 4 B.W. uitsluit
dat het vermoeden van aansprakelijkheid van de ouders is in te roepen46.

Omgekeerd lijkt het zeer onwaarschijnlijk dat een eventuele toepassing
van artikel 1384 lid 2 B.W. met artikel 1384 lid 4 B.W. is te combineren.
Meestal zal de leerling of de leerjongen, wanneer hij zich bij zijn ouders

bevindt, niet meer onder het toezicht van de onderwijzer of de ambachts-

man staan, zodat één van de toepassingsvoorwaarden van artikel 1384 lid
4 B.W. ontbreektaT.

Toch is niet helemaal uit te sluiten dat een minderjarige leerling of
leerjongen zich tegelijk onder het toezicht van zijn ouders en van een

onderwijzer of van een ambachtsman bevindt.
Aan twee mogelijkheden is te denken: de onderwijzer of de ambachts-

man is tegelijk de ouder van de leerling of de leerjongeî en het toezicht
wordt gezamenlijk (b.v. tijdens privélessen) door de ouders en een onder-
wijzer of een ambachtsman uitgeoefend.

Wanneer de onderwijzer of de ambachtsman tegelijk één van de ouders

van de minderjarige leerling of leerjongen is, wordt beweerd dat het

slachtoffer tussen de artikelen 1384 lid 2 en 4 kan kiezenas.

Die zienswijze vergt nochtans enig voorbehoud wanneer, zoals het

Hof van Cassatie doet, wordt aangenomen dat de artikelen L384 lid 2 en

4 B.W. niet samen toepasselijk zijn. Moet, in die veronderstelling, niet
worden onderzocht in welke hoedanigheid de aangesprokene jegens het

kind handelde op het ogenblik dat de schade werd veroorzaakt (als ouder

of als onderwijzer)? Indien zulks niet gebeurt, heeft dit tot gevolg dat op de

ouder die tegelijk de onderwijzer of de ambachtsman van zijn minderjarig
kind is een zwaardere aansprakelijkheid rust dan op de ouders die de

hoedanigheid van onderwijzer of ambachtsman van hun kind niet bezitten.
Ten aanzien van laatstgenoemden kan op artikel 1384 lid 2 B.V/. immers
geen beroep meer worden gedaan wanneer hun kinderen zich onder het
toezicht van een onderwijzer of van een ambachtsman bevinden, terwijl
die wetsbepalingaeop de eerstgenoemde toepasselijk zou blijven.

45. Zie supra nr. 192.

46. Cass. 22 september 1978, An. Cass. 1979,96; Pas. 1979, I, 108.

47. Zie supra nr. 203; Dalcq, R.O., Traité,I, 553, nr. 1703.
48. Dalcq, R.O.,Traité,I, 538, nr. 1654; Meulders, L., o.c., R.G.A.R. 1984, 10842-3 verso.
49. Waarvan het tegenbewijs moeilijker is te leveren (geen fout in het toezicht op en in

de opvoeding van de minderjarige) dan bij artikel 1384 lid 4 B.W. het geval is.
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Wordt integendeel aangenomen dat de artikelen 1384 lid 2 en 4 B.W.
steeds gezamenlijk toepasselijk zijn, dan heeft het slachtoffer tussen de

beide wetsbepalingen de keuze wanneer eenzelfde rechtssubject tegelijk
ouder en onderwijzer of ambachtsman van de minderjarige leerling of
leerjongen is, die aan een derde schade berokkende.

Aan de hypothese van een gezamenlijk toezicht van de ouder én van
een onderwijzer of een ambachtsman op eenzelfde minderjarige leerling
of leerjongenso, lilkt nog geen aandacht te zijn geschonken. De recht-
spraak van het Hof van Cassatie lijkt daarmee overigens geen rekening
te houdensl.

In dergelijk geval lijkt tot een aansprakelijkheid in solidum te be-

sluiten, wanneer de minderjarige leerling of leerjongen er, ondanks het
gezamenlijke toezicht, in slaagt, aan derden schade te berokkenen en de

aangesproken ouders en onderwijzer of ambachtsman het wettelijke tegen-

bewijs niet kunnen leveren52.

d.4. Ten aanzien van artikel 1384 lid 3 B.W.

209. Het kan o.m. gebeuren dat een aansteller of een meester op een

onderwijzer of een ambachtsman een beroep doet om zijn aangestelden of
bedienden bij te scholen . . .

Wanneer die aangestelden-bedienden tijdens het toezicht dat de onder-
wijzer of ambachtsman op hen uitoefent aan een derde schade veroorzaken,
rijst de vraag of het slachtoffer de keuze tussen de artikelen 1384 lid 3

(objectieve aansprakelijkheid) en lid 4 (vermoeden van aansprakelijkùeid)
heeft, wanneer de toepassingsvoorwaarden van beide wetsbepalingen zijn
verenigd.

Hierop is bevestigend te antwoorden: het slachtoffer heeft de keuze
en kan bovendien beide aansprakelijkheden te zamen inroepen om de

aansprakelijkheid in solidum van de meesterhansteller en de onderwij-
zer/ambachtsman te horen uitsprekens3.

50. B.v. privélessen die aan de leerling in aanwezigheid van zijn ouders worden gegeven;
lessen die gezamenlijk door de ouders en een onderwijzer worden gegeven . . .

51. Daarin wordt er nl. van uitgegaan dat het toezicht van de ouders en van de onderwijzer
of de ambachtsman altematieven zijn (zie Cass. 22 september 1978, Arr. Cass. 1979,
86; Pas. 1979, I, 108).

52. Waarbij de grootste bewijslast op de ouders rust zij moeten ook de ontstentenis van
een fout in de opvoeding ,rantonen.

53. Dalcq, R.O., Traité, I, 554, nr. 1706; Meulders, L., o.c., R.GA.R. 1984, 10842-6
verso (ten onrechte wordt beweerd dat die keuzemogelijkheid weinig nut vertoont.
Twee onderscheiden patrimonia kunnen immers worden aangesproken); Philippe, D.,
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Uitzonderlijk kan het onderricht ook door de meester of de aansteller

aan zijn bediende of aangestelde worden verstrekt, zodat eenzelfde persoon

de hoedanigheid van meester/aansteller en onderwijzer/ambachtsman be-

zit5a. Er is beweerd dat het slachtoffer omwille van het adagium "speciala
generalibus derogant" enkel artikel 1384 lid 4 B.W. kan inroepenss

Het is weinig begrijpelijk waarom het slachtoffer op artikel 1384 lid
3 B.W. een beroep kan doen wanneer de hoedanigheid van onderwij-
zerlantbachtsman en aansteller/meester niet in hoofde van dezelfde persoon

zijn verenigd, maar die mogelijkheid niet meer heeft wanneer eenzelfde

persoon beide hoedanigheden bezit.

Onduidelijk is tevens waarom artikel 1384 lid 3 een algemene en

artikel 1384 lid 4 een bijzondere wetsbepaling zol zijn: de voorbereidende

werken laten een dergelijk besluit niet toe.

De door die rechtsleer gevolgde redenering heeft tot doel te voorkomen
dat artikel 1384 lid 4 B.W. een overbodige wetsbepaling wordt.

Meestal bevindt de leerling of de leerjongen zich nl. in een band van

ondergeschiktheid jegens de onderwijzer of de ambachtsman, wat sommige

auteurs doet vrezen dat de slachtoffers van leerlingen of leerjongens

steeds naar artikel 1384 lid 3 B.W. (objectieve aansprakelijkheid) zouden

grijpens6.

Die vrees lijkt ongegrond: ten aarvien van leerlingen of leerjongens

is er - in beginsel - geen sprake van bediening (zie artikel 1384 lid 3

B.W.) maar van onderricht, zodat één van de toepassingsvoorwaarden van

artikel 1384 lid 3 B.W. ontbreekt. Enkel wanneer aan een reeds opgeleide

bediende/aangestelde tijdens de bediening waartoe hij wordt gebruikt,
bijkomend onderricht wordt gegeven, lijken de toepassingsvoorwaarden
van beide wetsbepalingen tegelijk te zljn verenigd.

Vermits de toepassingsvoorwaarden van beide wetsbepalingen, in die

veronderstelling, te zameî bestaan, heeft het slachtoffer de keuze en zijn
beide wetsbepalingen ook samen in te roepen.

210. De onderwijzer of de ambachtsman kan, bij het verstrekken van het

onderricht, ook de hoedanigheid van aangestelde bezitten. Dit doet zich

o.c., Ann. Dr. Louv. 1986, 396.
54. Meulders, L., o.c., R.G.A.R. 1984, 10842-3 verso.
55. Meulders,L.,o.c., R.G.A.R. 1984, 10842-3 verso;VanMullem, J.,o.c.,R.CJ.8.1978,

267, nr. 8; cfr Dalcq, R.O., Traité,I, 554, nr. 1707.
56. Dalcq, R.O.,Traité,I, 554, nr. 1707; Meulders, L., o.c., R.G-A.R. 1984, 10842-3 verso;

Van Mullem, J., o.c., R.CJ.B. 1978,267, nr.8; zie ook Brussel 7 juni 1968, J.C.B.
1969,277.
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o.m. voor t.a.v. de leerkrachten van het vrije gesubsidieerde onderwijs en

t.a.v. de niet vast benoemde leerkrachten van het officiële onderwijs die
onderricht verstrekken in uitvoering van een arbeidsovereenkomstsT. Tal
van andere voorbeelden bestaan nog58.

Kan het slachtoffer van de leerling of van de leerjongen, onder die
omstandigheden, jegens de onderwijzerlambachtsman op artikel 1384lid 4
B.W. een beroep doen of moet het onderzoeken of op de aansteller/meester
van de onderwijzer of ambachtsman een verhaal is uit te oefenense?

Zichberoepend op artikel 18 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de

arbeidsovereenkomsten, wordt door de rechtsleer de indruk gewekt dat het

slachtoffer, in dat geval, artikel 1384 lid 4 B.W. niet meer kan iffoepen60.
Een onderscheid is nochtans te maken: zoals verder wordt besproken6l,

vergt de toepassing van artikel 1384 lid 3 B.W. geenszins het bestaan

van een arbeidsovereenkomst. Dit houdt in dat artikel 1384 lid 3 B.W.
toepasselijk is, zonder dat het slachtoffer noodzakelijk op artikel 18 van

de Arbeidsovereenkomstenwet dient te stuiten wanneer de aangesprokene

onder het gezag eî de leiding van een ander, diensten verstrekt.

O.m. is te denken aan een sportmonitor die zich in een band van onder-
geschiktheid jegens een sportclub bevindt maar geen arbeidsovereenkomst
heeft gesloten. Wanneer een leerling aan een derde schade veroorzaakt, kan
het slachtoffer lastens die sportmonitor op artikel 1384 lid 4 een beroep

doen, mits het bewijs van alle toepassingsvoorwaarden te leveren.

De omstandigheid dat de onderwijzer tevens aangestelde is, bezorgt
hem geen immuniteit.

'Wanneer de onderwijzer of de ambachtsman evenwel door een ar-

beidsovereenkomst met de onderwijsinstelling is verbonden en aldus de

hoedanigheid van aangestelde/bediende bezit, is met artikel 18 van de Ar-
beidsovereenkomstenwet wel rekening te houden.

Volgens die wetsbepaling kan slechts tot de persoonlijke aansprake-

lijkheid van de werknemer zowel jegens derden als jegens de werkgever

57. Zie Kruithof, R., Aansprakelijkheid voor andermans daad, 43-45, nr. 25; Van Oevelen,
4., De contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van de werknemer in het
raam van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, in "Actuele problemen van het
arbeidsrecht" (ed. M. Rigaux), Antwerpen, Kluwer, 1984, l4O-141, nr.226.

58. B.v. sportmonitoren die in dienstverband werken, zonder dat noodzakelijk een arbeids-
overeenkomst is gesloten.

59. Zie infra nrs. 217-243; zie ook Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M. e.a., Over-
zicht,T.P.R. 1987,1479, nr. l3l.

60. Kruithof, R., Aansprakelijkheid voor andermans daad, 42-43, nr. 24; Meulders, L.,
o.c., R.G.A.R. 1984, 10842-5 verso; cfr. Van Oevelen, A., Aansprakelijkheid van
werknemers, l4O-141, nr. 226.

61. Zie infra nrs. 219-224.
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worden besloten wanneer het slachtoffer zijn bedrog, zware fout of eerder
gewoonlijke dan toevallige lichte schuld aantoont.

De bedoeling van de wetgever was kennelijk de aansprakelijkheid van

de werknemer in alle andere gevallen uit te sluiten. Hieruit volgt meteen

dat de onderwijzer of de ambachtsman, die tegelijk werknemer is, zich op

artikel 18 van de Arbeidsovereenkomstenwet kan beroepen en eruit kan

afleiden dat artikel 1384 lid 4 B.W. (vermoeden van aansprakelijkheid)

niet langer op hem toepasselijk is, zodat enkel een, door het slachtoffer te
bewijzen bedrog, zware fout of eerder gewoonlijke dan toevallige lichte
schuld, in causaal verband met de schade, zijn aansprakelijkheid kunnen

rechtvaardigen. Gelet op de duidelijke tekst van artikel 18 W.A.O. lijkt
het minder aangewezen aan te nemen dat leerkrachten-werknemers in
de besproken hypothese, niet meer aansprakelijk zijn te stellen voor de

schade veroorzaakt door de onrechtmatige daden van de onder hun toezicht
staande leerlingen wanneer zij bewijzen dat het niet beletten van die

handelingen niet aan hun bedrog, zware fout of gewoonlijk voorkomende

lichte fout is te wijten62. Volgens die opvatting wordt het vermoeden van

aansprakelijkheid van artikel 1384 lid 4 B.W. door de toepasselijkheid van

artikel l8 W.A.O. niet uitgesloten doch enkel beperkt. Het belang van die

betwisting m.b.t. de bewijslastverdeling is niet gering: rekening houdend

met de door de wetgever beoogde bescherming van de werknemer63, li.lkt
aan te nemen dat het slachtoffer lastens de onderwijzer-werknemer de

toepassingsvoorwaarden van artikel 18 W.A.O. moet aantonen en dat

het niet aan de onderwijzer-werknemer kan toekomen een vermoeden

van aansprakelijkheid te weerleggen door een tegenbewijs, waarvan het

bewijsrisico door hem zou zijn te dragen.

Zoals verder is toegelichts, heeft artikel 18 van de Arbeidsovereen-

komstenwet tot gevolg dat de rechtstoestand van de slachtoffers van leer-

lingen of leerjongens en van onderwijzers of ambachtslui verschillend is

ngl. de onderwijzer of de ambachtsman al dan niet werknemer is. Die
toestand is te betreuren.

62. Kruithof, R., Aansprakelijkheid voor andermans daad, 42-43, nr. 24; Yan Oevelen,
A., Aansprakelijkheid van werknemers, 140-141, nr.226; Van Oevelen, 4., o.c., R.tÿ.
1987-88, 1184, nr. 3Oi contra: Fagnart, J.L. en Denève, M., Chronique,,f.f. 1988,
260, nr. 108.

63. Waarvan het nut en de draagwijdte misschien voor betwisting vatbaar is, maar waaryan
het bestaan de lege lata is te erkennen.

64. Zie infra nrs. 266 et seq.
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d.5. Ten aanzien van artikel 1i84 lid 4 B.W.

2ll. Het gebeurt dat een leerling of een leerjongen zich tegelijk onder
het toezicht van meerdere onderwijzers of ambachtslui bevindt, wanneer
hij foutief, minstens objectief onrechtmatig aan een derde schade veroor-
zaakt6s.

In dat geval beschikt het slachtoffer over de mogelijkheid de verschil-
lende onderwijzers of ambachtslui in solidum aan te sprekentr.

Zij kunnen echter, op grond van de feitelijke elementen die ten aanzien
van elkeen verschillend kunnen zijn, het tegenbewijs leveren. Slagen zij
daarin niet, dan is tot hun aansprakelijkheid in solidum te besluiten.

d.6. Op de leerling of de leerjongen rust een vermoeden van
aansprakelijkheid of e en obje ctieve aansprakelijkheid.

212. Ten slotte is te bepalen of het slachtoffer op artikel 1384 lid 4 B.W.
een beroep kan doen wanneer op de leerling of de leerjongen zelf een ver-
moede of een objectieve aansprakelijkheid rust (verticaal gecombineerde

toepassing van verrnoede en/of van objectieve aansprakelijkheden).
Zoals reeds ten aanzien van de aansprakelijkheid van de ouders (ar-

tikel 1384 lid 2 B.W.) is vastgesteld6T, is aan te nemen dat een verticaal
gecombineerde toepassing van vermoede erÿof van objectieve aansprake-

lijkheden is uit te sluiten.
Wanneer een leerling of een leerjongen, tijdens de periode dat een

onderwijzer of een ambachtsman op hem toezicht oefent, op grond van

de artikelen 1384 lid l, 2, 3, 1385 of 1386 van het B.W.68 jegens een

derde aansprakelijk wordt gesteld, dan is uit die vermoede of objectieve
aansprakelijkheid geenszins af te leiden dat die leerling of leerjongen zich
aan een fout of aan een objectief onrechtmatig gedrag schuldig maakte.

Noch het vermoeden van aansprakelijkheid, noch de objectieve aan-

sprakelijkheid - zelfs wanneer alle toepassingsvoorwaarden zijn verenigd -
rechtvaardigen immers het besluit dat de leerling of de leerjongen een fout
of een objectief onrechtmatige daad pleegde, onontbeerlijke voorwaarde

65. B.v. meerdere onderwijzers die tijdens de speeltijd toezichr op de leerlingen hou-
den ...

66. Dalcq, R.O.,Traité, I,555, nr. lTll; Vandenberghe, H., Hamelink, P. en Van Quic-
kenborne, M., Overzicht, f.P.R. 1980, 1316, nr. 144.

67. Zie supra nr. 195.

68. De toepassingen hiervan zijn wellicht eerder beperkt maar zijn toch niet uit te sluiten.
Te denken is ook aan de theorie van de abnormale burenhinder, aan bijzondere
objectieve aansprakelijkheden die de wetgever in het leven riep . . .
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om artikel 1384 lid 4 B.W. toe te passen.

Er is dus, op grond van de feiten, te onderzoeken of dgl. fout of objec-

tief onrechtmatige daad door de leerling of de leerjongen is gepleegd. In
voorkomend geval, kan de onderwijzer of ambachtsman nog steeds aanto-

nen dat hij de daad van de leerling of de leerjongen niet kon beletten6e.

Aan de vraag of de vermoede aansprakelijkteid van de onderwijzer
en de ambachtsman, die tegelijk de hoedanigheid van aangestelde of
werknemer bezitten, toelaat hun aansteller of meester, op gtond van artikel
1384 lid 3 B.W. aan te spreken, wordt hiema aandacht geschonkenT0.

69. Contra: Meinertzhagen-Limpens, A., o.c., R.CJ.B. 1985,225-228, nrs. 18-20; Meul-
ders, L., o.c., R.G.À.R. 1984, 10842-8 verso tot l0; Van Mullem, J., o.c., R.CJ.B.
1978,270-278, ms. 12 en 23.

70.Zie infra nr.24l.
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4. Andere door de wetgever of de
rechtspraak in het leven geroepen
v ermoedens v an aansprakelij kheid.

213. Niets belet de wetgever om uit welbepaalde rechtsfeiten een ver-
moeden van aansprakelijkheid af te leiden dat door de aangesprokene mits
het bewijs van de ontstentenis van een fout of van een causaal verband
weerlegbaar is.

Hoewel niet zeer talrijk, komen dergelijke wetsbepalingen in het Belgi-
sche positieve recht voor. De wetgever gebruikt echter niet steeds dezelfde
techniek om tot een verrnoeden van aansprakelijkheid te besluiten.

Hij kan op de eerste plaats, zoals m.b.t. de artikelen 1384 lid 2

en 4 B.W. is gebeurd, de rechtsfeiten bepalen wiu[aan een vermoeden
van aansprakelijkheid is verbonden en uitdrukkelijk vermelden dat dit
vermoeden door het bewijs van de ontstentenis van een fout of van een

causaal verband is te weerleggen.
De vraag is gerezen of de artikelen 18 van de wet van 10 maart

1925 op de distributie van electrische energie, 13 van de wet van 13

oktober 1930 op de telegrafie en de telefonie en 2 van de wet van 4 aprl,l
1900, opgenomen in artikel 7 bis van de jachtwet van 28 februari 1882 tot
dergelijk vermoedens van aansprakelijkheid aanleiding gevenl.

Terecht is aangenomen dat artikel 18 van de wet van 10 maart 1925 op
de distributie van electrische energie2 en2van de wet van 4 april 19003

het bewijs van een fout door het slachtoffer vergen.
Uit die wetteksten kan geen afwijking van het gemene recht, geen

wettelijke omkering van de bewijslast worden afgeleid.
Artikel 18 van de wet van 10 maart 1925 bevestigt de aansprakelijkheid

van de electriciteitsmaatschappij jegens derden: een dergelijke bevestiging
is niet als een wijziging van de aansprakelijkheidsregels te interpreteren.

Artikel 2 van de wet van 4 april 1900 breidt het wettelijk "schade"
begrip uit, zonder afwijking van het foutbegrip en zonder wettelijke om-

l. Voor een overzicht: Bocken, H., o.c., T.P.R. 1984,336-340, nrs. l1-14; Fagnart, J.L.,
Chronique, J.T. 1976,611, nr. l14.

2. Artikel 18 bepaalt: "de vergoedingen voor schade wegens aanleg of exploitatie van
een electriciteitsvoorziening vallen geheel ten laste van het betrokken bedrijf dat
aansprakelijk blijft voor al de voor derden berokkende schade".

3. Waardoor wordt bepaald dat de "vergoeding voor schade door konijnen aan vruchten
en gewassen veroorzaakt het dubbele van de schade bedraagt"; Rb. Toumai 27 januui
1987, J.L.M.B. 1987, 1189.
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kering van de bewijslast.
V/eliswaar is vastgesteld dat Hoven en Rechtbanken, bij de toepassing

van die wetsbepalingen, geneigd zijn snel tot het bewijs van een fout te
besluiten en het verweer van de aangesprokerte zeer streng te beoordelena.

Vast is echter te stellen dat aldus de rechtsregels m.b.t. de bewijs-
lastverdeling worden geëerbiedigd, m.a.w. dat van een omkering van de

bewijslast geen sprake is, wat nochtans onontbeerlijk is om tot een ver-

moeden van aansprakelijkheid te besluiten.

Het slachtoffer blijft nl. de bewijslast dragen. Als gevolg daarvan voert
het rechtsfeiten aan waaruit de rechter - soms misschien te snel - afleidt
dat het bewijs van een fout in causaal verband met de schade is geleverd.

Beslissingen waardoor de bewijslast werkelijk wordt omgekeerd door
de electriciteitsmaatschappij of de houders van het jachtrecht aansprakelijk
te stellen wanneer zij niet in staat zijn de ontstentenis van een fout of van

een causaal verband aan te tonen, schenden dan ook de artikelen 1315 van

het B.W., 870 van het Ger. Wb. en 18 van de wet van 10 maart 1925 of
2 van de wet van 4 april 1900.

Artikel 13 van de wet van 13 oktober 1930 op de telegrafie en de

telefonie doet een ander probleem rijzen. Dit artikel bepaalt: "de boven-
grondse en ondergrondse telegraaf- en telefoonlijnen moeten doelmatig
worden beschermd tegen de gevaren van toevallig contact met de lijnen
bestemd voor het overbrengen en verdelen van electrische energie. De

beschermingsinrichtingen worden door de eigenaar van de electrische lij-
nen op eigen kosten tot stand gebracht en onderhouden. Deze laatste zijn
verantwoordelijk voor de ongevallen en de schade teweeggebracht door
ontoereikende bescherming of door het ontbreken hiervan".

Hieruit volgt dat aan de electriciteitsmaatschappijen door dit artikel 13

een welbepaald gedrag wordt opgelegd: zij moeten toevallig contact van

de telefoon- met de electriciteitslijnen vermijdens.

Komt dergelijk toevallig contact toch tot stand, dan staat meteen vast

dat de electriciteitsmaatschappij artikel 13 heeft miskend. Zoals bespro-

ken6, komt de overtreding van een wetsbepaling waardoor een welbepaald

4. Bocken, H., o.c., T.P.R. 1984,337-338, nr. 12 en 339-340,nr. 14; zie ook Bouillenne,
R., L'article 18 de la loi du l0 mars 1925 établit-il à charge des compagnies
d'élecnicité une présomption de responsabilité à charge de la société exploitante,
R.G.A.R. 1946, nr. 3862.

5. Cass. 6 oktober 19'12, A.rr. Cass. 1973, 136; Pas. 1973,1,137.
6. Zie supra nr. 40.
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gedrag wordt opgelegd, als een fout in aanmerking, mits de toerekenings-

vatbaarheid van de aangesprokene op het ogenblik van de wetsoverfteding
is bewezen en vastgesteld.

Toegepast op artikel 13 van de wet van 13 oktober 1930 heeft dit als

gevolg dat het slachtoffer, mits het bewijs van de toerekeningsvatbaar-

heid te leveren, door het bewijs van de wetsovertreding de fout van de

aangesprokene aantoont.

Een vermoeden van aansprakelijkheid is hierin echter niet te zienl'B .

Het komt immers aan het slachtoffer toe de fout te bewijzen. Uit de -
door het slachtoffer te bewijzen - wetsovertreding kan de miskenning van

een algemene zorgvuldigheidsnorm en de voorspelbaarheid van schade

worden afgeleide, maar bovendien moet het slachtoffer ook de toereke-
ningsvatbaarheid van de aangesprokene op het ogenblik van de wetsover-

schrijding aantonen. Feitelijke vermoedens kunnen het slachtoffer daarbij

ter hulp komen, m,utr er bestaat geen rechtsregel die zou toelaten uit de

feitelijke vaststelling van de wetsovertreding een weerlegbaar vermoeden

van toerekeningsvatbaarheid af te leiden. De wetsovertreding geeft dan

ook geen aanleiding tot een vermoeden van aansprakelijkheid.

214. Een andere techniek bestaat erin dat de wetgever de aansprakelijk-

heid van een rechtssubject uit door de wet bepaalde rechtsfeiten afleidt
maar geen algemeen tegenbewijs van de ontstentenis van een fout toelaat,

doch dit integendeel tot enige welbepaalde hypotheses beperkt.

Door het toegelaten tegenbewijs wordt dan aangetoond dat de schade

noch het gevolg vaneenfout van de aangesprokene is, noch aan het gedrag

van de aangesprokene is toe te rekenen (ontstentenis van causaal verband).

De Richtlijn van de Raad van Ministers vat25juli 1985 betreffende de

onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen

der Lid-Staten inzake de aansprakelijkheid voor produkten met gebreken

is, volgens één mogelijke interpretatie, hiervan een voorbeeldlo.

Uit artikel 7 van de Richtlijn blijkt dat de producent, wanneer de door
de Richtlijn bepaalde rechtsfeiten zijn bewezen, aansprakelijk is, tenzij hij
aantoont dat de schade niet aan zijn gedrag is toe te rekenen (artikel 7 a,

7. Cfr. Bocken, H., o.c., T.P.R. 1984,338-339, nr. 13; hetzelfde geldt m.b.t. het decreet
van 10 vendémiaire van het jaar IV (cfr.: Fagnart, J.L., Chronique, l.T. 1976,605, nr.
92-9s).

8. Evenmin een objectieve aansprakelijkheid vermits een fout te bewijzen blijft.
9. Wat voor geen tegenbewijs vatbaar is.

l0.Zieinfra nrs. 321-348; zie ook Fallon, M., La directive du 25 juillet 1985 relative à
la responsabilité du fart des produits et le secteur de la construction, 7" Aann. 1987,
277, nr. 37.
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b, c) of dat hij geen fout heeft begaan (artikel 7 d, e en 0. De ontstentenis

van een causaal verband of van een fout zijn dus, volgens de opstellers

van de Richtlijn, enkel bevrijdend in de gevallen die uitdrukkelijk in voor-
meld artikel7 zijn bepaald, alhoewel is te onderstrepen dat verschillende

bepalingen van artikel 7 eerder wijzen op de ontstentenis van een toepas-

singsvoorwaarde van de aansprakelijkheid. Een bevrijdingsgrond is er, in
die veronderstelling, dan niet in te lezen.

Binnen het kader van dit tegenbewijs, is de aansprakelijkheid van de

producent op een vermoeden van aansprakelijkheid gestoeld, vermits uit
de omstandigheid dat hij het in artikel 7 bedoelde tegenbewijs niet kan

leveren, niet is af te leiden dat hij een fout pleegde of dat zijn gedrag een

causaal verband met de schade vertoondell.
Een ander tegenbewijs, dat bij veronderstelling niet tot één van de

hypotheses van artikel 7 is te herleiden en waaruit de ontstentenis van een

fout of van een causaal verband zou blijken, is daarentegen - in beginsel

- niet bevrijdend. In die gevallen is de aansprakelijkheid van de producent

objectief en derhalve vreemd aan het vermoeden van aansprakelijkheidl2.

Het vermoeden van aansprakelijkheid is nog op een andere wijze in
het leven te roepen.

De wetgever kan de aansprakelijkheid aan het bewijs van een aantal

rechtsfeiten verbinden en het tegenbewijs beperken tot de ontstentenis van

het causaal verband tussen het gedrag van de aangesprokene en de schade.

Artikel 103 § 4 van de wet op de handelsvennootschappenl3 is hiervan
een voorbeeld.

De miskenning van de wet, waardoor een welbepaald gedrag is opge-

legd, komt als een fout in aanmerking, wanneer bovendien is aangetoond

dat de aangesprokene toerekeningsvatbaar wasl4. Door het tegenbewijs

I l. De producent is nl. niet in staat het bewijs van de ontstentenis van een fout of van een

causaal verband aan te tonen, maar dit betekent niet dat hij daadwerkelijk een fout in
causaal verband met de schade pleegde.

12. Zie infra nrs.342-3M.
13. In artikel 103 § 4 van de Wet op de handelsvennootschappen is bepaald: "Is de

algemene vergadering niet overeenkomstig dit artikel bijeengeroepen, dan wordt de

door derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van een

bijeenroeping voort te vloeien"; zie desbetreffend: Parmentier, Cl., La responsabilité
des dirigeants d'entreprises en cas de faillite, T.B.H. 1986, 760-762; Ronse, J. en

Lievens, J., L'administration des sociétés. La responsabilité des administrateurs et
gérants après la faillite, in"Les sociétés commerciales", Brussel, J.8., 1985, 200,-204,

nr. 16.

14. Zie supra nr. 40.
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van de aansprakelijkheid tot de ontstentenis van een causaal verband tus-

sen het gedrag van de aangesprokene en de schade te beperken, wordt -
impliciet doch zeker - de toerekeningsvatbaarheid van de aangesprokene

ter zijde geschoven.

Toch blijft het een vermoeden van aansprakelijkheid omdat de wet een

gedrag van de aangesprokene sanctioneert en het toegelaten tegenbewijs
op de ontstentenis van een causaal verband tussen het gedrag van de

aangesprokene en de schade betrekking heeft.
Zoals hiema wordt bestudeerd, treft de objectieve aansprakelijkheid

geen gedrag, maar een hoedanigheid van de aangesprokene. De ontstente-
nis van causaal verband is, bij een objectieve aansprakelijkheid, dan ook
niet aan het gedrag van de aangesprokene - het weze een wetsovertreding

- te toetsen.
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C. De objectieve aansprakelijkheid.

215. Bocken noemt de objectieve aansprakelijkheid in ons land terecht

een huis met vele kamersl: bij de eerste bezoeken lijkt het zelfs een

doolhof.
Toch beantwoordt de objectieve aansprakelijkheid aan krachtlijnen,

die, wanneer op moeilijkheden wordt gestuit, hun nut bewijzen.

De objectieve aansprakelijkheid bevat, zo wordt algemeen aangeno-

men, aansprakelijkheidsregels waardoor een rechtssubject tot schadever-

goeding kan worden veroordeeld zonder dat is aangetoond dat hij zich aan

een fout in causaal verband met de schade schuldig maakte en zonder dat

de aangesprokene zich aan die aansprakelijkheid kan onttrekken door het

bewijs dat hij geen fout pleegde of dat zijn - foutief - gedrag met de

schade geen causaal verband vertoonde2.

De objectieve aansprakelijkheid volgt dus uit het bewijs van een aan-

tal, door de wetgever of de rechtspraak3bepaalde, rechtsfeiten. Objectieve
aansprakelijkheden zijn derhalve aansprakelijkheden van rechtswege: de

toepassingsvoorwaarden worden door rechtsregels bepaald die hun oor-

sprong in één van de formele bronnen van het recht vinden, zonder dat

bovendien het bewijs van een fout is vereist om tot een aansprakelijkheid

te besluiten.
Eén van die rechtsfeiten betreft de hoedanigheid die de aangespro-

kene moet bezitten: niet het gedrag van de aangesprokene maar wel zijn
hoedanigheid staat dus bij de objectieve aansprakelijkheid centraal.

De "hoedanigheid" omvat het geheel van kenmerken die de aangespro-

kene moet vertonen om onder de toepassing van de objectieve aansprake-

lijkheidsregel te vallen. Die kenmerken hebben, in beginsel, niets te maken
met het gedrag dat de schade zou hebben veroorzaakt. Het gedrag van de

aangesprokene wordt m.b.t. het berokkenen van de schade niet beoordeeld.
Vermits het gedrag van de aangesprokene niet dienend is, speelt het al

dan niet foutief karakter ervan en het causale verband tussen dit gedrag en

de schade bij de toepassing van de objectieve aansprakelijkheid geen rol.
De fout --en de objectieve aansprakelijkheid zijn dan ook fundamenteel

verschillend.

1. Bocken, H., o.c., T.P.R. 1984,331.
2. Bocken, H., o.c., T.P.R. 1984,331, nr.4; Fagnart, J.L., Les faits générateurs...

9-10; Vandenberghe, H., Hamelink, P. en Van Quickenbome, M., Overzicht, T.P.R
1980, 1147, nr. 2.

3. Of door een algemeen rechtsbeginsel, zie infra nrs. 49-64.
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Toch is ook op gelijkenissen te wijzen: het gaat immers nog steeds om

aansprakelijkheidsregels. Zoals de fout (of het gedrag) van de aangespro-

kene en het causaal verband tussen die fout (of het gedrag) en de schade

rechtsfeiten zijn waarvan de toepassing o.m. van de artikelen 1382, 1383,

1384 lid 2 en 4 van het B.'W. aftrankelijk is, zo is de toepassing van ob-
jectieve aansprakelijkheidsregels van andere rechtsfeiten afhankelijk, die

met evenveel zorg als b.v. het foutbegrip zijn te bepalen.

Bovendien is de terminologie misleidend: ten onrechte zou uit het

begrip "objectieve aansprakelijkheid" worden afgeleid dat de foutaanspra-

kelijkheid en de vermoedens van aansprakelijk,heid subjectieÿe aansptake-

lijkheden zljn.Zoals is besproken4,laat de foutbeoordeling, met uitzonde-

ring van sommige aspecten van de toerekeningsvatbaarheid, niet toe met

de persoonlijke (subjectieve) kenmerken van de aangesprokene rekening

te houden en kan het vermoeden van aansprakelijkheid worden toegepast

zonder dat de aangesprokene een fout is te verwijtens.
Niet de mogelijkheid om met zgn. subjectieve elementen rekening

te houden, maar wel de omstandigheid dat de fout of het gedrag van

de aangesprokene in causaal verband met de schade geen aansprakelijk-

heidsvoorwaarden zijn, onderscheidt de objectieve aansprakelijkheid van

de foutaansprakelijkheid6.

De objectieve aansprakelijkheid is niet langer als een uitzondering
op de foutaansprakelijkheid te beschouwen: haar toepassingsgebied wordt
steeds uitgebreider . Het lijkt er zelfs op dat het ruimer is dan dat van de

artikelen 1382-1383 B.W.
Hierna is een onderscheid gemaakt tussen de objectieve aansprakelijk-

heid voor andermans daad, de objectieve aansprakelijkheid voor zaken, de

objectieve aansprakelijkheden die de wetgever door bijzondere wetten in
de materiële betekenis in het leven riep en de aansprakelijkheid wegens

abnormale burenhinder.

4. Zie supra nrs.2l-24.
5. Nl. wanneer hij geen fout heeft begaan maar hiervan het bewijs niet kan leveren.

6. Zie Bocken, H., o.c., T.P.R. 1984,331, nr.4; De Page, H.,Traité,I1,943,w.944;
Vandenberghe, H., Hamelink, P. en Van Quickenborne, M., Overzicht, LP.R. 1980,
1158, nr. 12.
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I . De objectieve aansprakelijkheid
voor andermans daad.

216. In de samenleving is het niet uitzonderlijk dat één rechtssubject op

een ander een beroep doet om, al dan niet bezoldigd, hetzij een dienst te
verstrekken, hetzij in zijn naam en voor zijn rekening een rechtshandeling

te stellen.

Het gebeurt daarbij dat het rechtssubject, \ilaarop een beroep is gedaan,

bij het verstrekken van de dienst of bij het stellen van de rechtshandeling

aan derden schade berokkent.

De vraag is dan ook gerezen of het slachtoffer de opdrachtgever, de

aangestelde of de vertegenwoordiger dan wel beiden tot vergoeding moet

aansprekenl.

Een onderscheid is te maken alnaargelang het rechtssubject waarop

een beroep is gedaan enkel - materiële - diensten verstrekte of in naam

en voor rekening van zijn opdrachtgever rechtshandelingen stelde.

Wanneer enkel materiële diensten worden verstrekt, kan het slachtoffer

- onder omstandigheden - artikel 1384 lid 3 B.V/. inroepen (a). Wanneer

de diensten evenwel in het kader van een arbeidsovereenkomst worden
verstrekt, is o.m. met artikel 18 van de wet van 3 juli 1978 op de

arbeidsovereenkomsten rekening te houden (b).

Stelt één rechtssubject in naam en voor rekening van een ander rechts-

subject een rechtshandeling, dan is van vertegenwoordiging te spreken. Op
voorwaarde dat de vertegenwoordiger binnen zijn opdracht is gebleven, is

de opdrachtgever en niet de vertegenwoordiger door de rechtshandeling
verbonden2.

De vertegenwoordiger kan evenwel, naar aanleiding van de uitvoering
van zijn opdracht die erin bestaat een rechtshandeling te stellen, aan een

derde schade berokkenen.
Hierbij is een onderscheid te maken tussen de wettelijke, de conven-

tionele vertegenwoordiging en de vertegenwoordiging in het kader van de

rechtspersonen (c).

Ongeacht de verschillende toepassingsvoorwaarden, hebben de desbe-

treffende aansprakelijkheidsregels tot gevolg dat de opdrachtgever de door

l. Pothier, Traité des obligations, I, Paris, Debure, 1770, ll9, nr. 121.

2. Coipel, M., Disposition communes à toutes les formes de sociétés commerciales, I, in
Répertoire norarial, XII, Droit commercial, II, Brussel, Larcier, 1982, 184-186; Van
Gerven, W., Algemeen Deel, 150-l5l; Van Ryn, J. en Heenen, J., Principes de droit
commercial, I, Brussel, Bruylant, 1976,69, nr. 46.
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de aangestelde of de vertegenwoordiger aan een derde berokkende schade

moet vergoeden, zonder dat het slachtoffer een persoonlijke fout in causaal

verband met de schade lastens de opdrachtgever moet aantonen en zonder

dat die opdrachtgever zich kan bevrijden door het bewijs dat hij geen fout
pleegde of dat zijn gedrag met de schade geen causaal verband vertoonde.
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a. De aansprakelijkheid van meesters en aanstellers
(artikel 1384 lid 3 van het B.IV.).

a.1. De voorberei.dende werken.

217. De opstellers van het Burgerlijk Wetboek zagenin artikel 1384 lid 3
B.W. geen objectieve aansprakelijkheid, maar wel een vermoeden van fout.

De inspiratie werd bij Pothier gevonden die van oordeel was dat

meesters aansprakelijk moeten zijn voor de misdrijven en quasi-misdrijven

van hun dienstboden en werklui "même dans le cas auquel il n'aurait pas

été en pouvoir d'empêcher le délit ou quasi-délit, lorsque les délits
ou quasi-délits sont commis par lesdits serviteurs ou ouvriers dans

l'exercice des fonctions auxquelles ils sont employés par leurs maîtres,

quoiqu'en I'absence de leurs maîtres; ce qui a été établi pour rendre

les maîtres attentifs à ne se servir que de bons domestiques. A l'égard
des délits ou quasi-délits qu'ils commettent hors de leurs fonctions,
les maîtres n'en sont point responsables"3.

In het oorspronkelijke ontwerp van het Burgerlijk Wetboek was voor-

zien dat meesters en aanstellers aansprakelijk waren voor de schade berok-

kend door hun dienstboden en aangestelden, tijdens de diensten wiurvoor
zij werden aangesteld. De mogelijkheid werd hen echter gelaten om het

tegenbewijs van hun aansprakelijkheid te leveren door aan te tonen dat

zij de daad die hun aansprakelijkheid in het gedrang bracht, niet konden

belettena.

Tijdens de zitting van de afdeling wetgeving van het "Tribunat" dd. 16

nivôse van het jaar XII werd aan artikel 1384 B.W. gesleuteld. De moge-

lijkheid van een tegenbewijs werd met de volgende toelichting afgeschaft:
"tout ce qu'il était nécessaire de statuer à l'égard des maîtres et

commettans, se trouve dans le troisième paragraphe, dès qu'il y est

dit qu'ils ne sont tenu du dommage causé par leurs domestiques et

préposés que lorsqu'ils I'ont causé dans les fonctions auxquelles ils ont
été employés; et il serait dangereux de laisser subsister, à l'égard des

3. Pothier, o.c., ll9, nr. l2l.
 .Locré, o.c.,Y[,269; hierbij is op te merken dat consul Cambacérès voorstelde het

woord "aangestelden" door "bedienden" te vervangen 'afin que la responsabilité du
maître soit réduite au cas où le préposé a causé quelques dommages dans le cours de

I'exécution des ordres qu'il a reçus". (Læré, o.c., Y[,270, nr. l4). Dit amendement
werd tijdens de zitting van frimaire jaar XII van de Conseil d'Etat aangenomen, maar
werd tijdens de zitting van 16 frimaire jaar XII blijkbaar niet hemomen (Locré, o.c.,
Yl,27l, nr.2).
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maîfres et commettans I'exception portée par le cinquième paragraphe;

car il pourrait en résulter qu'ils ne seraient point tenus de dommage
par cela seul qu'ils n'y auraient pas été présents même quoiqu'il eût
été commis à des fonctions auxquelles les domestiques et préposés

auraient été employés; ce qui serait contre l'intention des auteurs du
projet de loi"S.

Uit die voorbereidende werken blijkt dat de aansprakelijkheid van de

meesters en de aanstellers beperkt was tot de schade die door hun dienst-
boden en aangestelden werd berokkend in de uitvoering van de functies
waartoe zij werden gebruikt6. Er is dan ook niet ernstig te betwisten dat het
de bedoeling van de wetgever was die wettelijke aansprakelijkheid te hand-
haven voor de schade die aangestelden aan derden berokkenen wanneer zij
voor hun opdrachtgever (de aansteller) de opgedragen dienst uitvoerenT.

De aanwezigheid van de opdrachtgever is daartoe uiteraard niet ver-
eist8, maar wanneer de aangestelde geen opdracht van de opdrachtgever
uitvoert doch o.m. zichzelf een genoegen of een dienst verschaft, lijdt het
geen twijfel dat hij zich niet meer in de functie bevindt waarvoor hij door
de opdrachtgever is gebruikt.

De verklaring van die aansprakelijkheid werd door de opstellers in
verschillende richtingen gezocht. Treilhard zag er voor derden een waar-
borg tot het bekomen van schadevergoeding in, muutr verwees toch ook
naar een nalatigheid ("ceux à qui elle est imposée ont à s'imputer, pour
le moins, les uns de la faiblesse, les autres de mauvais choix, tous de la
négligence")9. Bertrand de Greuille sprak eveneens van een waarborg voor
de slachtoffers, maar leek de aansprakelijkheid van meesters en aanstellers

toch vnl. te verklaren door hun foutieve keuze van de aangestelde ("n'a-
ril pas à se reprocher d'avoir donné sa confiance à des hommes
méchans, maladroits ou imprudens et serait-il juste que des tiers
demeurassent victimes de cette confiance inconsidérée, qui est la cause
première, la véritable source du dommage qu'ils éprouvent?")10.

5. Locré, o.c., Y[,273, w. 6.

6.Zie ook Treilhard, o.c., nr. l1 (Locré, o.c.,Y[,276); Bertrand de Greuille, Rapport:
"n'est-ce pas en effet le service dont le maître profite qui a produit le mal qu'on le
condamne à réparer?" . . . (Locré, o.c., Yl,28l, nr. 14); Tarrible, Discours, nr. 21
(Locré, o.c., VI, 288, nr.2l).

7. Contra: Dalcq, R.O., Traité,1,616, nr. 1959.

8. Tarrible, (Locré, o.c.,Y[,287-288,nr.21) zag dit ten onrechte over het hoofd.
9. Treilhard, o.c., nr. ll (Locré, o.c.,V|,276,m. ll).

10. Bertrand de Greuille, o.c., nr. 14 (Locré, o.c., VI,28l, nr. l4).
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Ta:rible ten slotte zocht uitsluitend een verklaring in een - ver-
moede - fout in het toezicht op de aangestelde ("si les subordonnés les

franchissent, ces écarts sont attribués avec raison au relâchement

de la discipline domestique qui est dans la main du père, de la
mère, du maître, du commettant, de I'instituteur et de I'artisan.
Ce relâchement est une faute, il forme une cause du dommage,
indirecte, mais suffisante pour faire retomber sur eux la charge de

la réparation")ll.

V/aarborg voor het slachtoffer, fout in de keuze van de aangestelde,

fout in het toezicht op de aangestelde ... het zijn verklaringen die de

opstellers zochten voor de aansprakelijkheidsregels die zij in atikel 1384

lid 3 B.V/. opnamen.
Vermits geen enkel tegenbewijs werd toegelateîrz, zijn die verklarin-

gen evenwel van weinig belang: alleen de omschrijving van de toepas-

singsvoorwaarden laat toe de draagwijdte van de aansprakelijkheidsregels

te kennen.

a.2, De toepassingsvoonÿurrden.

zlE. Door artikel 1384 lid 3 van het B.W. wordt bepaald dat de meesters

en zij die anderen aanstellen aansprakelijk zijn voor de schade door hun

dienstboden veroorzaakt in de bediening waartoe zij hen gebezigd hebben.

Het slachtoffer kan op die wetsbepaling een beroep doen mits het

bewijs te leveren dat

a. de aangesprokene de hoedanigheid van meester of aansteller bezit
b. van de dienstbode of de aangestelde die door een fout
c. aan een derde
d. schade heeft berokkend
e. in de bediening waartoe het door de meester of aansteller werd

gebezigd.

A. Alleen de meester of de aansteller is aansprakelijk.

219. Vermits enkel de meester of de aansteller bij toepassing van artikel
1384 lid 3 B.W. aansprakelijk is te stellen, moet die hoedanigheid worden
bepaald.

11. Tarrible, o.c., nr. 2l (Loqé,o.c.,Y[,287,nr.21).
12. Bertrand de Greuille, o.c., 14 (Locré, o.c.,Y[,281, nr. l4); contra: Tarrible, o.c., nr

2l (Locré, o.c., VI, 288, nr. 2l), maar dit is duidelijk in strijd met de wettekst.
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Volgens vaste cassatierechtspraak bestaat de verhouding van onderge-
schiktheid die door het begrip "aanstelling" wordt uitgedrukt, zodra een

persoon zijn gezag en toezicht op de daden van een ander in feite kan
uitoefenenl3.

De hoedanigheid van meester of aansteller is derhalve verworven
wanneer een band van ondergeschiktheid met een ander persoon bestaat

op wiens daden in feite gezag en toezicht is uit te oefenenl4
Hieruit volgt ook dat tussen de meester en de aansteller (resp. de

dienstbode en de aangestelde) geen onderscheid is te maken, vermits in
beide gevallen dezelfde band van ondergeschiktheid is vereistls

Uit die omschrijving blijkt dat de band van ondergeschiktheid in feite
is vast te stellen: te onderzoeken is nl. of de aangesprokene, onder de

gegeven omstandigheden, gezag en toezicht op de daden van een ander

kon uitoefenen.

De feitenrechters beschikken daarbij over een ruime - feiteluke -
beoordelingsvrijheid die evenwel niet onbeperkt is vermits de aanstelling

een wettelijk begrip is. De feitenrechter zal aldus soeverein de feiten
vaststellen op grond waarvan hij tot het bestaan of tot de ontstentenis van

een band van ondergeschiktheid kan besluiten, maar het Hof van Cassatie

kan op die beoordelingl6een controle oefenen. Het kan - indien het daartoe

is uitgenodigd - o.m. onderzoeken of de feitenrechter uit de door hem
vastgestelde feiten al dan niet wettelijk tot het bestaan (de ontstentenis)
van een band van ondergeschiktheid heeft kunnen besluitenlT'18.

Uit de feiten moet blijken dat de aangesprokene gezag en toezicht op
een ander rechtssubject kon uitoefenen: dit is noodzakelijk doch ook vol-
doende om tot een band van ondergeschiktheid en derhalve tot aanstelling
te besluiten.

Het volstaat derhalve niet aan een ander persoon een opdracht te geven

of te kunnen geven om tot een aanstelling te besluitenle; de aansteller

13. O.m. Cass. 2 oktober 1984, Arr. Cass. 1985, 181; Pas. 1985, I, 157; Cass. 24 december
1980, Arr. Cass. 1981,469; Pas. 1981, I,464; Cass.25 oktober 1977, An. Cass. 1978,
258; Pas. 19'18,1,2M.

14. Dalcq, R.O., Traité,l, 5'13-574, nrs. 1783-1781; Fagnart, 1.L., Examen, M, nr. 23;
Fagnart, J.L., Chronique, J.T. 1976,606, nr. 95; Kruithol R., Aansprakelijkheid
voor andermans daad, 46, nrs. 27-33; Yandenberghe, H., Van Quickenbome, M. en
Hamelink, P., Overzicht, f.P.R. 1980, 132l-1323, nr. 153.

15. Dalcq, R.O., Traité,l, 572-573, nr. 1782.
16. Die zich van de vaststelling der feiten onderscheidt.
17. Dalcq, R.O.,Traité,I, 594, nr. 1849.

18. Het is een toepassing van de theorie van de marginale controle, zie supra nrs. 37-38.
I 9. Indien dit voldoende zou zijn, zou elke huur van diensten - zelfs zonder ondergeschikt

verband - (o.m. de aanneming) noodzakelijk met een band van ondergeschiktheid
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moet bovendien over het gezag beschikken dat hem op om het even welk
ogenblik toelaat te bepalen hoe die opdracht in concreto is uit te voeren

en op de uitvoering controle te houden20

Tevens moet uit de feiten blijken dat de aangestelde zich bij dit gezag

en toezicht zou hebben neergelegd.

Uit het voorgaande blijkt tevens dat het volstaat dat het gezag en

het toezicht in feite kan worden uitgeoefend. Het is niet vereist dat
van het gezag en het toezicht daadwerkelijk gebruik is gemaakt. Het is

noodzakelijk maar voldoende in feite vast te stellen dat de aangesprokene

de macht, de mogelijkheid had om het doen en het laten van een ander

rechtssubject te bepalen en daarop controle te houden. Tevens is vast te
stellen dat dit rechtssubject dit gezag en die controle zou hebben geduld

en er zich naar zou hebben geschikt2l.

220. Is de bepaling van de band van ondergeschiktheid niet zo moeilijk,
de problemen rijzen wanneer van dit begrip een toepassing is te maken.

Op de eerste plaats rijst de vraag of het bestaan van een overeenkomst

een invloed op de aanstelling kan hebben22.

In het kader van het aansprakelijkheidsrecht zijn het bestaan van een

overeenkomst en haar uitvoering rechtsfeiten, waarmee rekening is te hou-

den wanneer het al dan niet bestaan van een band van ondergeschiktheid

wordt beoordeeld, maar die niet doorslaggevend zijn.
Telkens is in feite te onderzoeken of één contractpartij op de daden

van de andere Eezag en toezicht kon uitoefenen.

Dit is met twee voorbeelden toe te lichten:

- de huur van diensten (aanneming): in beginsel bestaat tussen de

opdrachtgever en de aannemer geen band van ondergeschiktheid. Binnen
het kader van de opdracht, bepaalt de aannemer hoe het beloofde resultaat

wordt bereikt23.

Dit sluit evenwel niet uit dat tussen de opdrachtgever en de aannemer,

op een bepaald ogenblik tijdens de uitvoering van de aannemingsover-

gepaard gaan, wat niet het geval is.
20.Zie Cass.7 mei 1981, Arr. Cass. 1981,1024; Pas. 1981,1,1026; Cass.5januari 1948,

Pas. 1948, I, 1.

21. Vandenberghe, H., Van Quickenbome, M., e.a., Overzicht, T.P.R. 1987,1485-1486,
nr. 139.

22. Zie o.m. Dalcq, R.O., Traité,l, 576, nr. 1794.
23. Flamme, M.A. en Flamme, Ph., Le droit des constructeurs, Brussel, Tijdschr. Aann.

1984, I, nr. l.
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eenkomst, onder omstandigheden, een band van ondergeschiktheid kan

ontstaan. Op grond van de feitelijke omstandigheden kan hetzij de op-

drachtgever, hetzij de aannemer als de aansteller van zijn medecontract

worden aangeduid. Niet het bestaan van een huur van diensten, maar de

feitelijke omstandigheden zijn dus doorslaggevend.

- de arbeidsovereenkomst: tussen de werknemer en de werkgever

bestaat, overeenkomstig artikel 2 van de wet van 3 juli 1978, een -
juridische - band van ondergeschiktheid2a.

Meestal wordt aangenomen dat uit het bestaan van een arbeidsover-

eenkomst zonder meer het bestaan van een band van ondergeschiktheid in
de zin ÿan artikel 1384 lid -i van het B.W. is af te leiden25.

Die opvatting lijkt te algemeen: het is weliswaar juist dat de werk-
gever meestal in feite gezag en toezicht op de daden van de werknemer

kan uitoefenen, maar het is ook mogelijk dat de werkgever, onder om-

standigheden, op de daden van zijn werknemers geen feitelijk gezag en

toezicht kan uitoefenen, o.m. wanneer blijkt dat dit gezag en toezicht door
de werknemer werd genegeerd of zou zijn miskend.

In dat geval blijft de juridische band van ondergeschiktheid weliswaar
bestaan26, maar strookt hij niet met de feitelijke toestand.

De aanstelling, die voor de toepassing van artikel 1384 lid 3 B.W.is
vereist, is ongetwijfeld een wettelijk begnp maar is en blijft toch op de

eerste plaats een rechtsfeir: het bestaan ervan is in feite vast te stellen en

de juridische kwalificatie door de partijen is niet doorslaggevend27.
Ten onrechte zou hiertegen worden aangevoerd dat het voldoende is

dat het geza9 eî het toezicht in feite kan worden uitgeoefend, m.a.w.

dat het gezag eî het toezicht niet noodzakelijk effectief moeten worden
gebruikt om tot een aanstelling te besluiten2s.

Op grond van die rechtspraak is inderdaad aan te nemen dat de

aangesprokene de hoedanigheid van aansteller niet verliest wanneer blijkt
dat hij geen Eezag of toezicht op de daden van de werknemer uitoefende

24. Zie o.m. Clesse, J. en Jamoulle, M., Examen de jurisprudence, 1978-1981, Contrat de
travall, R.C J.B. 1983, 565-567.

25. O.m. Dalcq, R.O., Traité,l, 576, nr. 1794 en 577, w. 1996.
26. Als gevolg van het bestaan van de arbeidsovereenkomst.
27 . Cfr. Dalcq, R.O., Traité,1, 577 , m. 1997; in die zin wijst ook Cass. 5 november l98l

(Arr. Cass. 1982, 1305; Pas. 1982, l, l22l) waarin is aangenomen dat de werknemer
de bewaarder van het paard kan zijn, toebehorend aan zijn werkgever (zie infra nr.
242-243); zie ook Cass. 3l oktober 1980, Arr. Cass. 1981,242;Pas.1981, I,268.

28. Cass. 24 december 1951, An. Cass. 1952, 196; Pas. 1952,I,213;Dalcq,R.O.,Traité,
I, 576, nr. 1795; Kruithol R., Aansprakelijkheid voor andermans daad, 46-47, nr. 29.
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maar daartoe wel de gelegenheid had.

Wanneer evenwel in feite is vast te stellen dat de werkgever zelfs niet

de gelegenheid had om op de daden van de werknemer gezag eî toezicht
uit te oefenen29, dan is integendeel aan te nemen dat tussen hen, ondanks

de arbeidsovereenkomst, geen band van ondergeschiktheid in de zin van

artikel 1384 lid 3 B.V/. bestaat, m.a.w. dat de werkgever, gedurende die

toestand, geen aansteller was3o.

221. Vermits de band van ondergeschiktheid niet noodzakelijk het be-

staan van een overeenkomst veronderstelt3l, is ook buiten contractuele

rechtsverhoudingen een band van aanstelling mogelijk.
Uit de rechtspraak blijkt aldus dat een band van ondergeschiktheid,

onder omstandigheden, kan bestaan tussen echtgenoten, tussen ouders en

kinderen, tussen kinderen en ouders, tussen familieleden, tussen vrienden,

tussen derden die elkaar een dienst verlenen

Telkens zijn de feitelijke omstandigheden bepalend: zij moeten het

besluit wettelijk rechtvaardigen dat één rechtssubject - ongeacht zijn
overige hoedanigheden - in feite gezag en toezicht op de daden van een

ander kan uitoefenen.

Niet bepalend is of aan de aangestelde al dan niet een bezoldiging of
een vergoeding is toegekend33.

De aansteller kan evenmin die hoedanigheid betwisten omwille van

het enkele feit dat hij de aangestelde niet vrij heeft kunnen kiezen3a.

Uit de loutere omstandigheid dat de aansteller niet over de toereikende

kennis ofvaardigheden beschikt om op welbepaalde daden vanzijn"aan-
gestelde" in feite Eezag en toezicht uit te oefenen, is ook niet zonder meer

af te leiden dat geen band van ondergeschiktheid bestaat3s. Dit probleem is

29. Bv. omdat de werknemer - uitdrukkelijk of impliciet doch zeker - te kennen heeft
gegeven dit gezag of toezicht niet te aanvaarden; omdat de werkgever niet over
voldoende kennis beschikte om m.b.t. de in aanmerking genomen gedraging van de

werknemer in feite geza9 eî toezicht uit te oefenen . . .

30. Liège l0 november 1986, J.L.M.B. 1987, 671: zie ook Vandenberghe, H., Van

Quickenbome, M., e.a., Overzicht, T.P.R. 1987, 1492, nr. 142, C.

31. Hoewel uit het bestaan en de draagwijdte van een overeenkomst, bij wijze van -
weerlegbare - feitelijke vermoedens, onder omstandigheden, het bewijs van een band
van ondergeschiktheid is af te leiden.

32. Dalcq, R.O., Traité, l, 577-578 en 592-594: Kruithof, R., Aansprakelijkheid voor
andermans daad, 46, nr. 29.

33. Dalcq, R.O.,Traité,I,582, nr. 1813.
34. Dalcq, R.O.,Traité, I,582-585, nrs. 1815-1824; Vandenberghe, H., I{amelink, P. en

Van Quickenborne, M., Overzicht, f.P.R. 1980, 1323, m. 154.
35. Dalcq, R.O., Traité,I, 575, nr. 1792; Fagnart, J.L., Examen,46, tu.24.
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vnl. gerezen m.b.t. de rechtsverhouding tussen ziekenhuis en geneesheer,

wanneer de geneesheer door een bediendeovereenkomst met het zieken-

huis is verbonden en tijdens een medische ingreep foutief schade heeft
veroorzaakt36.

De vraag of de geneesheer al dan niet een aangestelde van het zieken-
huis is, wordt in de rechtspraak en rechtsleer uiteenlopend beantwoord,
vnl. uitgaande van de beschouwing dat het ziekenhuis op de medische in-
greep van de geneesheer, omwille van ontbrekende deskundigheid en van
de onaftrankelijkheid waarmee de geneeskunde is te beoefenen, in beginsel
geen gezag en toezicht kan uitoefenen3T.

Bij het voorgaande is evenwel niet uit het oog te verliezen dat enkel de

feitelijke omstandigheden het bestaan van een band van ondergeschiktheid
bepalen. Die vaststelling laat twee gevolgtrekkingen toe:

a. zowel het bestaan als de draagwijdte van een overeenkomst, het

al dan niet bestaan van een bezoldiging of van een vergoeding,

de al dan niet vrije keuze van de aangestelde en de al dan niet
ontbrekende technische kennis van de aansteller zijn voor derden

feitelijke omstandigheden, die door de partijen zijn in te roepen om

- bij wijze van feitelijk vermoeden - het bestaan of de ontstentenis
van de aanstelling te bewijzen.

b. zelfs wanneer uit die feitelijke omstandigheden, afzonderlijk geno-

men, een feitelijk vermoeden in de één of andere zin is af te leiden,

dan nog is in feite te onderzoeken of dit weerlegbare feitelijke ver-
moeden met de werkelijkheid strookt.

Het is dus mogelijk dat een aansteller die niet over voldoende techni-
sche kennis beschikt om op de daden van de aangestelde gezageî toezicht
te oefenen, dit in feite toch doet of dat de schade het gevolg is van een
gedrag van de aangestelde dat geen betrekking heeft op zijn bijzondere
technische kennis of vaardigheden3s.

222. Meestal wordt aangenomen dat de aanstelling vergt dat hel gezag

36.Zowel de patiënt als zijn rechtsopvolgers kunnen op de artikelen 1382 en seq. B.W.
een beroep doen (zie infra, deel 2 m.b.t. de samenloop van de aansprakelijkheden).

37. Dalcq, R.O.,Traité,I, 396, nr. I145 en 575, nr.1192;Fagnm, J.L., Examen,46, nr.24;
Kruithof, R., Aansprakelijkheid voor andermans daad, 4748, nr.30; Vandenberghe,
H., Hamelink, P., Van Quickenbome, M., Overzicht,T.P.R. 1980, 1323, 155 A; zie
ook Cass. 16 oktober 1972, Ar,. Cass. 1973, 165; Pas. 1973,1,165.

38. Cass. 16 oktober 1972, Art. Cass. 1973, 165; Pas. 1973,1,165; Brussel 3l mei 1985,
R.G.A.R. 1988, nr. 11352; Rb. Namur 29 februari 1988, Rev. Rég. Dr. 1988,270
(waar een veel ruimere zienswijze is gevolgd).
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en het toezicht op de daden van een ander, in eigen naam en voor eigen

rekening wordt uitgeoefend3e.

Aldus wordt uitgesloten dat een werknemer die op andere werknemers

gezag en toezicht moet uitoefenen, een aansteller in de zin van artikel
1384 lid 3 B.W. zou zijnao.

Die verklaring is voor kritiek vatbaar: het begrip "aanstelling" is ruim
genoeg om op een dgl. toestand toepasselijk te zijn. Een werknemer die, in
uitvoering van de, van zijn werkgever ontvangen opdracht, daadwerkelijk
gezag en toezicht op de daden van zijn medewerknemers uitoefent of kan

uitoefenen, beantwoordt aan het wettelijke begrip "aansteller".
Evenwel is vast te stellen dat die werknemer zijn werkmakkers, in

beginsel, niet gebruikt; zij worden niet "gebezigd" (zie artikel 1384 lid 3
B.W.) door de toezichthoudende werknemer, maar door hun werkgever4l.

Hieruit volgt dat de toezichthoudende werknemer weliswaar de aansteller

van zijn werkmakkers kan zijn, maar dat artikel 1384 lid 3 B.W. niet
op hem toepasselijk is omdat een andere toepassingsvoorwaarde, nl. de

bediening ten gunste van de opdrachtgever, in zijn hoofde ontbreekta2.

Dit alles sluit vanzelfsprekend niet uit dat de werkgever zelf als

aansteller in aanmerking kan komen: hij kan immers - zoals uit het

optreden van de toezichthoudende werknemer blijkt - op de daden van

zijn werknemers in feite gezag en toezicht uitoefenen en dit gebeurt te
zijnen gunste.

223. Uit het voorgaande blijkt dat het bestaan van de band van onderge-

schiktheid is te beoordelen op het ogenblik dat de schade is veroorzaakt.

Het kan nl. gebeuren dat een band van ondergeschiktheid tussen twee per-

sonen op één ogenblik wel en op een ander niet meer bestaat of dat de

aanstelling m.b.t. sommige daden wel en voor andere niet bestonda3.

39. Dalcq, R.O., Traité, I, 575, nrs. 1790-1791: Kruithof, R., Aansprakelijkheid voor
andermans daad,48, nr. 31.

40. Dalcq, R.O.,Traité,I, 575, nrs. 1790-1791; Fagnart, J.L., Problèmes de responsabilité
au cas de faute commise par un préposé mis à la disposition d'un tiers, R.CJ.B.
1980, 302-303, nr. 6; Kruithof, R., Aansprakelijkheid voor andermans daad, 48, nr.
31. Dergelijk probleem kan zich ook buiten het bestaan van een arbeidsovereenkomst
voordoen.

41. Onder omstandigheden kan het nochtans gebeuren dat de toezichthoudende werkne-
mer, die Eeza9en toezicht op de daden van een werkmakker uitoefent, laatstgenoemde
toch gebruikt om hem persoonlijk diensten te laten verstrekken: artikel 1384 lid 3 B.W.
is dan op hem toepasselijk (zie Cass. 15 juni 1905, Pas. 1905, 1,267).

42. Zie infra nrs. 228-233.
43. Ook de hoedanigheid van ouder, van onderwijzer (zie supra nrs. 183 en 202), van

bewaarder van een zaak of van een dier (zie infra) moet op het ogenblik van het
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De bevestiging hiervan is o.m. te vinden in de rechtspraak m.b.t. de

uitlening van een werknemer (of in het algemeen van een aangestelde).

Het gebeurt veelvuldig dat een werkgever één of meerdere van zijn werk-
nemers, al dan niet samen met werktuigen, ter beschikking van een derde

stelt om in zijn opdracht een taak uit te voeren. Wanneer de "uitgeleende"
werknemers onder die omstandigheden aan derden, aan de ontlener of zijn
werknemers of nog aan zijn werkgever of zijn medewerknemer(s) schade

berokkenen, rijst o.m.4 de vraag wie hun aansteller isa5.

In een veelbesproken arrest dd. 31 oktober 198046, heeft het Hof van

Cassatie beslist:

"dat de werknemer die in opdracht van zijn werkgever "werkzaamhe-

den voor een derde verricht, als aangestelde van deze laatste en niet
van zijn werkgever handelt, in zoverre hij deze werkzaamheden onder

het feitelijke gezag vaî de derde uitvoert, ongeacht de wijze waarop

hij zijn taak volbrengt en ongeacht de aard van de fout die hij in de

uitoefening van zijn opdracht lcr.;gart'47.

Uit die overweging blijkt niet alleen dat een arbeidsovereenkomst niet
noodzakelijk tot gevolg heeft dat tussen werkgever en werknemer een

band van aanstelling in de zin van artikel 1384 lid 3 B.W. bestaatas,

maar ook dat, bij de ter beschikkingstelling van werknemers, de band van

ondergeschiktheid geval per geval is te beoordelen.

Zoals door Fagnart terecht is onderstreept kan het gebeuren dat de

uitgeleende werknemer, op het ogenblik van het ongeval, de aangestelde

van zijn werkgever is gebleven, dat hij de aangestelde van de ontlenende

ongeval in feite worden beoordeeld.
44. Er zljn ook problemen m.b.t. het arbeidsongevallenrecht (zie infra rrs. 247-250).
45. O.m. Dalcq, R.O., Traité, 1,586-590; Fagnart, J.L., Examenl,4T-48, nr. 25; Fag-

nart, J.L., Chronique, l.T. 1976,606, nr. 96; Kruithof, R., Aansprakelijkheid voor
andermans daad, 48-50, nrs. 32-33; Vandenberghe, H., Hamelink, P. en Van Quicken-
bome, M., Overzicht, f.P.R. 1980, 1326-1330, nr. 157. Rekening is tevens te houden

met de Wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uiuendarbeid en het

ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers (8.S. 20 augustus
1987); zie ook Cattoir, B., Civielrechtelijke aspecten van uitzendarbeid, R.W. 1987-88,
1289-1301.

46. Cass. 31 oktober 1980, tur. Cass. 1981, 242;Pas. 1981, l, 268.
47.Zie m.b.t. die beslissing: Bocken, H., o.c., T.P.R. 1984,399, nr.86; Fagnart, I.L.,

Problèmes de responsabilité au cas de faute commise par un préposé mis à la
disposition d'un tiers, R.CJ.B. 1980,300 et seq.; Paridaens, E., L'article 1384 al.

3 du Code civil, le lien de préposition et le transfert de l'autorité sur le préposé d'un
corrmettant originaire à un commettant subséquent, R.GÀ.R. 1982, nr. l05l l.

48. Zie supra nr. 220.
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derde is geworden of de aangestelde van beiden was, wanneer blijkt dat
zij allebei in feite Eezag en toezicht op de daden van de uitgeleende

werknemer konden uitoefenenae. Het is nl. best mogelijk dat meerdere

personen tegelijk over het vereiste gezag eî toezicht beschikken.
Hierbij is te onderstrepen dat een uitgeleende werknemer, ngl. de

activiteit die hij uitoefent, onder het feitelijke gezag en toezicht hetzij
van zijn werkgever, hetzij van de ontlenende derde kan staan, zodat in
concreto, zorgvuldig, is te bepalen door welke daad (of soort van daad)

de schade aan derden is veroorzaaktso.

Voor veralgemening is in dit verband geen plaats: telkens is nauw-

keurig in de feiten te onderzoeken wie op de daden van de uitgeleende

werknemer, waardoor de schade is berokkend, op het ogenblik van het

ongeval, gezag en toezicht kon oefenensl.

224. Soms is, met verwijzing naar arresten van het Hof van Cassaties2,

ingeroepen dat de band van ondergeschiktheid vergt dat de aansteller àe,

recht heeft om op de daden van een ander gezag en toezicht te oefenen

en, omgekeerd, dat de aangestelde de juridische verplichting moet hebben

aan dit gezag eî toezicht gevolg te gevens3.

In de mate dat aldus wordt beweerd dat de aanstelling de uitoefening
van een subjectiefrecht veronderstelt, dat in hoofde van een ander rechts-

subject tot een juridische verplichting aanleiding geeft, is die zienswijze
niet bij te vallen.

49. Fagnart, 1.L., Examen 1,47-48, nr. 25; Fagnart, J.L., o.c., R.CJ.B. 1980, 315-320,
nrs. 2l-25: zie ook Dalcq, R.O., Traité,1,589-590, nrs. 1835-1836; Vandenberghe,
H., Hamelink, P. en Van Quickenborne, M., Overzicht, f.P.R. 1980, 1326-1330;
Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M., e.a., Overzicht, T.P.R. 1987, 1489-1494,
nr. 142; cf. Vansweevelt, T., De wettelijke opdracht van het O.C.M.rJy'. en de
cumulatieve aansprakelijkheid van werkgever en gelegenheidsaanstellers voor fouten
van aangestelden, iR.ÿÿ. 1987-1988, 299-300, nrs. 5-6 (die auteur lijkt hiervan zelfs
een algemene regel te willen maken, wat onverenigbaar is met de rechtsregel dat de
band van ondergeschiktheid steeds in concreto is te beoordelen).

50. Fagnart, J.L., o.c., R.CJ.B. 1980, 317, nr.24; contra: Vandenberghe, H., Van Quic-
kenborne, M., e.a., Overzicht, T.P.R. 1987,1494, nr. 142,8.

51. Cfr. Fagnart, J.L., o.c., R.CJ.B. 1980, 320, nr. 26 (die van oordeel is dat in het
algemeen tot een cumulatieve aansprakelijkheid van de werkgever en de ontlenende
derde is te besluiten); Paridaens, E., o.c., R.G.A .R. 1982,10511-Tverso en 8; Kh. Liège
4 maart 1985, R.G.A.R. 1988, nr. I1354.

52. O.m. Cass. 25 oktober 1977 , Ar . Cass. 1978, 258; Pas. 1978, I, 2M; Cass. 16 oktober
19'12, Arr. Cass. 1973, 165; Pas. 1973,1, 165; Cass. 27 februari 1970, An. Cass. 1970,
604; Pas. 1970, I,565.

53. Fagnart, J.L., o.c., R.CJ.B. 1980, 307-308, nr. 12; Kruithol R., Aansprakelijkheid
voor andermans daad, 47, nr. 29.
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De aanstelling is een rechtsfeit en is dan ook niet te beperken tot
de uitoefening van een subjectief recht waarvan de uitoefening tot een

rechtshandeling aanleiding geeft.

De omstandigheid b.v. dat een persoon, die een vriendendienst ver-
leent, hieraan eenzijdig en op elk ogenblik een einde kan stellen54, kan
niet verhinderen dat hij, zolang hij de vriendendienst uitvoert, gebeurlijk
onder het gezag el het toezicht van de begunstigde kan staan.

Daartoe is alleen vast te stellen dat de begunstigde, onder de gegeven

omstandigheden, op de daden van zijn "vriend" Eezag en toezicht kon
uitoefenen en dat laatstgenoemde zich in feite verplicht voelde dit gezag

en toezicht te dulden en er gevolg aan te geven.

Een subjectief recht en een daarmee verband houdende juridische

verplichting zijn dan ook niet vereist om tot aanstelling te kunnen besluiten.

B. De aangestelde moet zich aan een fout schuldig hebben gemaakt.

225. De aansprakelijkheid van de aansteller of de meester komt slechts

in het gedrang wanneer het slachtoffer kan aantonen dat de aangestelde of
de dienstbode zich aan een fout schlldig maaktess.

In beginsel moet het slachtoffer bewijzen dat de aangestelde of de

dienstbode op het ogenblik dat de litigieuze schade werd veroorzaakt
toerekeningsvatbaar was, dat hij een algemene zorgvuldigheidsnorm (of
een wetsbepaling) heeft miskend en dat schade voorzienbaar was.

Gelet op de theorie van de "objectief onrechtmatige daad" die in het
kader van de artikelen 1384 lid 2 en 4 B.W. wordt toegepast56, is de

vraag gerezen of de aansteller of de meester ook, bij de toepassing van
artikel 1384 lid 3 B.W., voor de objectief onrechtmatige daad van zijn
aangestelden of dienstboden aansprakelijk is. Meestal wordt die vraag

bevestigend beantwoordsT.

54. Zodat de "vriend" geen - subjectief - recht op de verdere uitvoering van de vrien-
dendienst kan laten gelden. Er is immers geen algemene en abstracte rechtsregel die
de dienstverlenende vriend daartoe verplicht.

55. Bocken, H., o.c., T.P.R. 1984,400, nr. 87; Dalcq, R.O.,Traité,I,597, nr. 1882; Van-
denberghe, H., Hamelink, P. en Van Quickenborne, M., OverzichT,T.P.R. 1980, 1332,
nr. 160; zie ook: Cass. 26 januari 1988, onuitgegeven, uurest nr. 1284; Vred. Gedinne
27 juni 1984, Rev. Rég. Dr. 1985, 59; cf. Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M.,
e.a., Overzicht,T.P.R. 1987,1499, nr. 145; contra'.Yiney,G., La responsabilité,898,
nr. 808.

56. Zie supra nrs. 177-178 en 199.

57. Dalcq, R.O.,Traité,1,734,nr.2316; Fagnart, J.L., o.c., J.T.1976,606, nr. 97;Fagnart,
J.L. en Denève, M., Chronique,J.T. 1988,261, nr. 113; Glansdorff, Fr., Réflexions
sur l'évolution récente de la responsabilité civile des commettants et des préposés,
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Bocken en Kruithof hebben erop gewezen dat tijdens de voorberei-

dende werken van artikel 1386 bis B.W. door de wetgever uitdrukkelijk
de idee is verworpen dat de aansteller of de meester voor zijn krankzinnige
aangestelde of dienstbode aansprakelijk zou zijnss.

Die zienswijze van de wetgever is bij te vallen: de aansprakelijkheid

van de ouders (of van de onderwijzers en de ambachtslui) is niet met de

aansprakelijkheid van aanstellers en meesters vergelijkbaar.

Door een deel van de rechtsleer wordt nochtans de tegenovergestelde

zienswijze verdedigdse, waarbij in het arrest van het Hof van Cassatie dd.

5 november 1981 steun wordt gevondenm.

De ouders, de onderwijzers of de ambachtslui kunnen het tegenbewijs

van het vermoeden van aansprakelijkheid leveren door aan te tonen dat

zij geen fout pleegden of dat hun - vermoede - fout met de schade geen

causaal verband vertoonde. Zoals aangetoond, kan de ontoerekeningsvat-

baarheid van het minderjarige kind, de leerling of de leerjongen6l bij dit
tegenbewijs een beslissende rol spelen62.

Aanstellers en meesters beschikken niet over die mogelijkheid. Zo
derhalve is aan te nemen dat aan de toerekeningsvatbaarheid van een min-
derjarig kind, van een leerling of van een leerjongen bij de beoordeling van

de vermoede aansprakelijkheid van zijn ouders, onderwijzer of ambachts-

man geen doorslaggevend belang is te hechten, omdat zij uiteindelijk nog

een tegenbewijs kunnen leveren, dan is terecht te aarzelen die rechtspraak,

die aan de techniek van het aansprakelijkheidsvermoeden is aangepast, op

de objectieve aansprakelijkheid toe te passen.

in "Mélanges offerts à R. Legros", Brussel, U.L.B., 1985,236; Glansdorff, Fr., o.c.,
R.CJ.B. 1987,240, nr. l8; cfr. Vandenberghe, H., Hamelink, P. en Van Quickenbome,
M., Overzicht, f.P.À. 1980, 1332, nr. 160; cfr. Rb. Namur 29 februari 1988, Rev. Rég.

Dr. 1988, 210 (waar zelfs is nagelaten een fout of een objectief onrechtmatige daad
van de aangestelde vast te stellen).

58. Bocken, H., o.c., T.P.R. 1980, 400-401 nr. 87 en vnl. noot 363; Kruithof, R., o.c.,
R.G.A.R. 1980, nr. 10190, nrs. 50-51.

59. Kr.rithof, R., o.c., R.G.A.R. 1980, nr. 10190, nr. 50; Vandenberghe, H., Van Quicken-
bome, M., e.a., Overzicht,T.P.R. 1987, 1500, 145,8.

60. Cass. 5 november 1981, Arr. Cass. 1982, 328; Pas. 1982, l, 316; zie evenwel infra
nrs.243.

61. Ongeacht haar oorsprong: krankzinnigheid, ontstentenis van oordeel des onderscheids
of van vrije wil door toedoen van een plotse gebeurtenis of het bestaan van een

rechtvaardigingsgrond.
62. Zie supra nrs. 187-188 en 204.
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ln recente aresten verbindt het Hof van Cassatie de aansprakelijkheid
van de aansteller of de meester aan het bewijs van een onrechtmatige daad
van de aangestelde of de dienstbode63.

Ten onrechte zou hieruit worden afgeleid dat een objectief onrecht-
matige daad van de aangestelde of de dienstbode voor de toepassing van
artikel 1384 lid 3 voldoende zolu zijn.

Onrechtmatig is de daad die strijdt met een rechtsregel die in één van
de formele bronnen van het positief recht is aan te treffens. Vermits de

toerekeningsvatbaarheid is vereist om een fout in de zin van de artikelen
1382-1383 B.W. te plegen6s, bestaat er slechts een onrechtmatige daad

in de zin van die wetsbepaling in de mate en op voorwaarde dat de

toerekeningsvatbaarheid van de aangesprokene vaststaat.

De verwijzing naar een "onrechtmatige daad" laat dus niet toe eruit
af te leiden dat de toerekeningsvatbaarheid van de aangestelde of de

dienstbode niet meer dienend is.

Onder die omstandigheden is dan ook aan te nemen dat alleen een

fout in de zin van de artikelen 1382-1383 B.W. van de aangestelde of de

dienstbode tot de aansprakelijkheid van de aansteller of de meester kan
leidentr.

C. De fout van de aangestelde of dienstbode moet
een schade veroorzaken.

226. De fout van de aangestelde of de dienstbode moet tot schade aan-

leiding geven. De schade van het slachtoffer moet persoonlijk, zeker en

"rechtmatig" zijn.
Tevens moet blijken dat die schade zich, bij ontstentenis van de fout

van de aangestelde of de dienstbode, niet of althans niet op dezelfde wijze
zou hebben voorgedaan, opdat een causaal verband tussen die fout en de

schade zou bestaan.

63. O.m. Cass. 24 december 1980, Arr. Cass. 1981, 472;Pas.1981, I,464; Cass. 2 oktober
1984, tur. Cass. 1985, 181; Pas. 1985, I, 156.

64. De wet, de rechtspraak, de algemene rechtsbeginselen, de gewoonte en, als aanvullende
bronnen, de rechtsleer en de billijkheid.

65. Zie supra nrs. 14-20.
66. Brussel 6 juli 1938, B.J. 1939, 175; Rb. Antwerpen 29 september 1967, R.W. 1967-68,

1134; R.G.A.R. 1969, 8175 met noot Dalcq, R.O.; contra: Fagnart, J.L., Chronique,
J.T. 1976,606, nr. 97.
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D. De schade moet aan een derde zijn berokkend.

227. Alleen derden die het slachtoffer van de fout van een aangestelde

of een dienstbode zijn geworden, kunnen zich op artikel 1384 lid 3 B.W.
beroepen6T.

Hieruit volgt dat de aangestelde of de dienstbode die zichzelf schade

berokkende of waaraan de aansteller of de meester schade berokkende
op die objectieve aansprakelijkheid geen beroep kunnen doen. Evenmin
kunnen de aansteller of de meester die hetzij door eigen toedoen, hetzij
door toedoen van een aangestelde of een dienstbode schade leed, die
wetsbepaling inroepen.

In artikel 1384 lid 3 B.W. is aldus een toepassing van de relatieve
onrechtmatigheid (Schutznorm-theorie) te zien: door enkel derden toe te
laten zich op die wetsbepaling te beroepen, wordt haar toepassingsgebied

beperkt6s.

De draagwijdte van die rechtsregel is juist te omschrijven: mede-
aangestelden, -dienstboden, -aanstellers of -meesters komen - onder voor-
behoud van een eventuele toepassing van de wetgeving inzake de arbeids-

ongevallen en inzake de arbeidsovereenkomsten6g - als derden in aanmer-
king.

Dit geldt eveneens, in hun onderlinge rechtsverhouding, voor de mede-

aansprakelijken van de aansteller of de meester, wanneer zij het slachtoffer
hebben vergoedTo.

Daartegenover staat dat aangestelden (dienstboden) en aanstellers
(meesters) in hun onderlinge rechtsverhouding op de artikelen 1382-1383
B.W. een beroep kunnen doen op voorwaarde dat de toepassingsvoor-
waarden ervan zijn verenigd en de wetgeving inzake arbeidsongevallen en

inzake arbeidsovereenkomsten niet toepasselijk is.

Wanneer het slachtoffer enkel de persoonlijke aansprakelijkheid van de

aangestelde of de dienstbode inroept, kan laatstgenoemde zijn aansteller
of meester derhalve niet bij toepassing van artikel 1384 lid 3 B.W. in

67. Dalcq, R.O.,Traité,I,601-604, nrs. 1897-1898; Vandenberghe, H., Hamelink, P. en
Van Quickenbome, M., Overzicht, LP.R. 1980, 1332, nr. 159; Cass. l0 juli 1950,
Arr. Cass. 1950,724; Pas. 1950, I, 828; Cass. 22 april 1983, tur. Cass. 1983, 1017;
Pas. 1983, I,940; Cass. 15 september 1988, J.T. 1988,687.

68. Zie supra nr. 179.

69. Zie infra nrs. 244-251.
70. Zie supra nr. 180.
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vrijwaring roepenTl.

Na de betaling van het slachtoffer, zou de aangestelde of dienstbode

zich echter op de wettelijke subrogatie (artikel l25l,3o B.W.) in het recht

van het slachtoffer kunnen beroepen om de aansteller of de meester op

grond van die wetsbepaling aan te spreken.

Rekening houdend met het feit dat de aansprakelijk gestelde aanstel-

ler of meester over een verhaal voor het geheel jegens de aangestelde of
dienstbode beschiktT2, is aan te nemen dat die vorderingsrechten elkaar uit-
doven tenzij partijen hiervan conventioneel zouden afwijken. Voorbehoud

is hierbij te maken wat betreft de eventuele toepasselijkheid van artikel
18 W.A.O., wanneer tussen aansteller en aangestelde een arbeidsovereen-

komst bestaatT3.

E. De schade moet door de aangestelde of de dienstbode
zijn berokkend in de bediening waartoe hij door de

aansteller of de meester werd gebezigd.

228. Om artikel 1384 lid 3 B.W. toe te passen is het onvoldoende dat

tussen de aansteller-meester en de aangestelde-dienstbode een band van

ondergeschiktheid bestaat. De fout van de aangestelde, waardoor aan een

derde schade is berokkend, moet zich bovendien hebben voorgedaan in de

bediening waartoe hij door de aansteller of de meester werd gebezigd.

Het betreft twee, duidelijk van elkaar te onderscheiden toepassings-

voorwaardenT4.

Uit de voorbereidende werken blijkt dat de voorwaarde erin bestaande

dat de fout van de aangestelde of de dienstbode zich in zijn bediening
moet hebben voorgedaan, ertoe strekte het toepassingsgebied van de aan-

sprakelijkheid te beperkenTs.

Volgens de opstellers van het B.V/. was het derhalve mogelijk dat een

rechtssubject de hoedanigheid van aangestelde of dienstbode bezat, maar

dat hij niet handelde in de bediening waartoe hij werd gebezigd.

De bediening veronderstelt dat de aansteller-meester aan de

71. Cass. 24 mei 1962, Pas. 1962, I, 1082, R.G.A.R. 1964,7232 met noot Dalcq, R.O.;
Cass. 2l maart 1972, Arr. Cass. 1972,692; Pas. 1972, I, 683; Cass. 15 september
1988, J.T. 1988,687.

72. Zie Cass. 10 mei 1957, Arr. Cass. 1957,758; Pas. 1957, I, 1088; Cass. 24 mei 1962,
Pas. 1962, I, 1082; Cass. 2l maart 1972, Arr. Cass. 1972, 691; Pas. 1972, l, 683.

73. Zie infra nr. 245.
74. Meestal wordt dit nochtans in twijfel getrokken: Dalcq, R.O., Traité, l, 604, nrs.

1899-1900.
75. Zie supra nr. 217.
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aangestelde-dienstbode opdrachten geeft, die ten gunste van de opdracht-
gever of een door hem aangeduide derde zijn uit te voeren.

Het kan evenwel gebeuren dat de aangestelde of de dienstbode, hoe-

wel zijn aansteller of meester in feite Eezag eî toezicht op zijn daden

zou kunnen uitoefenenT6, zich niet aan de opdracht houdt en, onder die

omstandigheden, aan een derde schade veroorzaakt.

Het is dus mogelijk dat een band van ondergeschiktheid bestaat maar

dat de schade niet is veroorzaakt tijdens de bediening waartoe de aange-

stelde of de dienstbode werd gebruikt. Omgekeerd is het evenzeer mogelijk
dat een rechtssubject aan een derde schade berokkent tijdens de bediening,

door de opdrachtgever bepaald, zonder dat nog van een band van onder-
geschiktheid sprake is.

229. In beginsel is aan te nemen dat de aangestelde (of dienstbode) niet
handelde in de bediening waartoe hij door de aansteller (of meester) is
gebezigd, wanneer hij, op het ogenblik dat hij aan een derde foutief schade

veroorzaakte, niet de opdracht van de aansteller (of meester) uitvoerde.

Dit is in feite te beoordelen: de inhoud en de draagwijdte van de

opdracht (de bediening) is te bepalen en, op grond van de feitelijke
omstandigheden van elke zaak, is bijkomend te onderzoeken of de door
de aangestelde (dienstbode) foutief veroorzaakte schade zich binnen de

uitvoering van die opdracht voordeed.

Uit de rechtspraak van het Hof van Cassatie blijkt nochtans dat "de

bediening waartoe de aangestelde of de dienstbode wordt gebezigd" niet
restrictief is te interpreteren.

Volgens vaste cassatierechtspraak volstaat het, opdat de schade tijdens
de bediening van een aangestelde zot.; zijn veroorzaakt, dat de onrechtma-

tige en schadeverwekkende daad tijdens deze bediening werd verricht en

er, ook al is het onrechtstreeks of occasioneel, verband mee houdt77.

Door rechtspraak en rechtsleer wordt hieruit afgeleid dat het bestaan

van een band van ondergeschiktheid volstaat opdat de onrechtmatige

en schadeverwekkende daad tijdens de bediening zou zijn verricht en

dat, vermits een onrechtstreeks en occasioneel verband met de bediening
volstaat, schade die door de aangestelde (of dienstbode) naar aanleiding of
zelfs met misbruik van zijn bediening foutief is veroorzaakt, de toepassing

'16.Zodat de band van ondergeschiktheid onverminderd blijft bestaan.
'l'l . O.m. Cass.2 oktober 1984, Arr. Cass. 1985, l8l; Pas. 1985, I, 156; Cass.24 december

1980, An. Cass. 1981, 4'12;Pas.1981, I,464.
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van artikel 1384 lid 3 B.W. rechtvaardigtT8

Die opvattingen zijn te nuanceren.

Het Hof van Cassatie onderscheidt twee elementen in de bediening
waartoe de aangestelde of de dienstbode moet zijn gebezigd: de onrechtma-
tige en schadeverwekkende daad moet zich tijdens de bediening voordoen

én er moet minstens een onrechtstreeks of occasioneel verband tussen die
daad en de bediening bestaan.

e.I. Tijdens de bediening

230. De feitenrechter moet in concreto bepalen welke de inhoud en de

draagwijdte van de, door de aansteller (meester) aan de aangestelde (dienst-

bode) gegeven opdracht is om te kunnen beslissen of het litigieuze gedrag

zich al dan niet tijdens de bediening voordeed waartoe die aangestelde

door de aansteller is gebezigd.

De diensturen van de aangestelde (of de dienstbode) kunnen daarbij in
aanmerking komen omdat is aan te nemen dat zij aan de uitvoering van de

opdrachten van de aansteller worden besteedTg, maar, onder omstandighe-
den, kan de bediening zich ook buiten de diensturen verder zetteî.

Bijzondere problemen ontstaan wanneer de aangestelde op de weg van

en naar de dienst of tijdens een dienstonderbreking door een fout aan een

derde schade berokkent.
Een algemene oplossing bestaat niet: in functie van de feitelijke om-

standigheden is, geval per geval, te onderzoeken of, afgezien van het daar-

bij al dan niet bestaan van een band van ondergeschiktheid, de tijdspanne
besteed aan de weg van en naar de dienst of aan de dienstonderbreking al
dan niet tot de bediening behoren8o,8l.

Uit de rechtspraak blijkt dan ook dat een ongeval van en naar het
werk, onder omstandigheden, wordt geacht soms niet, soms wel tot de

78. Bocken, H., o.c., T.P.R.1984,399-4A0, nr. 86; Dalcq, R.O.,Traité,|,6M-621; Fagnart,
J.L., Chronique, J.T. 1976, 606, nr. 98; Glansdorff, Fr., o.c., 237-238: Kruithof,
R., Aansprakelijkleid voor andermans daad, 5l-53, nrs. 35-39; Vandenberghe, H.,
Hamelink, P. en Van Quickenbome, M., Overzicht, T.P.R. 1980, 1334-1341.

79. Vandenberghe, H., Hamelink, P. en Van Quickenbome, M., Overzicht, f.P.R. 1980,
1335-1336, nr. 162 A.; Dalcq, R.O., Traité,l, 6ll, nr. 1924.

80. Zie Vandenberghe, H., Hamelink, P. en Van Quickenbome, M., Overzicht, LP.R.
1980, 1335-1337,nr. 162 A en B; Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M., e.a.,
Overzicht, T.P.R. 1987,1505, nrs. 147.

81. Dit veronderstelt echter dat de band van ondergeschiktheid verder blijft bestaan, wat
afzonderlijk en in feite is vast te stellen.
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bediening te behorens2.

Dienstonderbrekingen worden meestal tot de bediening gerekend wan-

neer de aangestelde op de plaats van de bediening blijft83.
Wanneer de dienstonderbreking ernee gepaard gaat dat de aangestelde

de plaats van bediening verlaat (b.v. tijdens de middagpauze), wordt
aangenomen dat de bediening gedurende die tijdspanne ophoudt te bestaan.

e.2. Verband met de bediening

231. Het is onvoldoende dat de fout van de aangestelde zich tijdens zljn
bediening voordeed, zijn foutief gedrag moet bovendien met die bediening

een verband vertonen, het weze onrechtstreeks of occasioneel.

Na de inhoud en de draagwijdte van de opdracht te hebben bepaald,

moet de feitenrechter in concreto onderzoeken of het litigieuze gedrag van

de aangestelde enig verband met de uitvoering van de hem toevertrouwde

opdracht vertoont.
Het verband met de uitvoering van de opdracht (met de bediening)

mag onrechtstreeks of occasioneel zijn, maar het moet bstaan.
De vaststelling ervan moet in feite gebeuren, maar vermits de "bedie-

ning waartoe de aangestelde is gebezigd" een wettelijk begrip is, kan het

Hof van Cassatie op de ervan gemaakte toepassingen een wettelijkheids-
toezicht uitoefenen.

Drie verschillende hypotheses zijn te onderscheiden:

a. wanneer de aangestelde of de dienstbode zijn opdracht, al dan niet
verkeerdelijk, uitvoert en zich aldus jegens een derde aan een fout in
causaal verband met een schade schuldig maakt, lijdt het geen twijfel
dat zljn onrechtmatige en schadeverwekkende daad met de bediening
verband houdtsa.

Het verband met de bediening is dan rechtstreeks te noemen.

b. wanneer de aangestelde of de dienstbode aan een derde foutief schade

berokkent, terwijl hij de gegeven opdracht eigenlijk niet uitvoert maar

82.Zie o.m. Cass. 25 juni 1986, Arr. Cass. 1986, 1466; Pas. 1986, I, 1327; Cass.24
december 1980, Arr. Cass. 1981, 472;Pas.1981, I,464; Cass. 14 oktober 1974, An.
Cass. 1975,201; Pas. 1975,1,184; Cass. 12 mei 1969, Arr. Cass. 1969,892; Pas.

1969, I, 826; Cass. 19 februari 1962, Pas. 1962,1,7æ.
83. Vandenberghe, H., Hamelink, P. en Van Quickenborne, M., Overzicht, I.P.R. 1980,

1337-1338, nr. 162 C.

84. Dalcq, R.O.,Traité,I,609, nr. 1916; Vandenberghe, H., Hamelink, P. en Van Quic-
kenborne, M., Overzicht,T.P.R. 1980, 1338-1339, nr. 163, A.
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zich niettemin in een band van ondergeschiktheid en in de periode

van bediening bevindt, wordt gesproken van een onrechtmatige en

schadeverwekkende daad die naar aanleiding van de bediening is ge-

steld85.

De rechtspraak van het Hof van Cassatie die een zelfs onrechtstreeks
of occasioneel verband toereikend acht86, heeft hierop betrekking.
De aangestelde voert de hem gegeven opdracht weliswaar niet uit,
maar hij miskent die opdracht ook niet: het onrechtmatige en schade-

verwekkende gedrag vertoont met die opdracht een onrechtstreeks of
occasioneel verband op voorwaarde dat het zich tijdens de bediening
voordoet. De aangestelde blijft binnen het kader van de hem gegeven

opdracht, binnen het kader van de bediening. Hij handelt omdat hij
een opdracht heeft gekregen die hij minstens van plan is voor zijn
opdrachtgever uit te voeren.

c. wanneer de aangestelde of de dienstbode van zijn opdracht en de hem

ter beschikking gestelde middelen gebruik maakt om persoonlijke
doelstellingen na te streven, is evenwel geen sprake meer van een

bediening van de opdrachtgever8T.

De aangestelde handelt dan in eigen naam en voor eigen rekening: hij
voert niet langer een opdracht voor rekening van zijn aansteller uit.
De aansteller wordt niet meer gediend: er kan dan ook geen verband

met de "bediening" bestaan, die immers heeft opgehouden te bestaan.

Terecht wordt derhalve door de Belgische rechtsleer8s, met verwijzing
naar de Franse rechtspraak en rechtsleersg, kritiek geoefend op de recht-

85. Dalcq, R.O.,Traité,I,609-616, nrs. 1917-1957; Vandenberghe, H., Hamelink, P. en
Van Quickenbome, M., Overzicht, f.P.Â. 1980, 1339-1340, nr. 163 C; zie ook Gent
15 juni 1982, R.W. 1984-85, 271.

86. Z\e supra nr. 29.
87. Evenwel wordt de band van ondergeschiktheid daardoor niet noodzakelijk uitgesloten:

het kan gebeuren dat de aangestelde, indien hij daartoe door de aansteller zou
zijn aangemaand, onmiddellijk de uitvoering van de opdracht had hemomen, wat
voldoende is om tot een band van ondergeschiktheid te besluiten.

88. Kruithof, R, Aansprakelijkheid voor andermans daad, 51-53, nrs. 36-39; Vanden-
berghe, H., Hamelink, P. en Van Quickenborne, M., Overzicht, T.P.R. 1980, 1334-
1335, nr. 161 A en B en 1339-1341, nr. 163 C en E; Vandenberghe, H., Van Quic-
kenbome, M., e.a., Overzicht, T.P.R. 1987,1502, nr. 146 A en B en 1509, nr. 148,

E; contra; Dalcq, R.O., Traité,l, 616, nr. 1959.
89. Viney, G., La responsabilité,887-897, nrs. 797-805; zie ook Lambert-Faive, Y., L'abus

de fonction, D. 1986, Chr., 143-148; Cass. fr. plén. 15 november 1985, SJ. 1986, II,
20568 met noot Viney, G.; zie ook Cass. civ. 8 december 1987, D. 1988, I., 389 met
noot Aubert, J.L. (m.b.t. een notarisklerk).
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spraak die aanstellers en meesters, bij toepassing van artikel 1384 lid 3

8.W., aansprakelijk stelt voor de schade die aangestelden of dienstboden,

met misbruik van hun functie, foutief aan een derde veroorzaakten9o.

232. Het onderscheid tussen de tweede (naar aanleiding van de bedie-

ning) en de derde (met misbruik van de opdracht) hypothese zal, onder

omstandigheden, niet steeds makkelijk zijn te makenel.

Het criterium is dat bij het misbruik van de bediening uit de feiten
blijkt dat de aangestelde of de dienstbode, op het ogenblik dat hij de

onrechtmatige en schadeverwekkende daad stelde, uitsluitend zichzelf en

niet zijn opdrachtgever een dienst verstrekte.

Zolang daarentegen is vast te stellen dat de aangestelde (dienstbode)

binnen het kader van de hem gegeven opdracht bleef en derhalve voor
de aansteller (meester) handelde of kon handelen, is aan te nemen dat

de schadeverwekkende en onrechtmatige daad naar aanleiding van de

bediening is gesteld.

Uit het voorgaande volgt dat, tijdens de bediening, handelingen kun-
nen worden gesteld die zowel met die bediening een verband vertonen

als daaraan vreemd zijn. Een voorbeeld kan dit toelichten: wanneer een

aangestelde tijdens de bediening een herberg binnenstapt om de dorst te

lessen, is ongetwijfeld aan te nemen dat die handeling met zijn bedie-

ning een, overigens onrechtstreeks of occasioneel verband vertoont. Die
handeling kan trouwens nog ten voordele van de aansteller (meester) wor-
den geïnterpreteerd: van een gelaafd aangestelde (dienstbode) zijn betere

diensten dan van een dorstige te verwachten.

Wanneer de aangestelde zijn verblijf in de herberg tot eigen vermaak

verlengte2, is bezwaarlijk aan te nemen dat dit verblijf zich binnen de be-

diening situeert waartoe zijn aansteller of meester hem gebruikt. Het strekt

enkel de aangestelde of de dienstbode tot voordeel: van een bediening is
geen sprake meer.

Bij het verlaten van de herberg - eventueel buiten de normale dienstu-

90. Zie o.m. Brussel 8 mei 1985, R.G.A.R. 1985, 10993 (verkrachting van patiënte
door aangestelde verpleger{oezichthouder); Liège 27 juni 1986, J.L.M.B. 1987, M3
(bankdirecteur die fondsen van klanten voor eigen doeleinden gebruikt); Corr. Nivelles
8 juni 1984, R.G.A.R. 1985, 10979; cfr. Cass. 2 oktober 1984, Arr. Cass. 1985, l8l;
Pas. 1985, I, 156.

91. De overzichten van rechtspraak geven hiervan blijk: Vandenberghe, H., Hamelink, P.

en Van Quickenbome, M., Overzicht, I.P.R. 1980, 1339-1341, nr. 163 C; Dalcq, R.O.,
Traité,1,612-614 en 619-620, nrs. 1970-1979.

92. Om allerhande redenen: bv. omdat hij een kennis ontmoet, omdat hij nieuwe "vrien-
den" maakt, omdat hij met de herbergier begint te praten . . .
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ren - kan het echter gebeuren dat de aangestelde of de dienstbode opnieuw
de opdracht begint uit te voeren (wil uitvoeren) die hij van de aansteller

ontving. In dat geval zullen zijn handelingen met de bediening opnieuw
verband houden.

Blijkt integendeel uit de feitelijke omstandigheden dat de aangestelde,

na het verlaten van de herberg, het inzicht had het eigen vermaak verder

te zetten of, meer in het algemeen, zijn zin te doen, dan is van geen

bediening meer te spreken, waartoe hij door de aansteller of meester zou

worden gebruikt.

Naargelang het ogenblik waarop de aangestelde of de dienstbode in
hogervermelde voorbeeld foutief aan een derde schade berokkent (nl. bij
het binnenstappen van de herberg, tijdens het verlengde verblijf in de

herberg, bij ofna het verlaten van de herberg . . . ) is aldus vast te stellen
dat het onrechtmatige en schadeverwekkende gedrag al dan niet met de

bediening een verband vertoont.

Een zorgvuldig onderzoek van de feitelijke omstandigheden is dus

onontbeerlijk, al is te herhalen dat in de rechtspraak daarvoor weinig of
geen belangstelling wordt vertoond.

233. Soms is beweerd dat de opzettelijke fout van de aangestelde of
de dienstbode uitsluit dat enig verband zou bestaan met de bediening
waartoe hij werd gebezigde3. Meestal wordt die opvatting verworpenea

en dit gebeurt terecht.
Het opzettelijke karakter van de fout van de aangestelde of van de

dienstbode is vreemd aan de vaststelling dat die fout tijdens de bediening is
gepleegd en met die bediening een minstens onrechtstreeks of occasioneel
verband vertoonde. De bediening wordt m.a.w. niet beïnvloed door de aard

van de fout die door de aangestelde is gepleegd.

Hoogstens is onder omstandigheden uit de opzettelijke fout van de

aangestelde af te leiden dat hij het Eezrg en het toezicht van de aansteller
op zijn daden niet langer duldde of zou hebben geduld, zodat de band
van ondergeschiktheid niet bleef bestaan. Grote omzichtigheid is evenwel

93. Brussel 3l maart 1965, J.T. 1965, 348.
94. Dabin, J., L'effet de la faute intentionnelle ou lourde du préposé dans le système

de la responsabilité délictuelle des.commettants, R.CJ.B. 1965,255; Kruithof, R.,
Aansprakelijkheid voor andermans daad,52, nr. 38; Vandenberghe, H., Hamelink, P.

en Van Quickenbome, M., Overzicht,T.P.R. 1980, 1340, nr. 163 D; Vandenberghe,
H.,VanQuickenbome,M.,e.a.,OverzichtT.P.R.1987,1508,nr. l48D;c[r. Fagnart,
J.L., Emmen, 49, nr.26; zie ook Brussel 8 mei 1985, R.G.A.R. 1985, 10993.
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vereist: het Hof van Cassatie heeft immers terecht onderstreept dat de aard

van de fout van de aangestelde in beginsel vreemd is aan de beoordeling

van het al dan niet bestaan van een band van ondergeschiktheides. Niet de

aard van de opzettelijke fout, maar de feitelijke omstandigheden waarin
ze zich voordeed, kunnen eventueel het besluit rechtvaardigen dat de band

van ondergeschiktheid ontbrak.

Zoals in Frankrijk gebeurte6, wordt ingeroepen dat op artikel 1384 lid
3 B.W. geen beroep is te doen, wanneer het slachtoffer weet, minstens

diende te weten dat de aangestelde buiten zijn opdracht optrad of van zijn
bediening misbruik maakteeT.

Die zienswijze lijkt met artikel 1384lid 3 B.rW. moeilijk verenigbaar te

zijn. Wanneer de aangestelde buiten zijn opdracht trad of van zijn bediening

misbruik maakte is er, zoals aangetoondgs geen bediening meer, zodat één

der toepassingsvoorwaarden ontbreekt.

Het is derhalve overbodig de niet-toepasselijkheid van die wetsbepa-

ling uit de kennis van het slachtoffer af te leidenee.

Buiten het kader van de toepassingsvoorwaarden van artikel 1384 lid
3 B.W., is uit de kennis van het slachtoffer eventueel en onder omstandig-

heden af te leiden dat de aangestelde zich jegens het slachtoffer aan geen

fout schuldig maakteloo of dat het slachtoffer zich ook aan een fout schul-

dig maakte zodat in de onderlinge rechtsverhouding tussen aangestelde en

slachtoffer tot een verdeling van de aansprakelijkheid is te besluitenl0l.
Binnen het kader van artikel 1384 lid 3 B.W. speelt de kennis of de

waarneming van het slachtoffer daarentegen geen rol \ilanneer is te bepalen

of de aangestelde al dan niet een fout heeft gepleegd in de bediening

waartoe hij is gebezigd. Een desbetreffende verkeerde voorstelling van de

werkelijkheid vanwege het slachtoffer kan niet tot gevolg hebben dat tot

95.Zie Cass. 3l oktober 1980, Arr. Cass. 1981, 242;Pas.1981, I, 268.

96. Viney, G.t-a responsabilité,892-893, nr. 802.
97. Brussel 19 april 1958, Pas. 1958, II, 83; Liège l3 november 1968, De Yen. 1969,14;

Kh. Brussel 24 mei 1967, B.R.H. 1967, 317; Vandenberghe, H., Van Quickenbome,
M., e.a., Overzicht, T.P.R. 1987, 1510, nr. 149.

98. Zie supra nrs. 231-232.
99. De rechtsleer is gekant tegen het in aanmerking nemen van de kennis van het slacht-

offer: Dalcq, R.O.,Traité,\,617-619, nrs. 1962-1969; Kruithof, R., Aansprakelijkheid
voor andermans daad, 52, nr. 38; Vandenberghe, H., Hamelink, P. en Van Quicken-
borne, M., Overzicht, f.P.R. 1980, 134l-1342, nr. 164; zie ook Liège 21 juni 1986,
J.L.M.B. 1987,443.

l0O.Zie supra, nr. 100.

l0l.Zie Dalcq, R.O., Traité,1,618, nr. 1966; Kruithof, R., Aansprakelijkheid voor ander-
mans daad, 52, nr. 38.
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het bestaan van een bediening is te besluiten hoewel die in concreto niet
bestondl02.

a.3. Het bewijs van de toepassingsvoorwaarden.

234. Het komt aan het slachtoffer toe de toepassingsvoorwaarden te

bewijzen om lastens de aansteller of de meester op artikel 1384 lid 3

B.W. een beroep te doen (artikelen 1315 B.W. en 870 Ger. Wb.).
Vermits de toepassingsvoorwaarden van artikel 1384lid 3 B.W. rechts-

feiten zijn, is het bewijs ervan door alle bewijsmiddelen, getuigen en ver-
moedens inbegrepen, te leveren.

In een arrest van 8 april 1965103 heeft het Hofvan Cassatie hiervan een

opmerkelijke toepassing gemaakt door aan te nemen dat de feitenrechter
wettelijk tot de aansprakelijkheid van de aansteller kon besluiten omdat
alle andere mogelijke oorzaken van een brand waren uitgesloten en die
brand derhalve hetzij in een persoonlijke fout van de aansteller, hetzij in
een fout van zijn werklieden de oorsprong diende te vinden.

Op die manier wordt aan de eventuele bewijsnood van het slachtof-
fer tegemoetgekomen: te onderstrepen is evenwel dat het slachtoffer moet
aantonen dat alle andere schade-oorzaken dan de fout van de aansteller of
van zijn aangestelden zijn uit te sluitenls, alvorens van die bewijslastver-
lichting te kunnen genieten. Van een omkering van de bewijslast is dus

geen sprake.

a.4. De grondslag van de aansprakelijkheid van
aanstellers en meesters.

235. Aan artikel 1384 lid 3 B.W. werden, in de loop der jaren, zeer

uiteenlopende grondslagen gegeven.

Aanleunend bij de voorbereidende werken, wordt traditioneel aange-

nomen dat de grondslag van de aansprakelijkheid van de aansteller of de

meester in een wettelijk vermoeden van fout is te zoekenlos. p" vermoede
fout van de aansteller of de meester zou erin bestaan dat hij zijn aangestelde

102. Cfr. Liège 27 juni 1986, J.L.M.B. 1987,4431' dit zou neerkomen op een ongerechtvaar-
digde uitbreiding van de overigens reeds bestreden (zie supra nrs.77-79) schijnleer.

103. Cass. 8 april 1965, Pas. 1965, 1,897; zie ook Cass. I juni 1973, Arr. Cass. 1973,957
Pas. 1973, 1,915; adde; Mons 19 februari 1985 (onuitgegeven, A.R. nr. 5134 - S.A.
Leyland t. Napco Industries Ltd).

104. Zie infra m.b.t. het bewijs nrs. 30-34.
l05.Zie o.m. Dalcq, R.O., Traité, 1,567-568, nrs. 1762-1766 en de aldaar vermelde

referenties.
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of dienstbode slecht koos of op hem een ontoereikend toezicht uitoefende.

Het Hof van Cassatie blijkt die stelling trouw te blijven zoals uit een

arrest van 22 april1983 blijkt waarin is overwogen "dat deze wetsbepaling
(nl. artikel 1384) evenwel, in het derde lid en het daarmee verband

houdende van het eerste lid, enkel een wettelijk vermoeden van schuld
bij de meester instelt, uitsluitend ten behoeve van de derde die door de

fout van de aangestelde benadeeld is; . . . "106 - cursivering toegevoegd -.

Die opvatting lijkt hoe dan ook te beperkt te zijn: in de mate dat in
artikel 1384 lid 3 B.W. een wettelijk vermoeden zou zijn te lezenl07, is

het besluit onvermijdelijk dat dit vermoeden niet enkel op een zgn. fout
van de aansteller of van de meester, maar ook op het causaal verband

tussen die zgn. fout en de schade slaat. Aan de aansteller wordt immers

niet toegelaten zich door het bewijs van de ontstentenis van een fout of
van het causaal verband te bevrijdenlo8. Er is daarom minstens van een

vermoeden van aansprakelijkheid te sprekenlæ.

De rechtsleer krijgt het met die verklaring steeds moeilijker. Aangezien

het de aansteller of de meester niet is toegelaten zich aan de toepassing

van artikel 1384 lid 3 B.W. te onttrekken door het bewijs dat hij geen fout
beging ofdat die fout met de schade geen causaal verband vertoonde, wordt
het vermoeden van schuld (of van aansprakelijkheid) kunstmatig geachtl l0.

De aansteller of de meester kan de toepassing van die wetsbepaling

immers enkel verijdelen door aan te tonen dat, in strijd met het door
het slachtoffer geleverde bewijs, één der toepassingsvoorwaarden van de

aansprakelijkheid niet voorligt.
Omdat het tegenbewijs van de ontstentenis van een fout niet is toe-

gelaten en het niet realistisch wordt geacht de aansteller een vermoede

slechte keuze van de aangestelde ten laste te leggen, wordt ingeroepen dat

de aansteller door de wetgever als borg voor de fouten van de aangestelde

is aangeduid (garantieverplichting jegens het slachtoffer)I11.

106. Cass. 22 april 1983, An. Cass. 1983, l0l7; Pas. 1983, I, 940; Cass. 27 maart 1944,
Pas. l9M, I, 275; Cass. 15 juni 1905, Pas. 1905, I, 267.

107. Quod non, zoals hiema wordt toegelicht.
108.Zie o.m. Cass.6 december 1937, Pas. 1938, I,370; Cass. 15 december 1924,Pas.

1925, r,75.
l09.Zie supra nr. 189 en 205, waarbij is te onderstrepen dat het Hof van Cassatie t.a.v;

artikel 1384 lid 2 B.W. (ouders' van een vermoeden van aansprakelijkheid spreekt.
110. Dabin, J., o.c., R.CJ.B. 1965,262; Dalcq, R.O., Traité,1,568-569, nrs. 1767-1768;

Fagnart, 1.L., Examen, 44, nr. 22; Fagnart, J.L., Chronique, J.T. 1976,605, nr. 94.

lll. Fagnart, J.L., Chronique,J.T. 1976,605, nr.94; Vandenberghe, H., Hamelink, P. en

Van Quickenbome, M., Overzicht, T.P.R. 1980, 1346, nr. 168.
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Soms wordt de grondslag van de aansprakelijkheid van de aansteller

ook in de risicoJeer gezocht: de aansteller zou aansprakelijk zijn omdat hij
uit de activiteit van de aangestelde een voordeel haalt (ubi emolumentum,

ibi onus)I12.

236. Die verklaringen kunnen nochtans niet overtuigen: zij verduidelijken
slechts waarom de wetgever en de rechtspraak tot de toegelichte interpre-
tatie van artikel 1384 lid 3 B.W. zijn gekomen.

De grondslag van die wetsbepaling is, in werkelijkheid, in haar toe-

passingsvoorwaarden te vinden.

Vermits aan de aansteller of de meester, eenmaal de toepassingsvoor-

waarden van artikel 1384lid 3 B.W. zijn bewezen, geen tegenbewijs wordt
gelaten, is het besluit onvermijdelijk dat zijn aansprakelijkheid door die

toepassingsvoorwaarden en door de, door de rechtspraak eraan gegeven

interpretatie wordt bepaald.

Onder die omstandigheden brengt de verwijzing naar een zgn. garan-

tie(borgstelling)verplichting of naar de risicoleer geen aarde aan de dijk.
Overigens is vast te stellen dat de toepassingsvoorwaarden en hun in-
terpretatie door de rechtspraak met de zgn. garantie-verplichting van de

aansteller of de risico-leer geen verband houden. De garantie-verplichting
van de aansteller en de risico-leer zouden immers o.m. tot gevolg hebben

dat het louter schadelijke doch niet noodzakelijk onrechtmatige gedrag

zou volstaan om de aansprakelijkheid van de aansteller in het gedrang

te brengen en dat niet de band van ondergeschiktheid op het ogenblik
van het ongeval maar de economische aftankelijkheid van de aangestelde

bepalend zou zljnrr3.

Het wettelijke vermoeden van fout of van aansprakelijkheid kan de

aansprakelijkheid van de aansteller evenmin verklaren. Bij ontstentenis

van tegenbewijs, zou het nl. een onweerlegbaar wettelijk vermoeden zijn.
Er is aangetoond dat onweerlegbare wettelijke vermoedens ophouden

een vermoeden te zijnrra en rechtsregels zijn, waarvan de toepassingsvoor-
waarden door de wetgever zijn bepaaldlls.

112. Glansdorff, Fr., o.c., U0-241.
l13.Zie o.m. Dalcq, R.O.,Traité,I,571, nrs. 1776-1777.
I 14. Het vermoeden als juridische techniek bestaat erin dat uit een zeker feit een ander feit

wordt afgeleid dat slechts waarschijnlijk is maar waarvan in rechte wordt aangenomen
dat het zeker is.

l15. Cross, R., Evidence, [ondon, 1974, lll; Musielak, M.J., Die Grundlagen der Be-
weislast im Zivilprozess, Berlin-New York 1975, 82-83; Schut, G.H.A., Rechtelijke
verantwoordelijkheid en wettelijke aansprakelijkherd, diss. Zwolle, 1963, 30; Vande-
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In artikel 1384 lid 3 B.W. is derhalve een autonome (objectieve)

aansprakelijkheidsregel te lezen, waarvan het toepassingsgebied, zonder

enige verwijzing naar de fout van de aansteller in causaal verband met de

schade, door de toepassingsvoorwaarden is bepaald.

De autonomie van artikel 1384 lid 3 B.W. ten aanzien van de arti-
kelen 1382-1383 B.W. wordt verder bevestigd door het feit dat de korte
verjaringstermijn voor burgerlijke vorderingen, die op een misdrijf stoelen,

weliswaar op artikel 1384 lid 3 B.W. toepasselijk is, maar dat die toepas-

selijkheid het gevolg is van de strafrechtelijke fout van de aangestelde en

niets met de - eventuele - fout van de aansteller heeft te makenll6 en dat

uit een veroordeling op grond van artikel 1384 lid 3 B.W. geenszins is af te

leiden dat de aansteller of de meester een persoonlijke fout begingllT. Een

aansteller of een meester kan aldus bij toepassing van die wetsbepaling

aansprakelijk zijn, hoewel hij geen fout in causaal verband met de schade

beging en hiervan het bewijs kan leveren. Dit tegenbewijs is immers niet
dienend.
Artikel 1384 lid 3 B.W. roept dan ook een objectieve aansprakelijkheid
in het leven.

a.5. Het toepassingsgebi.ed van de aansprakelijkheid
van aanstellers en meesters.

A. Ten aanzien van de artikelen 1382-1383 B.W.

237. De aansteller of de meester kan door het slachtoffer tegelijk bij
toepassing van de artikelen 1382-1383 en 1384lid 3 B.W. worden aange-

sproken. De te bewijzen toepassingsvoorwaarden zullen echter verschillen.
Vermits het beroep op artikel 1384 lid 3 B.W. o.m. het bewijs van de

fout van de aangestelde of van de dienstbode veronderstelt, kan het slacht-

offer naar keuze hetzij de aangestelde (dienstbode), hetzij de aansteller
(meester) of beiden gezamenlijk aanspreken. Wanneer dit laatste gebeurt,

kan hun veroordeling in solidum worden gevorderdll8.

putte, R. De overeenkomsr, Brussel, Larcier, 1977,423; Cornelis, L.,7tken,58-61.
cfr. Storme, M., De bewijslast in het Belgisch privaatrecht, Gent, Story-scientia, 1962,
351-353; De Page, H.,Traité, m,959-964.

116. Wilms, 'ÿ,1., De verjaring van de burgerlijke vordering ÿoortspruitend uit een misdriif,
Antwerpen, Kluwer, 1987, 149-150, nr. 198.

117. Rb. Antwerpen 29 februari 1980, R.W. 1980-81,2486; Antwerpen 3l maart 1982,
R.W. 1983-84, 89; Vandenberghe, H., Van Quickenbome, M., e.a., Overzicht, LP.R.
1987,1502, nr. 145.

118. Cass. l0 juli 1952, Arr. Cass. 1952,650; Pas. 1952, I,738; Dalcq, R.O.,Traité, 1,
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De aansprakelijkheid van de aansteller of van de meester kan, onder

omstandigheden samen met de persoonlijke aansprakelijkheid van het

slachtoffer of van een derde bestaan en dient dan tot een verdeling van de

aansprakelijkheid, resp. tot een aansprakelijkheid in solidum te leiden.

Wanneer het slachtoffer ook een fout in de zin van de artikelen 1382-

1383 8.W., in causaal verband met de schade heeft gepleegd, is tot een

verdeling van de aansprakelijkheid te besluiten.

B. Ten aanzien van artikel 1386 bis B.W.

238. Vermits het slachtoffer een fout van de aangestelde of van de

dienstbode moet bewijzen om op artikel 1384 lid 3 B.V/. een beroep te

doen en de krankzinnigheid van de aangestelde op het ogenblik van zijn
schadeverwekkend gedrag inhoudt dat hij niet toerekeningsvatbaar was en

derhalve geen fout kon plegen, is aan te nemen dat de toepassing van

artikel 1384 lid 3 B.V/. door de krankzinnigheid van de aangestelde wordt
uitgeslotenll9.

Ten aanzien van de krankzinnige aangestelde of dienstbode kan het

slachtoffer eventueel de toepassing van artikel 1386 bis B.W. inroepen.

De eventuele veroordeling van de krankzinnige aangestelde of dienstbode

is evenwel niet ten laste van de aansteller of de meester te leggen, omdat

nog steeds één der toepassingsvoorwaarden van artikel 1384 lid 3 B.W.
ontbreekt, nl. de fout van de aangestelde.

De gebeurlijke krankzinnigheid van de aansteller of van de meester is

daarentegen niet bevrijdend te achten: vermits de aansteller of de meester

door het bewijs van de ontstentenis van de fout niet aan zijn aanspra-

kelijkheid kan ontsnappen, is aan zijn krankzinnigheid geen bevrijdend
karakter te hechten vermits zij enkel de ontoerekeningsvatbaarheid van de

aansteller (meester) en derhalve de ontstentenis van een fout aantoontl2o.

De krankzinnige aansteller of meester kan evenmin op artikel 1386

bis B.\il/. een beroep doen om de op artikel 1384 lid 3 B.rW. gestoelde

aansprakelijkheid eventueel te beperken. Artikel 1386 bis B.W. vergt
immers een schadeverwekkende daad van de krankzinnige, terwijl de

toepassing van artikel 1384 lid 3 B.W. geenszins van een dgl. daad

aftankelijk is. Niet een daad, maar de hoedanigheid van aansteller of

624, nr. 1991.
l19. Meulders, L., o.c., R.G.A.R. 1984, 10842 l0-verso; Van Mullem, J., o.c., R.CJ.B.

1978,266, nr. 7; cfr. Dalcq, R.O., Traité,1,734, nr. 2316.
adde: Rb. Antwerpen 29 september 1967, R.W. 1967-68, 1134.

120. Dalcq, R.O., Traité,l,'134, nr.2317; Meulders, L., o.c., R.GA.R. 1984, 10842-ll.
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meester en de omstandigheid dat de aangestelde of de dienstbode zich

tijdens de bediening aan een fout in causaal verband met schade schuldig

maakte, rechtvaardigt zijn aansprakelijkheid. De toepassingsvoorwaarden

en -gebieden van beide aansprakelijkheden zijn dan ook verschillend.

C. Ten aanzien van artikel 1384 lid 2 B.W.

239. Hoewel die rechtspraak voor kritiek vatbaar is, wordt door het Hof
van Cassatie &rngenomen dat op artikel 1384 lid 2 B.W. geen beroep is

te doen, wanneer de toepassingsvoorwaarden van artikel 1384 lid 3 B.W.

zijn verenigdl2l.
Dit houdt in dat de band van ondergeschiktheid tussen de aansteller

en de minderjarige aangestelde uitsluit dat de ouders op de minderjarige

toezicht zouden kunnen houden.

Op het eerste zicht lijkt het moeilijk aan een toestand te denken

waarin een minderjarige zich daadwerkelijk onder het toezicht van zijn
ouders bevindt maar tegelijk door een band van ondergeschiktheid met

een aansteller is verbonden, in de bediening waarvan hij aan een derde

schade zou berokkenen.

De band van ondergeschiktheid kan, onder omstandigheden, eventueel

worden aangetoondlz2, maat het zal wel zeer uitzonderlijk zijn dat de

minderjarige zich, in de uitvoering van zijn bediening, tegelijkertijd onder

het toezicht van zijn ouders bevindt.

Aan twee mogelijkheden is in dat verband te denken:

a. de aansteller of meester kan eventueel de ouder van de aangestelde

of de dienstbode zijn.
Zoals vermeldl23, kan tussen ouders en kinderen onder omstandig-

heden een band van ondergeschiktheid ontstaan. Er is beweerd dat

het slachtoffer, in die veronderstelling, de keuze tussen de artikelen
1384 lid 2 en3 B.W. heeft en zelfs beide aansprakelijkheden tegelijk
kan inroepenl24.

Wanneer, zoals door het Hof van Cassatie, wordt aangenomen dat

de artikelen 1384 lid 2 en 3 B.W. niet te zamen toepasselijk zijn,

121. Cass. 9 juli 1834, Pas. 1934,1,352.
122. Het volstaat immers dat de aansteller in feite op de daden van de minderjaige gezag

en toezicht zou kunnen uitoefenen (zie supra nr. 219).
123. Zie supra nr. 221; zie ook Meulders, L., o.c., R.GA.R. 1984, 10842-4, nr. 14.

124. Dalcq, R.O., Traité,1, 592, nr. l8zl4; Meulders, L., o.c., R.G.A.R. 1984, 10842-4, nr.
12; ÿar Mullem, J., o.c., R.CJ.B. 1978,267, rr. 8.
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is nochtans enig voorbehoud te maken. In die veronderstelling is
te onderzoeken in welke hoedanigheid de aangesprokene jegens de

minderjarige-aangestelde handelde op het ogenblik dat de onrecht-
matige en schadeverwekkende daad is gesteldl25.

Wanneer integendeel wordt aanvaard dat de artikelen 1384 lid 2 en

3 B.W. gezamenlijk zijn in te roepen, dan is aan het slachtoffer van-
zelfsprekend de keuze te laten.

b. de minderjarige aangestelde (dienstbode) bevindt zich onder het toe-
zicht van zijn ouders terwijl hij een opdracht van zijn opdrachtgever
(aansteller of meester) uitvoertl26.
In die omstandigheden lijkt tot een aansprakelijkheid in solidum te
besluiten wanneer de minderjarige aangestelde, ondanks het toezicht
van de ouders en de band van ondergeschiktheid, toch aan een derde

foutief schade berokkent en de ouders het wettelijke tegenbewijs niet
leveren.

Wanneer de aangestelde minderjarige door een objectief onrechtma-
tige daad schade berokkent, is, bij ontstentenis van een fout van de

aangestelde, enkel op artikel 1384 lid 2 B.W. een beroep te doen.

Een ander probleem van samenloop van aansprakelijkheden doet zich
voor wanneer de toepassingsvoorwaarden van artikel 1384 lid 3 B.rW. zijn
verenigd, maar de aangestelde bovendien de hoedanigheid van ouder heeft
en zijn bediening ertoe strekt o.m. op zijn minderjarige kind toezicht te
houden. Wordt dit toezicht foutief uitgeoefend zodat aan het minderjarige
kind of aan een derde schade wordt berokkend, dan kan het slachtoffer, de

toepassing van de artikelen 1384 lid 3 B.W. inroepenl2T. Zijn bovendien
de toepassingsvoorwaarden van artikel 1384 lid 2 of 4 B.W. verenigd, dan
kan het slachtoffer eventueel ook de toepassing van die wetsbepalingen
vorderen.

D. Ten aanzien van artikel 1384 lid 3 B.W.

240. Het kan, onder omstandigheden, gebeuren dat een aangestelde of
dienstbode zich tegelijk in een band van ondergeschiktheid ten aanzien

125. Zie supra nr. 208.
126. Gedacht kan worden aan de minderjarige aangestelde die zich in uiwoering van zijn

opdracht bij zijn ouders bevindt om er een karwei uit te voeren.
127. Cass. 19 juni 1986, Arr. Cass. 1986, lM}; Pas. 1986, l, 1296 (leraar die o.m. op zijn

kind toezicht houdt).
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van twee of meerdere aanstellers of meesters bevindt, op het ogenblik
dat hij, tijdens de bediening waartoe hij door hen wordt gebezigd, aan

een derde schade berokkentl28. Onder voorbehoud van de toepassing van

de wetgeving inzake arbeidsongevallen en arbeidsovereenkomsten, zijn de

aanstellers of meesters in solidum aansprakelijk te stellen wanneer het

slachtoffer dit vordert.

Het komt veelvuldig voor dat een contractpartij een beroep op een

ander rechtssubject doet om contractuele verbintenissen uit te voeren die

zij jegens de medecontractant heeft aangegaan.

De vraag rijst dan ook of de uitvoeringsagent, wanneer hij zijn opdracht

foutief uitvoert, door die medecontractant buitencontractueel is aan te
spreken en/of, wanneer de uitvoeringsagent tevens de hoedanigheid van

aangestelde heeftl2e, zijn aansteller bij toepassing van artikel 1384 lid 3

B.W. aansprakelijk is te stellen.

Bij de bespreking van de samenloop van de (contractuele en buitencon-

tractuele) aansprakelijkheden, zal aan die vraag in het bijzonder aandacht

zijn te schenkenl3o.

Er is echter reeds te benadrukken dat, volgens de rechtspraak van

het Hof van Cassatie, een contractpartij de uitvoeringsagent van zijn
medecontractant enkel buitencontractueel kan aanspreken wanneer hem

een niet louter contractuele fout ten laste is te leggen en de schade, wiurvan
de vergoeding wordt gevorderd, evenmin louter contractueel is13l.

Vermits enkel onder die voorwaarden tot de persoonlijke buitencon-
tractuele aansprakelijkheid (de artikelen 1382-1383 B.W.) van de uitvoe-
ringsagent - aangestelde is te besluiten, is het besluit onvermijdelijk dat

de mede-contractant-aansteller, hoe dan ook,l32 slechts op grond van ar-

tikel 1384 lid 3 B.W. aansprakelijk is te stellen, wanneer hogervermelde
voorwaarden in hoofde van de uitvoeringsagent-aangestelde zijn verenigd.

De door de rechtspraak m.b.t. de samenloop van aansprakelijkheden in het

leven geroepen rechtsregels gelden dus ook bij de toepassing van artikel
1384 lid 3 B.W.

128. Er is b.v. aan de uitlening van een aangestelde of dienstbode te denken (zie supra nr.
222).

129. Wat niet uitzonderlijk is.
130. Te behandelen in deel 2.

131. Cass.7 december 1973, An. Cass. 1974,395; Pas. 1974,1,376; Cass.8 april 1983
Arr. Cass. 1983,934; Pas. 1983, I, 834.

132. En afgezien van de vraag of artikel 1384 lid 3 B.W. tussen contractpartijen toepasselijk
is.
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Nog een derde probleem kan m.b.t. de toepassing van artikel 1384 lid
3 B.W. ijzen, nl. wanneer de schade die de aansteller zelf lijdt gezamenlijk
door een fout van een derdel33 en van zijn aangestelde is veroorzaakt.

Door het Hof van Cassatie wordt aangenomen dat wanneer de door
het slachtoffer geleden schade tegelijk is veroorzaakt door de fout van een

derde en door de fout van degene waawoor het slachtoffer (de aansteller)

burgerrechtelijk aansprakelijk is, de derde jegens de aansteller slechts

gedeeltelijk aansprakelijL l,13a.

Hoewel de bewoordingen van die rechtsregel zeer ruim zijn, wordt
er vnl. ten aanzien van aangestelden van het slachtoffer toepassing van

gemaakt.

Hij wordt echter niet door iedereen aanvaardl35 en sommigen zien er

een ongerechtvaardigde afwijking van de equivalentietheorie in136.

Overeenkomstig de equivalentietheorie zou de aansteller, naar hun

oordeel, immers de mogelijkheid moeten hebben de aansprakelijkenl3T
voor het geheel van de schade aan te spreken.

Toch is de zienswijze van het Hof van Cassatie bij te vallen: wanneer

de aansteller, die als gevolg van de samenlopende fouten van zijn aan-

gestelde en van een derde schade heeft geleden, de derde tot vergoeding

aanspreekt en van hem integrale schadevergoeding bekomt, kan die derde

zich, als gevolg van die betaling, in de rechten van de aansteller wettelijk
gesubrogeerd achten (artikel 1251,3' B.V/.) of aanvoeren dat hij ook zelf
het slachtoffer van de fout van de aangestelde is geworden, bij ontstentenis
waarvan de schade zich niet zou hebben voorgedaan en de aansteller niet
had moeten worden vergoedl3s.

In laatstgenoemde hypothese, kan de derde ook zelf op artikel 1384

lid 3 B.W. lastens de aansteller een beroep doenl39. Vermits het slachtoffer
(tevens aansteller) de aansprakelijkheid van de derde en de derde de

aansprakelijkheid van de aansteller (tevens slachtoffer) kan inroepen, is

- mede om proceseconomische redenen - meteen tot een verdeling van

133. Of door een rechtsfeit waarvoor die derde aansprakelijk is te stellen.
134. Cass. 2l september 1988, V.K.J. 1988, nr. 179; Cass. 9 februari 1982, Arr. Cass. 1982,

741; Pas. 1982, l,716; Cass. 6 december 1971, Arr. Cass. 79'12,335; Pas. 1972, l,
332 ...

135. O.m. Vandenberghe, H., Van Quickenbome, M., e.a., Overzicht, T.P.R. 1987,1498,
nr. lM.

136. Dalcq, R.O., Examen , R.C J.B. 198'l , 657 , nr. 57; Doutrewé, M., Commettant victime
d'un dommage causé par son préposé et un tiers, R.G.A.R. 1986, nr. 11022.

137. Waarvan de fout met de schade een causaal verband vertoont of die instaat voor een

rechtsfeit dat die schade heeft veroorzaakt.

l38.Zie ook supra nrs. 179-181.

139. Zie supra nr.227.
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de aansprakelijkheid te besluitenla0

Het ongeval is soms ook te wijten aan de samenlopende fouten van de

aangestelden van verschillende aanstellers. Wanneer de toepassingsvoor-

waarden van artikel 1384 lid 3 B.rW. in hun hoofde zijn verenigd, is tot een

verdeling van de aansprakelijkheid t.o.v. de door elkeen geleden schade

te besluitenlal.
Dit is een gevolg van de hierboven besproken en bijgevallen recht-

spraak van het Hof van Cassatie.

E. Ten aanzien van artikel 1384 lid 4 B.Iry.

241. De verhouding tussen de artikelen 1384 lid 3 en 4 B.W. is reeds

besprokenla2.
In dit verband is te herhalen dat de rechtstoestand van het slachtoffer

fundamenteel verschilt ngl. de onderwijzer of de ambachtsman als een

aangestelde dan wel als een org:um van een rechtspersoon in aanmerking

komtla3.

Bovendien is, zelfs wanneer de onderwijzer of de ambachtsman een

aangestelde is, een onderscheid te maken naargelang hij al dan niet de

hoedanigheid van werknemer bezit, vermits met de bepaling van artikel
18 van de wet op de arbeidsovereenkomsten rekening is te houden.

Hierbij is te onderstrepen dat, opdat de onderwijsinstelling (rechts-

persoon) hetzij als aansteller (artikel 1384 lid 3 B.W.), hetzij als

rechtspersoon (artikelen 1382-1383 B.W. bij toepassing van de orgaan-

theorie) zou zijn aan te spreken, een fout lastens de onderwijzer of
de ambachtsman (aangestelde of orgaan) in causaal verband met de

schade is te bewijzen. Die vereiste sluit, zoals hiema wordt toege-

licht, de verticale combinatie van de artikelen 1384 lid 3 en 4 B.W.
uitr4, zodat in dit verband de rechtsbescherming van het slachtoffer

l4O. Cfr. Dalcq, R.O., Traité,11, 181, nr. 2583; contra: Doutrewé, M., o.c., R.G.A.R. 1986,
nr.11022, nrs. 4-6.

141. O.m. Antwerpen 7 januari 1986, V.K.J. 1987, nr. 104.

142. Zie supra nrs. 209-210.
143. Zie supra nr. 210 en infra nr. 266; zie ook: Dalcq, R.O., Traité, I, 555-556, nrs.

1712-1719; Kruithof, R., Aansprakelijkheid voor andermans daad, 43-45, nr. 25;
Vandenberghe, H., Hamelink, P. en Van Quickenbome, M., Overzicht, f.P.R. 1980,
1316-1318, nr. 145.

144. Zie infra nr. 242; bedoeld wordt de onderwijsinstelling die op grond van artikel 1384
lid 3 B.W. aansprakelijk zou worden gesteld omdat de onderwijzer voorafgaand op
grond van artikel 1384 lid 4 B.W. werd veroordeeld (een vermoeden van aansprake-
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van de leerling of van de leerjongen dezelfde is, ongeacht of de on-

derwijzer als orgaan dan wel als aangestelde in aanmerking komtlas.

Bij de bespreking van de aansprakelijkheid van rechtspersonen wordt
op de aansprakelijkheid van onderwijsinstellingen teruggekomenl46.

F. Op de aangestelde of de dienstbode rust een vermoeden van
aansprakelijkheid of een objectieve aansprakelijkheid.

242. Ook m.b.t. aangestelden en dienstboden rijst de vraag of hun aanstel-

lers en meesters, bij toepassing van artikel 1384 lid 3 B.W., aansprakelijk

zijn te stellen, wanneer op eerstgenoemden een vernoeden van aanspra-

kelijkheid (o.m. de artikelen 1384 lid 2 en 4 B.W.) of een objectieve

aansprakelijkheid (o.m. de artikelen 1384 lid 3, 1384lid 1, 1385 en 1386

B.W.) rust.
Meestal wordt die vraag bevestigend beantwoordlaT. pi" zienswijze

vindt ook steun in een arrest van het Hof van Cassatie dd. 5 november

1981148 waarin de gezamenlijke toepassing van de artikelen 1385 en 1384

lid 3 B.V/. ter sprake kwam.
Omdat het bestaan van een gezagsverhouding niet onverenigbaar is met

het feit dat een aangestelde bij de uitvoering van het hem toevertrouwde

werk een zekere vrijheid behoudt, werd door het Hof van Cassatie aange-

nomen dat een feitenrechter wettelijk kon beslissen dat een aangestelde-

ritmeester, tijdens de bediening waartoe hij werd gebruikt, de bewaarder

van het paard was waarmee de rijles werd gegeven.

Die aangestelde-ritmeester werd, bij toepassing van artikel 1385 B.W.
aansprakelijk gesteld voor schade die door het paard werd berokkend. De

feitenrechter stelde ook de aansteller, op grond van artikel 1384 lid 3

B.W. aansprakelijk.
Het tegen die beslissing aangevoerde cassatiemiddel werd door het

Hof van Cassatie op grond van de volgende overwegingen verworpen:

lijkheid).
145. Cfr. Kruithof, R., Aansprakelijkùeid voor andermans daad, 44, nr. 25.

146. Zie infra. nr. 266.

147. Dalcq, R.O., Traité, I, 515-516, nrs. 1556-1560; Meulders, L., o.c., R.GA.R. 1984,
10842-9 versotot l0; VanMullem, J.,o.c.,R.CJ.8.1978,273-278,nrs. 18-23.contra:
Meinertzhagen-Limpens, 4., o.c., R.C J.B. 1985, 228, nr. 20; Corneli s, L., Zake n, 326.
Opmerking: de Franse rechtspraak aanvaardt de verticale combinatie o.m. Cass. fr. 18

december 19il, D. 1965, J. 191; Cass. fr. l0 februari 1966, D. 1966, J.,333.
148. Cass. 5 november 1981, Arr. Cass. 1982,328; Pas. 1982,1,316, met conclusie van

Procureur Generaal Dumon; R.CJ.B. 1985,207 met noot Meinertzhagen-Limpens, A.
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" . . . dat het arrest wettig beslist dat eiser (de aangestelde) met toe-
passing van artikel 1385 B.V/. aansprakeijk is voor de door een dier
veroorzaakte schade;" dat het eerste lid van artikel 1384 van hetzelfde

Wetboek bepaalt dat men aansprakelijk is voor de schade welke ver-
oorzaakt wordt door de daad van personen voor wie men moet instaan,

en het derde lid van dat artikel dat "de meesters en zij die anderen

aanstellen (aansprakelijk zijn) voor de schade door hun dienstboden

en aangestelden veroorzaakt in de bediening waartoe zij hen gebe-

zigd hebben . . . . dat het a:rest, nu het wettig heeft vastgesteld dat

de schade door eiser (aangestelde) was veroorzaakt in de bediening

'ÿvaartoe eiseres (aansteller) hem had gebezigd, laatstgenoemde wettig
veroordeelt met toepassing van de bepalingen van artikel 1384 van

het B.W."149.

Dit arrest is voor meerdere interpretaties vatbaar. Er is eventueel uit
af te leiden dat de uumstellff niet enkel aansprakelijk is voor de bewezen

fouten van de aangestelde, maar ook voor de vermoedens van aanspra-

kelijkheid en voor de objectieve aansprakelijkheid die op de aansteller

rusten, op voorwaarde vanzelfsprekend dat zij zich tijdens de bediening

verwezenlijktenl50.
Misschien is zelfs een stap verder te zetten en kan uit de ontstentenis

van een verwijzing naar een fout van de aangestelde worden afgeleid dat

het Hof van Cassatie, in dit arrest, van oordeel was dat het voldoende

is dat de aansteller (zelfs niet foutief) de schade heeft veroorzaakt in de

bediening waartoe hij is gebezigd, om artikel 1384 lid 3 B.W. toe te
passenlsl, waardoor meteen de draagwijdte van die wetsbepaling sterk

zol zijn uitgebreid.

243. Het arrest is evenwel voor kritiek vatbaar. Ontegensprekelijk is

door het Hof van Cassatie aangenomen dat de aansprakelijkheid van de

bewaarder van een dier inhoudt dat de schade door zijn daad is veroorzaakt,

zodat, wanneer die daad zich voordeed binnen de bediening waartoe hij
werd gebruikt, tot de toepassing van artikel 1384 lid 3 is te besluiten.

Die redenering loopt spaak: de aansprakelijkheid voor dieren (artikel
1385 B.W.) vergt geen daad vanwege de bewaarder in causaal verband

149. Opmerkelijk is dat in dit arrest naar artikel 1384 lid 1B.l{. wordt verwezen m.b.t.
een algemene aansprakelijkheid voor andermans daad, wat zeer ongebruikelijk is (zie
infra nrs. 279 et seq.).

I 50. Meinertzhagen-Limpens, 4., o.c., R.C J.B. 1985, 228-231, nrs. 2l -22.

151. Meinertzhagen-Limpens, A., o.c., R.CJ.8.1985,231, nr. 23; Comelis,L.,hken,326.
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met de schade. Het volstaat dat de aangesprokene de hoedanigheid van

bewaarder bezitrsz. Uit de vaststelling dat een rechtssubject de bewaarder
van een dier is, waardoor schade is veroorzaakt, is dan ook niet wettelijk
af te leiden dat de bewaarder een daad in causaal verband met de schade

stelde.

Bovendien is niet aan te nemen dat een loutere daad van de aangestelde

zou volstaan om tot de aansprakelijkheid van de aansteller te besluiten: de

daad van de aangestelde moet bovendien foutief ,Un's3.
In strijd met de in het arrest van 5 november 1981 verdedigde ziens-

wijze, is een verticale combinatie van de artikelen 1385 en 1384lid 3 B.V/.
dan ook onmogelijk. Uit de vaststelling dat de aangestelde de bewaarder is

van een dier dat schade aan een derde berokkende op een ogenblik dat de

aangestelde zich in dienst bevond, is niet af te leiden dat die aangestelde

eenfout pleegde of zelfs dat hij een daad in causaal verband met de schade

stelde. Die mogelijkheid bestaat weliswaar, maar uit de toepasselijkheid

van artikel 1385 B.W. is - zonder bijkomend onderzoek - geen fout of
daad van de bewaarder af te leiden. Dit besluit geldt ten aanzien van alle
objectieve aansprakelijkheden die ten laste van een aangestelde kunnen

komen (o.m. de artikelen 1384 lid 3, 1384lid I en 1386 B.W.): zij treffen
een hoedanigheid en uit hun toepassingsvoorwaarden is geenszins af te
leiden dat die aangestelde zich aan een fout (of een daad) schuldig maakte

in causaal verband met de schade, wat nochtans is vereist om de aansteller,

bij toepassing van artikel 1384 lid 3 8.W., aansprakelijk te stellenlsa.

Om enigszins andere redenen, geldt dit besluit ook wanneer op de

aangestelde een verrnoeden van aansprakelijkheid rust. Aan het aanspra-

kelijkheidsvermoeden is immers eigen dat de fout van de aangesprokene

niet bewezen, doch slechts vermoed is. Het is dus best mogelijk dat de aan-

gestelde, bij toepassing van o.m. artikel 1384 lid 2 en 4 B.W. aansprakelijk
wordt gesteld, zonder dat hij zich aan een fout schuldig maakrclss.

Uit de toepassingsvoorwaarden van de aansprakelijkheidsvermoedens
is derhalve niet af te leiden dat de aangestelde een fout in causaal verband

met de schade pleegde, hoewel dit onontbeerlijk is om artikel 1384 lid 3
B.W. op de aansteller toe te passen. Dit vergt een afzonderlijk onderzoek.

Van het voorgaande is de toestand te onderscheiden waarin eenzelfde

schade tegelijk door de fout van een aangestelde in de uitvoering van zijn
bediening en door een ander rechtsfeit, dat tot een aansprakelijkheidsver-

152. Zie infra nrs. 369-376.
153. Zie supra nr. 225.
154. Zie ook reeds supra nrs. 195 en 212.
155. Of zelfs dat hij een daad in causaal verband met de schade stelde.
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moeden of tot een objectieve aansprakelijkheid in hoofde van een ander

rechtssubject leidt, is veroorzaakt. In dat geval is een beroep te doen op

de rechtsregels die de aansprakelijkheid in solidum beheersenl56.

156. Te behandelen in deel 2.
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b. De aansprakelijkheid van de werkgever voor de werknemer.

244. De wetgever heeft aan de rechtsverhouding tussen de werkgever

en de werknemer uitgebreid aandacht geschonken (zie o.m. de wet van
3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten; de wet van 10 april
1971 betreffende de arbeidsongevallen . . . ). Niet alleen de contractuele
rechtsverhouding tussen werkgever en werknemer is daarbij ter sprake

gekomen, maar ook de rechtsverhouding tussen die partijen en derden.

Aan laatstgenoemd aspect wordt hierna aandacht geschonken.

Om de draagwijdte van de aansprakelijkheid van de werkgever voor
de werknemer jegens derden te bepalen, is het noodzakelijk ook bondig
de persoonlijke aansprakelijkheid van de werknemer te onderzoeken.

b.1. De persoonlijke aansprakelijkheid van de werknemer.

245. Zoals reeds is vermeldlsT, wordt in artikel 18 van de wet van 3 juli
1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten bepaald dat de werknemer,
wanneer hij bij de uitvoering van zijn overeenkomst, o.m. aan derden
schade berokkent, enkel voor zijn bedrog, zijn zware schuld of de bij hem
eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomende lichte fout aansprakelijk is.

Die bepaling heeft alleen op de contractuele en de buitencontractuele
aansprakelijkheid betrekking; de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de

werknemer blijft onverminderd bestaanlss. Artikel 18 heeft echter wel
een invloed op de behandeling van de burgerlijke partijstelling tegen de

werknemer door het strafgerecht, dat met de wetsbepaling rekening moet
houden.

De werknemer kan enkel op artikel 18 een beroep doen in de mate dat
hij het bestaan van een arbeidsovereenkomst kan aantonen (zie artikel 1

van de wet dd. 3 juli 1978)15e. Daartoe is o.m. vereist dat de werknemer
tijdens de uitvoering van zijn verbintenissen onder het gezag, de leiding
en het toezicht van de werkgever staat.

l57.Zie supra nr. 89; zie ook Hoen, H., Article 18 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux
contrats de travail et la responsabilité civile suivant les articles 1382 à 1384 du Code
civil, J.T.T. 1983, 239 -242.

l58.Zie o.m. Cass.29 april 1986, An. Cass.1986, 1163; Pas.1986, I,1050; Arb.
H. Gent 17 maart 1980, R.D.S. 1981, 9l; Gent 19 september 1980, R.W. 1981-
82; Dalcq, R.O., l,e législateur contre le droit, R.GI{.R.1979, nr. l()04O; Fagnart,
J.L., Læs faits générateurs . . . , 71, nr.84; Van Oevelen, A., Aansprakelijkheid van
werknemers ... , 138, nr.223.

l59.Zie Cass. 17 juni 1986, Arr. Cass. 1986, 1420; Pas. 1986, l, 1279; Brussel 3l mei
1985, R.G.A.R. 1988, nr. 11352.

398



Terecht is erop gewezen dat de band van ondergeschiktheid waarop

de arbeidsovereenkomst wijst een rechtstoestand is, terwijl de aanstelling
(artikel 1384 lid 3 B.W.) een feitelijke toestand is, die derhalve in concreto

is vast te stellenls.
Op de vaststelling van het bestaan van de juridische band van onderge-

schiktheid oefent het Hof van Cassatie, wanneer het daartoe is uitgenodigd,
een wettelijkheidstoezicht uitl6l.

Personen in overheidsdienst, die de hoedanigheid van orgaan bezitten

en derhalve over geen arbeidsovereenkomst beschikken, kunnen artikel 18

niet inroepen. Dit onderscheid stuit op veel kritiekl62.

De schade moet in de uitvoering van de arbeidsovereenkomst aan der-

den worden berokkend, opdat artikel 18 W.A.O. in het buitencontractueeel

aansprakelijkheidsrecht toepasselijk zou zijn.
In een opgemerkt arrest dd. 24 december 1936t63 heeft het Hof van

Cassatie beslist dat het, opdat artikel 18 toepasselijk zou zijn, volstaat
dat de onrechtmatige daad van de werknemer tot zijn bediening behoort,

m.a.w. dat die daad tijdens de bediening wordt verricht en er, ook al is
het onrechtsfreeks of occasioneel, verband mee houdt.

Dit betekent dat "de uitvoering van de arbeidsovereenkomst" op de-

zelfde wijze is te interpreteren als de uitvoering van de bediening waartoe

de aangestelde wordt gebezigd en waarnaar artikel 1384 lid 3 B.V/. ver-
wijstls.

De aan de bedrieglijke, de zware en de eerder gewoonlijk dan toe-

vallig voorkomende lichte fout toekomende betekenis is reeds eerder be-

sprokenl65.

160. Delvaux, P.H., Les immunités civiles créés par la loi sur les accidents du travail en
liaison avec l'article 18 de la loi du 3 juillet 1978 et les principes régissant le cumul
des responsabilités, R.G,A-R. 1984, nr. 10812-1 verso, m. 6; Van De Velden, A. en
Schamp, H., Arbeidsongevallen privé-sector, Antwelpen, Kluwer, 1981, 210.

16l.Zie b.v. Cass.5 december 1983, An. Cass. 1984,404; Pas. 1984,1,375.
162. O.m. Dalcq, R.O., Le législateur contre le droit, R.Gr .R. 1979, 10040; Fagnart,

J.L., Les faits générateurs . . . , 72, nr. 85; Van Oevelen, A., Aansprakelijkheid van
werknemers . . ., 140, nr. 225.

163. Cass. 24 december 1980, An. Cass. 1981, 472; Pas. 1981, I, 467; z\e ook Fagnart,
J.L., Læs faits générateurs . . . , 73-'14, m. 86; Van Oevelen, A., Aansprakelijkheid
van werknemers . . . , ll9-120, nrs.20l-202 en l4l-142, nr.227; zie ook Cass. 25
juni 1986, An. Cass. 1986,1466; Pas. 1986, l,1321.

164. Zie supra nrs. 228-233.
165.Zie supra nrs. 89,92-94 en 97; adde Brewaeys, L., De toepassing van art. 18 van de

Arbeidsovereenkomstenwet, V.KJ.1987, nr.50,82-88; Delvaux, P.H., o.c., R.G.A.R.
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Hierbij is op te merken dat het Hof van Cassatie, wanneer het door
een cassatiemiddel is gevat, een wettelijkheidscontrole op de toepassing

van artikel 18 uitoefent. De feitenrechter die artikel 18 toepast en de

werknemer aansprakelijk stelt moet het bestaan van een bedrieglijke, een

z\ttale of een eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomende lichte fout in
feite vaststellenltr.

De bedrieglijke, de zware en de eerder gewoonlijk dan toevallig
voorkomende fout van de werknemer moet ten slotte een causaal verband

met de schade vertonen, waarvan de vergoeding wordt gevorderdl6T.

246. Wanneer de schade die door de werknemer wordt veroorzaakt in
hoofde van het slachtoffer tot een arbeidsongeval aanleiding geeft, is

bovendien met artikel 46 van de wet dd. 10 april l97l betreffende de

arbeidsongevallen rekening te houden.

Wanneer een werknemer het slachtoffer is van een arbeidsongeval dat

- eventueel foutief - door een mede-werknemer is veroorzaakt, kan het

slachtoffer - afgezien van de forfaitaire vergoeding die, door de in zijn
rechten gesubrogeerde arbeidsongevallenverzekerilu van zijn werkgever

worden uitgekeerd - slechts op de persoonlijke aansprakelijkheid van die

medewerknemer een beroep doen wanneer het arbeidsongeval opzettelijk
is veroorzaakt (artikel 46 § 1, 3" A.O.W.) of wanneer een vergoeding voor
schade aan goederen wordt gevorderd (artikel 46 § 1, 2" A.O.rW.). In alle

andere gevallen wordt het slachtoffer forfaitair vergoed door de bedragen

die de wetgever heeft bepaaldl68.

ln beginsel blijft het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht op

ongevallen op de weg naar en van het werk toepasselijk (artikel 46 § 1,

5" A.O.V/.). Door het Hof van Cassatie is nochtans aangenomen dat de in
de rechten van het slachtoffer gesubrogeerde arbeidsongevallenverzekeraar

tegen de werkgever geen verhaal kan uitoefenenl69.
De arbeidsongevallenverzekeraar zou, onder omstandigheden, dgl. ver-

1984, lOBl2,nr.42,Yan Oevelen, A., o.c., R.l4l. 1987-88, 1185-1186.

166. Cass. 19 april 1983, Arr. Cass. 1983, 999; Pas. 1983, I, 925; Cass. 17 juni 1986, Arr.
Cass. 1986, 1420; Pas. 1986,1,1279.

167. O.m. Rb. Gent 20 februari 1986, De Yeru. 1987, 572.
168.Zie o.m. Delvaux, P.H., o.c., R.G.A.R. 1984, 10812; Petit, J., Schadeloosstelling

in gemeen recht bij arbeidsongeval, in "Liber amicorum J. Ronse", Brussel, Story
scientia, 1986, 551 et seq.; Van de Velden, A. en Schamp,H., o.c.,208-217.

169. Zie o.m. Cass. 12 juni 1913, Arr. Cass. 19'13,99O; Pas. 1973, I, 944 (gestoeld op het

feit dat de werkgever de verzekerde is); contra: Clesse, J. Le rôle de la responsabilité
civile dans la réparation des accidents du travail, Ann. Dr. Liège 1980,256-259;
Delvaux, P.H., o.c., R.G.A.R. 1984, 10842, nrs. 31-34.
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haal (beperkt tot zijn uitkeringen) wel op de - foutieve - mede-werknemer

van het slachtoffer kunnen uitoefenenlT0.

Te benadrukken is dat de arbeidsongevallenwet en derhalve artikel46
A.O.V/. enkel toepasselijk zijn wanneer het slachtoffer en de aansprakelijke

met betrekking tot hetzelfde arbeidsongeval de aangestelden van dezelfde

werkgever zijnr7t.
Uit het voorgaande zijn, wat de persoonlijke aansprakelijkheid van de

werknemer betreft, drie gevolgen af te leiden.

- de mogelijke combinatie van de immunitett van artikel46 A.O.W. met

artikel 18 W.A.O.

247. Vermits het opzettelijk berokkenen van een arbeidsongeval inhoudt
dat een werknemer de bedoeling had een medewerknemer opzettelijk
schade te berokkenenlT2, kan uit de vaststelling van een opzettelijk ver-

oorzaakt arbeidsongeval wettelijk worden afgeleid dat die werknemer zich
aan een bedrieglijke fout heeft schuldig gemaaktl73.

Daaruit volgt dat de aangesprokene zich niet meer op artikel 18 W.A.O.
kan beroepen om, wanneer de andere toepassingsvoorwaarden van dit
artikel zijn verenigd, aan zijn persoonlijke aansprakelijkheid te ontsnappen.

M.b.t. schade aan goederen en ongevallen op de weg naar en van het

werk is de toestand verschillend. Het slachtoffer of de arbeidsongeval-

lenverzekeraar zal met artikel 18 !V.A.O. rekening moeten houden. Het

bewijs van een bedrieglijke, zware of een eerder gewoonlijk dan toeval-

lig voorkomende lichte fout moet worden geleverd om de persoonlijke

aansprakelijkheid van de werknemer in het gedrang te brengen.

Wanneer een werkgever één of meer werknemers ter beschikking
stelt van een derde en de uitgeleende werknemer zelf het slachtoffer van

170. Zie Cass. 14 maart 1974, Arr. Cass. 1974,782; Pas. 1974, l, 729; Delvatx, P.H., o.c.,

R.G.A.R. 1984, lo8l2, rr.32.
171. Clesse, J., o.c., Ann. Dr. Liège 198O,223iDelvaux, P.H., o.c;, R.GA.R. 1984, l08l2,

nr.22.
172. Clesse, J., o.c., Ann. Dr. Liège 1980,227; Delvaux P.H., o.c., R.GA.R. 1984, 10812,

nr. 17; Van De Velden, A. en Schamp,H.,o.c.,221-222; contra:Simoens, Dr., On-
gevallenrecht: grensgebieden van aansprakelijkheid, verzekering en sociale zekerheid,
T.P.R.1984,434-435, nr. 37: hij is van oordeel dat het volstaat dat het opzet betrek-
king heeft op het ongeval en niet de schadelijke gevolgen dient te betreffen (verwijzing
naar Cass. 18 maart 1957, Arr. Cass. 1957,588; Pas. 1957,1,862). Wordt die ziens-

wijze bijgevallen dan is niet, zonder bijkomend onderzoek, uit de vaststelling van het

opzet een bedrieglijke fout af te leiden.
l'13. Zie supra nr. 96.
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een arbeidsongeval wordt of een arbeidsongeval veroorzaakt waarvan één

van de overige uitgeleende werknemers of één der werknemers van de

ontlenende wer§ever het slachtoffer is, ontstaan bijzondere moeilijkheden.
Afgezien van de vraag wie, op het ogenblik van het ongeval, de

aansteller (artikel 1384 lid 3 B.W.) van de schadeberokkende werknemer

was174, is immers ook met de artikelen 46 A.O.W. en l8 W.A.O. rekening

te houdenlTs.

Zoals vermeld, genieten enkel aangestelden van de werkgever van het

slachtoffer van de immuniteit bepaald door artikel 46 § I A.O.W.

- wanneer de uitgeleende werknemer het slachtoffer wordt van een

arbeidsongeval dat is veroorzaakt door een werknemer die samen met

hem is uitgeleend en is vast te stellen dat zij beiden op het ogenblik
van het ongeval aangestelden van de ontlenende werkgever waren,

waiumee zij evenwel geen arbeidsovereenkomst sloten, dan is op ar-

tikel 46 § 1 A.O.V/. geen beroep te doenl76.

De werknemer die het arbeidsongeval veroorzaakte was immers, op

het ogenblik van het ongeval, geen iumgestelde van de werkgever van

het slachtoffer (die overigens zijn eigen werkgever is). Het ongeval

hoort aldus niet thuis in de arbeidsongevallenwetgeving: het slachtof-

fer kan de medewerknemer op grond van het gemeen recht aanspreken

maar moet daarbij artikel 18 W.A.O. in aanmerking nemen.

Zijn de uitgeleende werknemers, ondanks de uitlening, beiden aange-

stelden van de uitlenende werkgever gebleven, dan kan op artikel 46

§ 1 A.O.V/. een beroep worden gedaan. Het arbeidsongeval werd dan

veroorzaakt door een aangestelde van de werkgever van het slachtof-

174. Zie supra nr. 223.
175. Zie o.m. Clesse, J., o.c., Ann. Dr. Liège 1980, 222-225; Dalcq, R.O., Traité,l, 590,

nr. 1839; Dalcq, R.O., L'interprétation de l'article 19 § 3 des lois coordonnées sur les

accidents du travail, J.T. 1956,4014M; Delvaux, P.H., o.c., R.GA.R. 1984, 10812,
nrs. 22-25; Jamoulle, M., tæs bénéficiaires d'immunité dans le droit des accidents du
travail: analyse des catégories juridiques et de leurs implications, R.CJ.B. 1976,208-
215, nrs. 20-30; Simoens, Dr., Ongevallenrccht: grensgebieden van aansprakelijkheid,
verzekering en sociale zekerheid, T.P.R. 1984,431-434, nrs. 30-36; Van De Velden,
A. en Schamp,H., o.c.,2ll-214.

176. Hierbij is te onderstrepen dat de werknemer die het slachtoffer van een arbeidson-
geval is, steeds een beroep kan doen op de forfaitaire vergoedingen bepaald door de

arbeidsongevallenwetgeving, die door de arbeidsongevallenveoekeraar van zijn werk-
gever worden uitgekeerd. De vraag is evenwel in welke mate zowel die werknemer,
voor het overige, als de in zijn rechten gesubrogeerde arbeidsongevallenverzekeraar
op het gemeen aansprakelijkheidsrecht lastens de werknemer die het arbeidsongeval
veroorzaakte, een beroep kunnen doen (zie o.m. Cass. 16 februari 1953, Arr. Cass.

1953,4M; Pas. 1953, I, 451; Simoens, Dr., o.c., T.P.R. 1984,431-432, nr. 3l a).
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fer.
Het gemeen recht kan in de onderlinge rechtsverhouding tussen die

werknemers niet worden ingeroepen, tenzij in het kader van de uit-
zonderingen die door artikel 46 A.O.IW. zijn bepaald. Daarbij is, in
die mate, gebeurlijk van artikel 18 W.A.O. toepassing te maken.

Wanneer het slachtoffer van het arbeidsongeval de aangestelde van de

uitlenende werkgever bleef en de werknemer die het arbeidsongeval

veroorzaakte op het ogenblik van het ongeval, de aangestelde van de

ontlenende werkgever was, is vast te stellen dat het arbeidsongeval

niet door een aangestelde van de werkgever van het slachtoffer is ver-
oorzaakt, zodat de arbeidsongevallenwetgeving in de rechtsverhouding

tussen die werknemers niet toepasselijk is.

Artikel 18 W.A.O. dient daarentegen in acht worden genomen. Doet
het omgekeerde zich voor (het slachtoffer is de aangestelde van de

ontlenende werkgever geworden, de werknemer die het arbeidsonge-

val veroorzaakte bleef de aangestelde van de uitlenende werkgever),
dan is het arbeidsongeval door een aangestelde van de werkgever van

het slachtoffer veroorzaakt. Onder het voorbehoud van de uitzonderin-
gen bepaald door artikel46 A.O.W., is de arbeidsongevallenwetgeving

toepasselijk. Enkel in ondergeschikte orde, nl. bij toepassing van die

uitzonderingen, is artikel 18 W.A.O. nog dienend.

- Het arbeidsongeval kan zich ook voordoen binnen de rechtsver-

houding die bestaat tussen de werknemers van de uitlenende en de

werknemers van de ontlenende werkgever.

Ook in die veronderstelling is een onderscheid te maken naarge-

lang de werknemer die het arbeidsongeval veroorzaakte al dan niet de

aangestelde van de werkgever van het slachtoffer was.
'Wanneer de uitgeleende werknemer die het arbeidsongeval van een

werknemer van de ontlenende werkgever veroorzaakte op het ogenblik
van het ongeval, de aangestelde van de werkgever van het slachtoffer
was, is de arbeidsongevallenwetgeving toepasselijklTT.
Is de uitgeleende werknemer echter de aangestelde van zijn eigen

werkgever gebleven of is hij het slachtoffer van een arbeidsongeval

dat is veroorzaakt door een werknemer van de ontlenende werkgever

l11.Dit is ook het geval wanneer de uitgeleende werknemer het slachtoffer van een

arbeidsongeval wordt, veroorzaakt door een werknemer van de ontlenende werkgever,
op voorwaarde dat die werknemer - onder omstandigheden - de aangestelde van de
uitlenende werkgever is. Dit zal slechts uitzonderlijk gebeuren.
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waarvan laatstgenoemde ook de aangestelde is, dan is op de arbeids-
ongevallenwetgeving geen beroep te doen. Het gemeen recht, met in-
begrip van artikel 18 V/.A.O., beheerst dus het geschil.

In de rechtsleer is bij herhaling kritiek geoefend op die toestanden,

waardoor de vergoeding mede aftrankelijk is van de hoedanigheid van de

werknemer die het arbeidsongeval heeft veroorzaakt, met als bijkomende
moeilijkheid dat de hoedanigheid van aangestelde vnl. in feite is vast te

stellen en dat eenzelfde werknemer, onder omstandigheden, afwisselend de

hoedanigheid van aangestelde van de uitlenende erÿof van de ontlenende
werkgever kan verwervenlTS.

Dit probleem lijkt enkel door een wijziging van artikel 46 A.O.W. op

te lossen.

- De tegenwerpelijkheid ÿan artikel 46 A.O.W. aan de slachtoffirs bij
weerkaatsing van het arbeidsongeval.

249. Het arbeidsongeval kan bij weerkaatsing aan derden schade berok-
kenen (bv. de gezinsleden van de werknemer).

De vraag is dan ook gerezen of artikel 46 A.O.V/. aan de slachtoffers
bij weerkaatsing van een arbeidsongeval tegenwerpelijk is.

In een arrest van 16 januari l956t7e heeft het Hof van Cassatie beslist
dat het de bedoeling van de wetgever was artikel 46 A.O.W. aan de

werknemers zelf, maar ook aan de slachtoffers bij weerkaatsing van een

arbeidsongeval tegenwerpelijk te maken. Dit betekent dat zij, afgezien van

de uitzonderingen bepaald in artikel 46 A.O.W., tegen de werkgever, zijn
lasthebbers of aangestelden geen beroep op de artikelen 1382-1383 en

1384 B.V/. kunnen doen.

250. - de werknemer kan niet alleen wegens een persoonlijke fout in
causaal verband met schade aansprakelijk zijn, maar ook op grond van

een verrnoede of een objectieve aansprakelijkheid worden aangesproken,

wanneer de toepassingsvoorwaarden daartoe zijn verenigd.

178. Zie o.m. Clesse, J., o.c., Ann. Dr. Liège 1980,224; Delvaux, P.H., o.c., R.G.A.R. 1984,
10812, nr.25; Jamoulle, M., o.c., R.CJ.B. 19'16,215, nrs.3l-32; Simoens, Dr. o.c.,
T.P.R. 1984,432-434,nrs.32-36; Van De Velden, A. en Schamp,H.,o.c.,2ll-14.

179. Cass. l6 januari 1956, Arr. Cass. 1956, 372; Pas. 1956, I, 467; Cass. 2l januari 1986,

Arr. Cass. 1986, 693; Pas. 1986, 1, 610; zie ook Clesse, J., o.c., Ann. Dr. Liège 1980,
230; Delvaux, P.H., o.c., R.G.A.R. 1984, 10812, nr. 28.
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Te bepalen is derhalve of de werknemer, waarop een vermoede of
een objectieve aansprakelijkheid rust, op artikel 18 \V.A.O. een beroep

kan doen, wanneer voor het overige de toepassingsvoorwaarden van die

wetsbepalin g zijn verenigd.

Wanneer het om een vennoeden van aansprakelijkheid gaat, is op de

eerste plaats te denken aan een werknemer die tijdens de uitoefening van

zijn bediening tevens de hoedanigheid van onderwijzer of ambachtsman

heeft180. De vraag of die werknemer op artikel 18 W.A.O. een beroep kan

doen wanneer hij, op grond van artikel 1384 lid 4 8.W., door het slacht-

offer van een minstens objectief onrechtmatige daad van een leerling of
leerjongen wordt aangesproken en hij het vermoeden van aansprakelijkheid

niet kan weerleggen, wordt uiteenlopend beantwoord.

Fagnart is van oordeel dat artikel 1384 lid 4 B.W. van artikel 18

W.A.O. afwijkt m.a.w. dat de werknemer-onderwijzer of ambachtsman,

wanneer de toepassingsvoorwaarden van artikel 1384 lid 4 B.W. zijn
verenigd, op artikel 18 W.A.O. geen beroep kan doenl8l.

Van Oevelen meent dat artikel 18 W.A.O. het aansprakelijkheids-

vermoeden van artikel 1384, lid 4 B.W. heeft afgeschaft wanneer de

werknemer-onderwijzer of ambachtsman kan aantonen dat hij geen be-

drieglijke, zware of eerder gewoonlijke dan toevallig voorkomende lichte
fout heeft gepleegdl82.

Beide zienswijzen vergen voorbehoud. Weliswaar is, overeenkomstig

de zienswijze van Van Oevelen en Kruithof, vast te stellen dat het vennoe-
den van aansprakelijkheid dat op de werknemer-onderwijzer of ambachts-

man rust van zodra de toepassingsvoorwaarden van artikel 1384 lid 4 B.W.
zijn verenigd, niet verhindert dat die werknemer het bewijs kan leveren

dat hij geen bedrieglijke, zware of een eerder gewoonlijk dat toevallig
voorkomende lichte fout heeft gepleegd. In zekere zin worden zelfs beide

wetsbepalingen geëerbiedigd: het slachtoffer zou, mits het bewijs van de

toepassingsvoorwaarden van artikel 1384lid 4 B.W. van de wettelijke om-
kering van de bewijslast kunnen genieten, terwijl de werknemer om het

wettelijk toegelaten tegenbewijs te leveren enkel zou moeten aantonen dat

hij, volgens artikel 18 W.A.O., zich aan geen bedrieglijke, zware of eerder
gewoonlijk dan toevallig voorkomende lichte fout schuldig maakte.

180. Onder omstandigheden, kunnen ook andere vermoedens van aansprakelijkheid in
aanmerking komen.

l8l. Fagnart, J.L., Les faits générateurs ... ,72-'13,nr.85.
182. Van Oevelen, A., Aansprakelijkheid van werknemers, 140-141, nr.226; Van Oevelen,

A., o.c., R.l,y. 1987-88, 1184, nr.30; zie ook Kruithof, R., Aansprakelijkheid voor
andermans daad, 42-43, nr. 24.
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Precies dit laatste aspect lijkt nochtans met artikel 18 W.A.O. onver-

enigbaar: impliciet doch zeker wordt aldus immers een omkering van de

bewijslast binnen artikel 18 W.A.O. geloodst die kennelijk niet met de

bedoeling van de wetgever strookt. Het gevolg van de toegelichte rede-

nering is nl. dat de werknemer overeenkomstig artikel 1384 lid 4 B.W.
aansprakelijk blijft \ryanneer hij niet aannemelijk kan maken dat hij geen

bedrieglijke, zwîre of eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomende lichte
fout pleegde, ofschoon het mogelijk is dat hij in feite geen fout of slechts

een lichte fout pleegde.

Om die reden is aan te nemen dat artikel 18 W.A.O. impliciet doch

zeker de toepasselijkheid van anikel 1384 lid 4 B.W. op werknemers-

onderwijzers of ambachtslui heeft afgeschaftls3.

Wanneer op de werknemer een objectieve aansprakelijkheid rust, die

derhalve door de werknemer niet door middel van het bewijs van de

ontstentenis van enige fout is te weerleggenl84, wordt soms aangenomen

dat die werknemer op artikel 18 W.A.O. geen beroep kan doen om zich
aan de objectieve aansprakelijkheid te onttrekkenlss.

Dalcq blijkt de tegenovergestelde oplossing niet uit te sluitenl86, terwijl
de voorbereidende werken ter zake geen aanduiding bevatten.

Hoewel de toepassingsvoorwaarden van een objectieve aansprakelijk-

heid eerder uitzonderlijk in hoofde van een werknemer in de uitoefening
van zijn bediening verenigd zullen raken, blijft dit een netelig probleem.

'Wanneer wordt aangenomen dat de werknemer op artikel 18 W.A.O.
geen beroep kan doen om aan een objectieve aansprakelijkheid te ontsnap-

pen, dan kan het slachtoffer van hem een schadeloosstelling vorderen.

Wordt integendeel beslist dat de werknemer alleen voor een bedrieg-

lijke, een zwaîe of een eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomende lichte
fout aansprakelijk is, dan volgt hieruit dat het slachtoffer van die werkne-

mer, waarop een objectieve aansprakelijkheid rust, geen vergoeding kan

bekomen. Vermits de verticale combinatie van objectieve aansprakelijk-
heden niet is aan te nemen187, is de werkgever-aansteller evenmin bij
toepassing van artikel 1384 lid 3 B.W. aansprakelijk, zodat het slachtoffer

183. Zie supra nr. 210.
184. O.m. de aansprakelijkheden op grond van de artikelen 1384, lid 1, 1385 en 1386 B.W.
185. Van Oevelen, 4., Aansprakelijkheid van werknemer, 139, nr. 224; Cornelis, L.,kken,

237, ttt. 247, root 153.
186. Dalcq, R.O., Le législateur contre le droit, R.G,4.À. 1979, l0O4O.
187 . Zie supra nrs. 195-1 96, 212 en 242-243, waar andersluidende rechtspraak van het Hof

van Cassatie is bestreden.
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ten slotte de schade zelf dient te dragen.

Bij ontstentenis van enige aanduiding in de voorbereidende werken

en gelet op de bewoordingen van artikel 18 W.A.O. lijkt aan te nemen

dat de wetgever weliswaar de persoonlijke en de vermoedelss aanspra-

kelijkheid van de werknemer heeft gewijzigd, maar niet heeft beoogd de

toepasselijkheid van de objectieve aansprakelijkheden op de werknemer in
het gedrang te brengenl8g.

De werknemer, waarop een objectieve aansprakelijkheid rust, kan dus

op artikel 18 van de IW.A.O. geen beroep doen.

b.2. De aansprakelijkheid van de werkgever.

251. Wanneer de werknemer bij toepassing van het artikel 18 W.A.O. niet
aansprakelijk is omdat hem geen bedrieglijke, zware of eerder gewoonlijk
dan toevallig voorkomende lichte fout is ten laste te leggen, rees de vraag

of het slachtoffer lastens de werkgever-aansteller op artikel 1384 lid 3 van

het B.W. een beroep kon blijven doen.

Door rechtspraak en rechtsleer is grotendeels aangenomen dat de

toepassing van artikel l8 W.A.O. geenszins uitsluit dat het slachtoffer
lastens de werkgever-aansteller de toepassing van artikel 1384 lid 3 B.W.
vordert, mits daartoe alle voorwaarden zijn verenigdlgo.

Het Hof van Cassatie is die zienswijze in een arrest van l8 november

1981 bijgevallenl9l, waarin is overwogen "dat artikel 18 van de wet van

3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten afwijkt van het gemene

recht, waar het de aangestelde vrijstelt van aansprakelijkheid in geval van

lichte schuld die niet gewoonlijk voorkomt; dat die vrijstelling in de zin van

het gemene recht enkel geldt voor de aangestelde en de civielrechtelijke
aansprakelijkheid van de werkgever niet uitsluit".

188. Want per slot van rekening op een vennoeden van persoonlijke fout gestoeld; zie
supra nrs. 189 en 205.

l99.Zie o.m. Fagnart, J.L., o.c., R.CJ.B. 1980, 309, nr. 13; Fagnart, J.L., Les faits
générateurs . . . , 78, nr. 86; Kruithof, R., Aansprakelijkheid voor andermans daad,
43, noot 2l; Vandenberghe, H., Hamelink, P. en Van Quickenborne, M., o.c., I.P.R.
1980, 1331, nr. 198; Van Oevelen, 4., Aansprakelijkheid van werknemers, 146, nr.
236.

l90.Zie o.m. Fagnart, J.L., o.c., R.CJ.B. 1980, 309, nr. 13; Fagnart, J.L., Les faits
générateurs . . . , 78, nr. 86; Kruithof, R., Aansprakelijkheid voor andermans daad,
43, noot 21; Vandenberghe, H., Hamelink, P. en Van Quickenbome, M., o.c., I.P.R.
1980, 1331, nr. 198; Van Oevelen, A., Aansprakelijkheid van werknemers, 146, nr.
236.

191. Cass. 18 november 1981, R.W. 1982-83,859 (opmerkelijk is dat het arrest niet in de
Arr. Cass. is verschenen).
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Sindsdien wordt die rechtspraak unaniem Bevolgdle2'le3.
Dit betekent meteen dat tussen de aansprakelijkheid van de aansteller

of de meester en die van de werkgever geen verschil bestaatlga.

Een precisering is nochtans vereist: er wordt aangenomen dat de aan-

sprakelijkheid van de werkgever op grond van artikel 1384 lid 3 B.W. niet
is in te roepen door het slachtoffer van een arbeidsongeval dat opzettelijk
door een werknemer werd veroorzaakt en waarvoor laatstgenoemde vol-
gens het gemeen recht aansprakelijk blijft (artikel 46 § 1, 3o A.O.W.)1e5.

Uit de A.O.W. wordt aldus afgeleid dat het de bedoeling van de wetge-
ver is geweest de persoonlijke, vermoede of objectieve aansprakelijkheid
van de werkgever te beperken tot het door hem opzettelijk veroorzaakte

arbeidsongeval, tot de schade aan de goederen van de werknemer, door
een arbeidsongeval veroorzaakt, en tot ongevallen op de weg van of naar

het werk.

Dit houdt mede in dat in beginsel toch op de objectieve aansprake-

lijkheid van de aansteller-werkgever een beroep is te doen wanneer het

arbeidsongeval door een werknemer werd veroorzaakt waardoor schade

aan goederen werd berokkend of wanneer de werknemer een ongeval op

de weg van of naar het werk veroorzaakte, mits vanzelfsprekend alle toe-
passingsvoorwaarden van artikel 1384 lid 3 B.W. zijn verenigd. Wellicht
is die mogelijkheid uit te sluiten wanneer de schade aan goederen of het

ongeval op de weg van of naar het werk opzettelijk door een aangestelde

of lasthebber is veroorzaakt, omdat dgl. opzet één of meerdere toepas-

singsvoorwaarden van die wetsbepaling (band van ondergeschiktheid; in
de bediening) zal uitsluiten.

Voor zoveel nodig, wordt herhaald dat de werkgever bij toepassing van

192. O.m. Gent 15 juni 1982, R.W. 1984-85,271;Llège 8 november 1984, Jur. Liège
1985,293.

193. Gans anders is de toestand van de automobielaansprakelijkheidsverzekeraar van de
werknemer, wanneer die met zijn eigen voertuig aan een derde schade heeft be-

rokkend maar succesvol op artikel 18 W.A.O. een beroep kan doen om aan aan-

sprakelijkheid te ontsnappen. De rechtstreekse vordering van het slachtoffer tegen
de W.A.M.-verzekeraar veronderstelt immers het bestaan van een aansprakelijkheid
van de verzekerde (zie Dirix, E., Obligatoire verhoudingen, ll6-ll8). Wanneer die
aansprakelijkheid van de werknemer bij toepassing van artikel 18 W.A.O. ontbreekt
dan is het wel zeer betwijfelbaar of een rechtstreekse vordering tegen de W.A.M.
verzekeraar bestaat (zie Delvaux, P.H., o.c., R.G.A.R. 1984, 10812, nr. 43; Van Oeve-
len, A., Aansprakelijkheid van werknemers, 146-148 contra: Fagnart, J.L., Les faits
générateurs . . . , 8l-83). Het wekt dan ook geen verbazing dat de Controledienst voor
Verzekeringen heeft getracht voor dit probleem een oplossing te vinden.

194. Op voorwaarde dat de toepassingsvoorwaarden van artikel 1384 lid 3 B.W. zijn
verenigd.

195. Simoens, Dr., o.c., T.P.R. 1984, 435, nr. 37 .
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artikel 1384lid 3 B.W. niet alsdusdanig aansprakelijk is te stellen wanneer

op zijn werknemer een objectieve aansprakelijkheid rust. Die objectieve

aansprakelijkheid houdt geenszins in dat de toepassingsvoorwaarden van

artikel 1384 lid 3 B.W. zijn vervuldle6.

196. Zie supra nrs. 242-243.
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c. De aansprakelijkheid van de vertegenwoordiger
voor de vertegenwoordigde.

c.1. Algemeen.

252. Vertegenwoordiging houdt in dat één rechtssubject in naam en voor
rekening van een ander een rechtshandeling stelt waarvan de rechtsgevol-
gen niet in hoofde van de vertegenwoordiger maar van de vertegenwoor-

digde ontstaarllgT'Ig8.

Belangrijk is daarbij dat de vertegenwoordiging op rechtshandelingen

betrekking moet hebben: alsdusdanig kunnen rechtsfeiten en materiële

handelingen niet het voorwerp van vertegenwoordiging zijnree.

Dit onderscheid wordt soms betwist: Van Gerven o.m is van oordeel

dat het "levensvreemd" is2ffi. Die kritiek is niet aan te nemen.

Naar Belgisch recht vinden verbintenissen hetzij in rechtsregels, hetzij
in rechtshandelingen hun oorsprong2ol.

Op grond van het algemeen rechtsbeginsel van de wilsautonomie,
komt het, in beginsel, aan ieder rechtssubject toe zijn rechtstoestand naar

goedvinden te regelen2o2. Hieruit vloeit voort dat niet is te dulden dat één

rechtssubject ongevraagd de rechtstoestand van een ander zou regelen:

vandaar de regel dat rechtshandelingen relatief zijn, m.a.w. dat zlj alleen

de rechtssubjecten verbinden en tot voordeel strekken die er als partij bij
zijn betrokken2o3.

Om uiteenlopende redenen kan het nochtans gebeuren dat een rechts-

subject niet zelf de beoogde rechtshandeling kan of wenst te stellen en

197 . Zie o.m. Kileste, P., Rappel de quelques principes régissant la représentation en matière

cambiaire, T.B.M. 1987,653; Simont, L., De Gavre, J. en Foriers, P.4., Examen

de jurisprudence, Les contrats spéciaux, 1976-1980, R.CJ.B. 1986, 392, nr. 227:
Storck, M., Essai sur le mécanisme de la représentation dans les actes juridiques,
Paris, L.G.D.J., 1982, 193-201, nrs. 258-268; Wymeersch, E., De I'inopposabilité de

Ia personne morale et de sa repésentation, R.CJ.B. 1986, 10, nr. 3; Cass. 23 september
1982, Arr. Cass. 1983, 127; Pas. 1983, I, 118; Cass. 6 september 1984, Ar. Cass.

1985,27; Pas. 1985, I,25.
198. Wanneer een rechtssubject in eigen naam doch voor rekening van een ander rechts-

subject handelt (b.v. de commissionair) is derhalve geen sprake van eigenlijke verte-
genwoordiging. De rechtsgevolgen zijn overigens verschillend.

199. Storck, M., o.c., 193-194, nr.259.
200. Van Gerven, W., Algemeen deel,447-455, nrs. 139-140.
201. Die rechtsregels zijn in de formele bronnen van het recht aan te treffen: hierbij is op

te merken dat materiële gedragingen slechts als een rechtsfeit in aanmerking komen
en derhalve rechtsgevolgen hebben in de mate dat dit door een rechtsregel is bepaald.

202. Weliswaar onder voorbehoud van de gebiedende en verbiedende rechtsregels.

203. Dirix, 8., Obligatoire verhoudingen,2l, nr. l; zie ook artikel I165 B.W.
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daartoe op de diensten van een ander rechtssubject een beroep doet of
moet doen.

Het rechtssubject kan zich dus bij het stellen van de rechtshandeling

laten vertegenwoordigen. De bedoeling van het rechtssubject dat de verte-

genwoordiging in het leven roept en van de vertegenwoordiger is duidelijk:
de rechtsgevolgen van de rechtshandelingen zijn niet aan de vertegenwoor-

diger maar aan de vertegenwoordigde toe te rekenen.

De aanstelling van de vertegenwoordigde - wat een rechtshandeling

is - slaat aldus, volgens de gemeenschappelijke bedoeling van de partijen,

enkel op het stellen van rechtshandelingen.

Het is juist dat de vertegenwoordiger om de rechtshandeling in naam

en voor rekening van de vertegenwoordigde tot stand te brengen meestal

materiële handelingen2g moet stellen om dit resultaat te bereiken, maar

dit is niet het voorwerp van de vertegenwoordiging. De vertegenwoordi-
ging slaat op de beoogde rechtsgevolgen en dus op de daartoe te stellen

rechtshandeling.

De vertegenwoordigde laat de vertegenwoordiger, in beginsel, vrij om

de wijze te bepalen waarop de beoogde rechtshandeling tot stand komt: de

opdracht die aan de vertegenwoordiger wordt gegeven, betreft enkel het

stellen van de rechtshandelingen2os. Hoogstens kan in de materiële han-

delingen, die de rechtshandeling voorbereiden, een huur van diensten of
een arbeidsovereenkomst worden gezien, die evenwel aan andere rechts-

regels dan de vertegenwoordiging zijn onderworpen. Door aan te nemen

dat de vertegenwoordigde wanneer hij op de diensten van een vertegen-

woordiger een beroep doet of moet doen, zou aanvaarden ook voor diens

materiële handelingen en rechtsfeiten in verband met de gegeven opdracht

in te staan, wordt - behoudens bijzondere omstandigheden - de wilsuiting
van dit rechtssubject geweld aangedaan.

Bovendien lijkt het uitgesloten dat een materiële handeling of een

rechtsfeit in naam van een ander rechtssubject kan worden gesteld. Aan
materiële handelingen zijn alsdusdanig geen rechtsgevolgen verbonden,

zodat niet wordt ingezien hoe de vertegenwoordigde bij die, door de

vertegenwoordiger gestelde materiële handelingen is te betrekken.
Wat de rechtsfeiten betreft, is vast te stellen dat zij door de vertegen-

woordiger tot stand worden gebracht: bij ontstentenis van de bedoeling
van partijen om de vertegenwoordiger toe te laten die rechtsgevolgen op
de vertegenwoordigde af te wentelen206, lijkt het besluit onvermijdelijk

204. Waartussen zich ook rechtsfeiten kunnen bevinden.
205. Storck, M., o.c., 195-196, nr.262.
206. B.v. door een garantiebeding.
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dat geen rechtsgrond bestaat waardoor die rechtsfeiten ten laste van de

vertegenwoordigde zijn te leggen207. Overigens is vast te stellen dat per

definitie, noch de rechtsfeiten van de vertegenwoordiger, noch de draag-
wijdte van de eraan verbonden rechtsgevolgen voorspelbaar zijn, waardoor

de rechtsfeiten buiten het toepassingsbereik van de vertegenwoordiging
moeten vallen.

Er bestaat dus geen rechtsregel die toelaat de rechBgevolgen van een

door een vertegenwoordiger gesteld rechtsfeit aan de vertegenwoordigde

toe te rekenen, al is vast te stellen dat de rechtspraak hiervan onder

omstandigheden is afgeweken2o8

253. Eenmaal vastgesteld dat de vertegenwoordiging enkel op rechtshan-
delingen betrekking kan hebben, is tevens duidelijk dat, afgezien van een

latere bekrachtiging, alleen van vertegenwoordiging sprake is wanneer de

vertegenwoordiger - hetzij bij overeenkomst, hetzij door de wetgever -
de opdracht heeft gekregen om in naam en voor rekening van een an-

der'rechtssubject rechtshandelingen te stellen en bovendien, bij het stellen

van de beoogde rechtshandeling(en), niet alleen het inzicht heeft als ver-
tegenwoordiger op te treden maar ook binnen het kader van de opdracht
is gebleven2æ.

Soms wordt hieraan een vierde voorwaarde toegevoegd: de vertegen-
woordiger zou aan de derde, waarmee wordt gehandeld, ter kennis moeten

brengen dat hij in naam en voor rekening van een ander optreedt2lO.

Bij lastgeving - die een vertegenwoordigingsvorrn ir2ll - heeft de

wetgever die voorwaarde inderdaad opgelegd (zie artikel 1997 B.W.). Het
lijkt voor twijfel vatbaar of hieruit is af te leiden dat die voorwaarde

bij elke vertegenwoordigingsvorm geldt. De voorstanders beweren dat de

derde niet kan weten dat de vertegenwoordiger in naam en voor rekening
van de vertegenwoordigde optreedt, wanneer dit hem niet ter kennis is
gebracht: zij leiden hieruit af dat de vertegenwoordiger zichzelf verbindt

207. Zie ook Storck, M., o.c., 194-195, nr. 259.
208. Zie infra nr. 257 (lastgeving) en 263 (de orgaantheorie).
209. Zie o.m. Coipel, M., Dispositions communes à toutes les formes de sociétés commer-

ciales, I, Rép. notarial, XII, Droit commercial, lI, Brussel, Larcier 1982, 173-174, nr.
267 en 231, nr. 373; De Page, H., Traité V, 436, nrs. 437-441. Ronse, J., Algemeen
deel van het vennootschapsrecht, Leuven, Acco, 1975, 317-331 en 3@; Storck, M.,
o.c.,206-220; Van Gerven, W., Algemeen deel, 476-480, nr. 147; zie ook Rb. Brussel
5 augustus 1986, Rev. Rég. Dr. 1988, zo met noot Jadoul, P.

210. De Page, H., Traité, Y, 436, rr. 437; Ronse, 1., o.c., 364; Storck, M., o.c., 226-228;
Wymeersch, E., o.c., R.CJ.B. 1986, 14, nr. 7; cfr. Van Gerven, W., Algemeen deel,
478-479, nr. 147.

2ll. Zie infra nr. 256 et seq.
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wanneer hij nalaat zijn opdracht kenbaar te maken2l2.

Die stelling lijkt te algemeen: de vertegenwoordiger heeft in beginsel
niet de bedoeling z\chzelf te verbinden wanneer hij in naam en voor
rekening van de vertegenwoordigde optreedt, ongeacht of hij het bestaan

van de opdracht al dan niet kenbaar maakte. Bij ontstentenis van die

bedoeling en wilsuiting - waarover de feitenrechter evenwel soeverein

oordeelt - kan hij zich dan ook niet persoonlijk verbinden.

Tot de persoonlijke verbondenheid van de vertegenwoordiger is - bij
ontstentenis aan vertegenwoordiging - maar te besluiten wanneer hij, onder

omstandigheden, foutief de schijn in het leven heeft geroepen in eigen

nailn en voor eigen rekening op te treden. Bij wijze van specifiek herstel
van de eventueel door die fout aan de derde veroorzaakte schade kan de

zgn. vertegenwoordiger aldus tot de tegenwaarde van de nakoming van de

"ogenschijnlijk" gestelde rechtshandeling worden veroordeeld2 l 3.

Wanneer de zgn. vertegenwoordiger onder de mom van zijn verte-
genwoordigingsbevoegdheid, in werkelijkheid de bedoeling had in eigen
naam en voor eigen rekening op te treden, is hij uiteraard wel persoonlijk
verbonden.

Ontdekt de derde dat de vertegenwoordiger, die het bestaan van zijn
opdracht niet meedeelde, in naam en voor rekening van een vertegenwoor-

digde optrad, kan hij eventueel ook aanvoeren dat zijn wilsuiting door een

essentiële dwaling is aangetast (dwaling omtrent de identiteit van de me-

decontractant) wanneer hij de rechtshandeling t.a.v. de vertegenwoordigde

nietig wenst te horen verklaren, tenzij hij zich zelf aan een onverschoon-

bare dwaling schuldig maakte.

254. Vertegenwoordiging draait aldus rond het al dan niet bestaan van

een opdracht om in naam en voor rekening van een ander rechtssubject

rechtshandelingen te stellen. Uit die opdracht put de vertegenwoordiger
de bevoegdheid om in naam en voor rekening van de vertegenwoordigde

rechtshandelingen tot stand te brengen.

Alvorens aan die opdracht aandacht te besteden, is te onderstrepen dat

van vertegenwoordiging slechts sprake is wanneer de vertegenwoordiger
de hem toegekende bevoegdheid ook in werkelijkheid in naam en voor
rekening van de opdrachtgever en niet in eigen naam en voor eigen

212. Storck, M., o.c.,227, nr. 304.
213.Zie supra nrs. 7'l-'19; cfr. Wymeersch, E., o.c., R.CJ.B. 1986, 13-14, nr. 5 en 7 (die

de theorie van de autonome schijnleer bijvalt) en 19, nr. 16;' contra: Kileste, P.,

o.c., T.B.M. 1987, 654, nr. 9 (die meent dat de zgn. vertegenwoordiger zonder meer
persoonlijk is verbonden).
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rekening of in naam en voor rekening van een derde uitoefent.

Storck heeft in een opmerkelijke studie gewezen op het onderscheid

dat tussen het subjectieve recht en de bevoegdheid is te maken2la.

Het subjectieve recht is de macht, de mogelijkheid om van andere

rechtssubjecten in eigen naam en voor eigen rekening, te vorderen dat

zij, in overeenstemming met een algemene en abstracte rechtsregel iets

zouden doen, niet doen of geven215.
'Wanneer die macht evenwel in naam en voor rekening van een ander

rechtssubject wordt uitgeoefend, is er sprake van een bevoegdheid.
Het belang van dit onderscheid is niet te onderschatten. Het algemeen

rechtsbeginsel dat rechtsmisbruik verbiedt laat toe op het gebruik dat de

titularis van het subjectieve recht maakt, een toezicht uit te oefenen.

Dit toezicht is marginaal om te vermijden dat de rechter zich in de

plaats van de titularis van het subjectieve recht zou stellen om post factum

te bepalen hoe het aan te wenden was. Mocht integendeel de volledige
toetsing worden toegelaten, dan zou van het subjectieve recht in hoofde
van de zgn. titularis weinig of niets overblijven.

Het rechtssubject dat een bevoegdheid uitoefent, bevindt zich in een

andere toestand. Het handelt in naam en voor rekening van de vertegen-

woordigde, waarvan een opdracht is ontvangen.
Het algemeen rechtsbeginsel dat rechtsmisbruik verbiedt, is niet op de

uitoefening van een bevoegdheid toepasselijk, aangezien een toepassings-

voorwaarde (nl. de uitoefening van een subjectief recht) ontbreekt.

Overigens is een volledig toezicht op de bevoegdheidsuitoefening ge-

rechtvaardigd: er moet kunnen worden onderzocht of de vertegenwoordiger

zich al dan niet aan de opdracht, waaruit hij zijn bevoegdheid put, heeft
gehouden2l6. Dit vergt o.m. dat wordt nagegaan of de bevoegdheid wel
degelijk in het door de opdrachtgever bepaalde belang is uitgeoefend, ver-
mits dit belang de oorzaak van de vertegenwoordiging is en er o.m. de

grenzen van bepaald.

255. De vertegenwoordiger moet niet alleen over een opdracht tot het

stellen van rechtshandelingen beschikken; opdat hij in hoofde van de

vertegenwoordigde rechtsgevolgen in het leven zou roepen, is ook vereist

dat hij binnen het kader van de toegekende bevoegdheden is gebleven2lT.

214. Storck, M., o.c., 132-136, nrs. 176-181.
215. Zie supra nrs. 80-82.
216. Storck, M., o.c., 132-136, nrs. 176-181.
2l7.Cft. Antwerpen 13 juni 1984,R.W. 1985-86, 114(debeslissingisopditpuntniet
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Er is beweerd dat de vertegenwoordiger de hem toegekende bevoegd-

heden op twee manieren kan miskennen: enerzijds, kan hij de grenzen van

de bevoegdheid tebuitengaan, waardoor hij zonder bevoegdheid handelt,

anderzijds, kan hij, hoewel hij formeel binnen de grenzen van de op-

dracht blijft, de toegekende bevoegdheden voor een ander dan het voor de

vertegenwoordigde dienstige do e I gebruiken (machts- of bevoedheidsaf-
wending). Storck is meer bepaald van oordeel dat de sancties verschillend
zijn: bij machtsafwending zou de tot stand gekomen rechtshandeling door
de vertegenwoordigde zijn te betwisten wanneer hij kan aantonen dat zij
op een ongeoorloofde oorzaak stoelt of dat de toepassingsvoorwaarden

van het algemeen rechtsbeginsel "fraus omnia comrmpit" zijn verenigd en

zou de vertegenwoordiger zijn aansprakelijkheid zowel jegens de verte-
genwoordigde als jegens derden in het gedrang brengen.

Wanneer zonder bevoegdheid is gehandeld, zou de sanctie daarentegen

bestaan hetzij in de nietigheid, hetzij in de niet-tegenwerpelijkheid van

de rechtshandeling aan de vertegenwoordigde, tenzij op de schijnleer een

beroep is te doen218.

Het nut van dit onderscheid is voor betwisting vatbaar: wanneer de

vertegenwoordiger de hem toegekende bevoegdheden gebruikt om een

ander dan het, door de vertegenwoordigde beoogde doel te bereiken, lijkt
immers het besluit onvermijdelijk dat hij niet in naam en voor rekening
van de opdrachtgever handelt. Hij plaatst zich m.a.w. buiten het kader

van zijn opdracht en handelt dan ook zonder bevoegdheid om de zgn.

"vertegenwoordigde" te verbinden.

Handelen met machtsafwending is derhalve een verschijningsvorm van

het handelen zonder bevoegdheid2le.

\Vanneer een rechtssubject een rechtshandeling in naam en voor reke-

ning van een ander rechtssubject stelt, zonder over de vereiste bevoegdheid

te beschikken, rijzen meerdere problemen.

In de rechtsverhouding tussen de zgn. "vertegenwoordigde" en de

derde is te bepalen of de eerstgenoemde tot de rechtsgevolgen van de

rechtshandeling is gehouden. Bij ontstentenis van persoonlijke wilsuiting
van zijnentwege of van vertegenwoordiging, is die vraag ontkennend te be-

antwoorden, tenzij op de eerder besproken schijnleer een beroep is te doen.

duidelijk); Rb. Brussel 5 augustus 1986, Rev. Rég. Dr. 1988, 20 met noot Jadoul, P.

218. Storck, M., o.c., 146-166 en 167-173.
219. Waarbij de bevoegdheid de macht is om in naam en voor rekening van een ander

rechtssubject rechtshandelingen te stellen, waarvan de rechtsgevolgen de vertegen-
woordigde verbinden..
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Dit laatste veronderstelt evenwel dat de zgn. vertegenwoordigde zich, on-
der omstandigheden, jegens de derde aan een fout schuldig maakte door,
minstens impliciet, toe te laten of mogelijk te maken dat een ander rechts-

subject zich t.a.v. derden als zijn zgn. "vertegenwoordiger" aandiende22o.

Bij wijze van specifiek herstel van de door dergelijke fout veroorzaakte

schade kan immers, onder omstandigheden, worden beslist dat de zgn.
"vertegenwoordigde" tot de uitvoering van de "rechtshandeling" is gehou-

den.

In de rechtsverhouding tussen de zgn. vertegenwoordiger en de derde

kan evenmin van een rechtshandeling sprake zijn, wanneer de zgn. ver-
tegenwoordiger te kennen gaf dat hij in naam en voor rekening van een

opdrachtgever handelde, vermits daaruit blijkt dat de zgn. vertegenwoor-

diger niet de bedoeling had zich te verbinden22l.

Er is beweerd dat handelen zonder bevoegdheid (of met machtsafwen-

ding), hoewel het bestaan van die bevoegdheid jegens derden is voorge-
wend, een buitencontractuele fout van de zgn. vertegenwoordiger is222.

Die opvattingJijkt te algemeen: het bestaan van de fout is steeds, aan de

hand van een onderzoek naar het al dan niet bestaan van haar toepassings-

voorwaarden, in feite vast te stellen223.

Uit het loutere feit dat zonder bevoegdheid (of met machtsafwending)
is gehandeld, zonder meer afleiden dat een fout is gepleegd, is dan ook
te voortvarend.

Daartoe is in concreto te bepalen of de zgn. vertegenwoordiger toe-
rekeningsvatbaar was, of hij zich aan de miskenning van een algemene
zorgvuldigheidsnorm schuldig maakte en of schade als gevolg van zijn
optreden voorspelbaar was.

Het lijkt overigens mogelijk te zijn dat een zgî. vertegenwoordiger,
onder omstandigheden, als een normaal voorzichtige en redelijke mens

heeft gehandeld hoewel hij, zonder over de bevoegdheid te beschikken,
te kennen gaf over een opdracht te beschikken die hem zou toelaten in

220. Zie supra nrs. 77-79.
221.'ÿ,larneer hij integendeel de indruk gaf in eigen naam en voor eigen rekening op te

treden, doet de toestand zich anders voor, zie supra nr. 253.
Eventueel kan nochtans worden geoordeeld dat de zgn. vertegenwoordiger in werke-
lijkheid de bedoeling had als sterkmaker op te treden: bij ontstentenis van bekrach-
tiging door de derde, is de sterkmaker persoonlijk door de rechtsgevolgen van de
rechtshandeling verbonden (zie De Page, H., Traité,I1,714,nr.743).

222. Zie Storck, M., o.c., l@-166, nrs.22l-223 en l7l, rtr. 231; zie ook Kileste, P., o.c.,
T.B.H. 1987, 653, nr. 7.

223. Zie supra nrs. 2l-24.
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naam en voor rekening van een derde te handelen22a. Het omgekeerde kan

uiteraard ook het geval zijn22s.

Wanneer de zgn. vertegenwoordiger zonder bevoegdheid heeft gehan-

deld, kan, in beginsel, slechts een probleem in de rechtsverhouding tussen

de zgn. vertegenwoordiger en de zgn. vertegenwoordigde ijzen, wanneer

laatstgenoemde voorafgaand jegens de derde bij toepassing van de schijn-
leer aansprakelijk is gesteld en hij op de zgn. vertegenwoordiger een ver-
haal wenst uit te oefenen.

Dit verhaal kan hetzij contractueel, hetzij buitencontractueel zijn. Het
is contractueeel wanneer tussen partijen een overeenkomst bestond en

de zgn. vertegenwoordiger zijn contractuele verplichtingen heeft miskend

door zonder bevoegdheid (of met machtsafwending) op te treden.

Het verhaal is buitencontractueel wanneer dergelijke overeenkomst

tussen partijen ontbreekt: in dat geval komt het de zgn. vertegenwoor-

digde toe aan te tonen dat de zgn. vertegenwoordiger zich aan een buiten-
contractuele fout in causaal verband met zijn schade schuldig maakte226.

Slaagt hij daarin, dan is tot een verdeling van de aansprakelijkheid te be-

sluiten, vermits hij zich - bij veronderstelling - ook aan een fout schuldig
maakte door een schijn van vertegenwoordiging in het leven te roepen of
mogelijk te maken.

Omgekeerd is het eveneens mogelijk dat een zgn. vertegenwoordiger

die jegens een derde aansprakelijk is gesteld omdat hij een foutieve schijn
van vertegenwoordiging in het leven riep, op de zgn. vertegenwoordigde

een - contractueel of buitencontractueel - verhaal kan uitoefenen.

256. Van het voorgaande, nl. het handelen zonder bevoegdheid, is dui-
delijk de vertegenwoordiger te onderscheiden die, terwijl hij, met de be-

doeling in naam en voor rekening van de opdrachtgever te handelen, zich
binnen het kader van zijn bevoegdheden aan een buitencontractuele fout of
aan een onrechtmatige daad schuldig maakt, waardoor hij aan een derde

schade berokkent.

Is de vertegenwoordigde hiervoor - samen met de vertegenwoordi-
ger - aansprakelijk te stellen? 7æer titeenlopende zienswijzen zijn ver-

224. B.v. wanneer de zgn. vertegenwoordiger, onder omstandigheden, op een bekrachtiging
van de rechtshandeling kon rekenen, die naderhand evenwel uitbleef, al rijst de vraag

- die in feite is te beoordelen - of de vertegenwoordiger de grenzen van zijn opdracht
niet kenbaar moest maken.

225. Cass. l0 december 1981, Arr. Cacss. 1982, 502; Pas. 1982,1,494.
226.Toerekeningsvatbaarheid, miskenning van een algemene zorgvuldigheidsnorn, voor-

spelbaarheid van schade.
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dedigd. Sommigen waren van oordeel dat de vertegenwoordigde steeds

aansprakelijk is voor de door de vertegenwoordiger gepleegde onrechtma-

tige daad227. Anderen beweerden dat de vertegenwoordiger nooit voor de

onrechtmatige daden van de vertegenwoordiger instaat omdat het plegen

ervan niet tot zijn opdracht behoort of kan behoren, vermits de verte-
genwoordiging enkel op het stellen van rechtshandelingen betrekking kan

hebben228.

Van Gerven heeft naar een tussenoplossing gezocht: hij acht het nor-

maal dat onrechtmatige handelingen die door de vertegenwoordiger in
verband met zijn opdracht zijn gepleegd, aan de vertegenwoordigde recht-

streeks worden toegerekend22e . Tol staving van die zienswijze doet hij een

beroep op de - autonome - schijnleer, op grond waawan - naar zijn oordeel

- omwille van de billijkheid en de rechtszekerheid, sommige handelingen

die nochtans buiten de opdracht vallen, niettemin aan de vertegenwoor-

digde zijn toe te rekenen23o.

Die auteur erkent evenwel dat niet gemakkelijk is af te bakenen wat
wel en wat niet met de opdracht verband houdt. Hij beperkt zich tot een

aantal voorbeelden en tot de aan de Nederlandse rechtsgeleerde Van Der
Grinten ontleende algemene omschrijving als zou voor de toerekening van

het onrechtmatige handelen aan een vertegenwoordigde nodig zijn "dat dit
handelen in het maatschappelijk verkeer wordt opgevat als een handelen

van de vertegenwoordigde"23l.

Een algemeen antwoord op de vraag naar de toerekenbaarheid aan de

vertegenwoordigde van de onrechtmatige daad van de vertegenwoordiger,

is niet te geven.

Een onderscheid is te maken naargelang het soort vertegenwoordiging.
Zij kan immers conventioneel, wettelijk of organiek zijn.

227. Zie o.m. Colin, A. et Capitant, H., door Julliot de la Morandière, L., Cours élémentaire
de droit civil, II, Paris, Dalloz, 1948,255, nr. 350; Mazeaud H., L. et J. par Chabas,
F., Traité, II, l, 483, nr. 483.

228. Brussel 8 april 1963, Pas. 1964, II, 9l; De Page, H., Traité,Y,442,nr.452 B; Storck,
M., o.c.,2W-201, nr. 268.

229. Yan Gerven, W., Algemeen deel, 501-5M, nr. 153.

230. Die zienswijze is supra (nrs.77-79) bestreden.
231. Van Gerven, W., Algemeen deel,5M, nr. 153.
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c.2. De conventionele vertegenwoordiging.

257. Wanneer één rechtssubject, bij overeenkomst, aan een ander rechts-

subject opdraagt om in zijn naam en voor zijn rekening een rechtshandeling

te stellen, is er sprake van lastgeving of mandaat232.

Op voorwaarde dat de lasthebber de bedoeling heeft in naam en

voor rekening van de lastgever op te treden en binnen het kader van

zijn conventionele opdracht blijft, worden de rechtsgevolgen van de door
hem gestelde rechtshandelingen uitsluitend aan de lastgever toegerekend
(artikelen 1989 en 1998 B.W.)233.

Uit artikel 1997 B.W. volgt dat wanneer de lasthebber de derde onvol-
doende over de draagwijdte van de volmacht heeft ingelicht, hij persoonlijk
aansprakelijk is voor de rechtshandeling die hij zonder bevoegdheid heeft
gesteld. Hij is dan immers tekortgekomen aan de wettelijke verplichting
tot voorlichting van de derde die op hem rust234.

Wanneer de lasthebber de rechtshandeling, waartoe de opdracht is ge-

geven, foutief stelt, is die fout aan de lastgever toerekenbaar. Precies om-
dat die rechtshandeling door middel van een vertegenwoordiger tot stand

kwam, wordt in rechte aangenomen datzij het werk van de vertegenwoor-

digde is. Het is zijn rechtshandeling; hij staat in voor haar rechtsgevolgen,

ook wanneer die rechtshandeling jegens derden tegelijk een onrechtmatige

daad is23s.

De bevestiging hiervan is te vinden in de rechtspraak van het Hof van

Cassatie die aanneemt dat de fouten of de nalatigheden van de lasthebber

de lastgever verbinden wanneer ze binnen de grenzen van de lastgeving

232. Zie artikel 1984 B.W.
233. Cass. l4 april 1978, Arr. Cass. 1978,930; Pas. 1978,1,912; Cass.23 september 1982,

Arr. Cass. 1983,127; Pas. 1983, I, ll8; Cass.6 september 1984, Arr. Cass. 1985,27;
Pas. 1985, I,25;
Buiten beschouwing blijft hier de mogelijkheid tot bekrachtiging van de oorspronke-
lijke zonder vertegenwoordigingsmacht gestelde rechtshandelingen.

234.De Page, H., Traité,Y,435, nrs. 4448 en440,nr.450; Paulus, C. en Boes, R.,
Lastgeving, 138, nr. 2M; zie b.v. Brussel 12 november 1986, Pas. 1987, II, 16.

235.Te denken is aan een lasthebber, belast met het sluiten van een overeenkomst, die na,

in uitvoering van die opdracht, aan een derde een aanbod te hebben gedaan, dit aanbod
onrechtmatig intrekt of de onderhandelingen foutief verbreekt (wat een rechtshandeling
is maar tevens een culpa in contrahendo kan zijn - zie supra nrs. 66-68). Een
ander voorbeeld is te vinden in de rechtspraak die het bedrog van de lasthebber
aan de lastgever toerekent, wanneer hij binnen de hem toegekende bevoegdheid heeft
gehandeld (zie Rb. Mons 3 juni 1987, J.L.M.B. 1987, 1044). Het probleem kan ook
rijzen wanneer de lasthebber, overeenkomstig zijn mandaat, een overeenkomst sluit
waardoor een medeplichtigheid aan andermans contractbreuk ontstaat.
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zijn begaan, zodat zij op zichzelf voor de lastgever geen vreemde oorzaak,
toeval of overmacht kunnen zijn236.

De draagwijdte van die rechtspraak is beperkt tot de door de lasthebber
binnen de grenzen van de lastgeving gestelde handelingen: het betreft dus

noodzakelijk de door de lasthebber in naam en voor rekening van de

lastgever gestelde re c htshande lingen, vermits de vertegenwoordiging enkel
op rechtshandelingen kan slaan en rechtsfeiten (o.m. onrechtmatige daden)

niet bij wijze van vertegenwoordiging tot stand kunnen komen237.

Hieruit volgt dus dat de lastgever alleen jegens derden instaat voor de

rechtsgevolgen van rechtshandelingen die de lasthebber in zijn naam en

voor zijn rekening, binnen de grenzen van de lastgeving heeft gesteld en

die tevens jegens derden een rechtsfeit (b.v. een onrechtmatige daad) zijn.
Die rechtspraak vormt dus, in zekere zin, een uitzondering op het

beginsel dat de vertegenwoordiging enkel op het stellen van rechtshande-

lingen betrekking kan hebben, zodatde lasthebber, in beginsel, alleen voor
zijn fouten dient in te staan. Dergelijke uitzondering is ook in de hierna te

bespreken orgaantheorie aan te treffen, met die bijzonderheid dat zowel de

rechtspersoon (vertegenwoordigde) als het orgaan (vertegenwoordiger) je-
gens derden voor de fouten van het orgaan in solidum aansprakelijkzijn23s.

De toestand is anders \ryanneer de lasthebber, na de rechtshandeling
in naam en voor rekening van de lastgever te hebben gesteld, met de

materiële uitvoering van die rechtshandeling wordt gelast of zich daarmee

236.

237.

238.
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Cass. 24 januari 1.974, Arr. Cass. 1974,576 met noot 2 getekend W.G.; Pas. 1974,

I, 553; Cass. l0 januari 1986, Arr. Cass. 1986, 657; Pas. 1986, I, 579; R.W. 1986-
87, 105, dit geldt eveneens voor de sterkmaking: Cass. 2l september 1987 (arrestnr.

5446); cfr. Corr. Leuven 15 mei 1986, R.G.A.R. 1988, nr. 11336; Arb. H. Antwerpen
15 februari 1988, R.W. 1987-88, 1370; Arb. H. Gent, afd. Brugge, 12 mei 1988, R.W.
1988-89, 368; Rb. Liège2 februari 1988, J.L.M.B. 1988, 1395.

Zie supra nr.252; cfr. Jadoul, P., L'avocat, un mandataire? Apparemment ... , noot
bij Rb. Brussel 5 augustus 1986, Rev. Ré9. Dr.1988, 29-30 (die een andere zienswijze
verdedigt).
Zie infra nr.263.



EelasÛ3e'zqo.
In dat geval treedt de "lasthebber" niet langer op als vertegenwoordiger

van de lastgever, vermits hij geen rechtshandelingen meer stelt, maar

komt hij als een uitvoeringsagent van zijn opdrachtgever in aanmerking.

De gebeurlijke fouten van de uitvoeringsagent kunnen de contractuele

aansprakelijkheid van de opdrachtgever jegens de medecontractant in het

gedrang brengen, wanneer laatstgenoemde daardoor aan een contractuele

verbintenis tekortkomt. De medecontractant en andere derden kunnen de

persoonlijke buitencontractuele aansprakelijkheid van de uitvoeringsagent

inroepen, mits de toepassingsvoorwaarden voor het samenbestaan van

de contractuele en de buitencontractuele aansprakelijkheid daartoe zijn
vervuld2al.

Voor enige verwarring zorgt het cassatiearrest dd. 22 apil 19852a2

waarin is overwogen:
" . . . dat het arrest het richten van de litigieuze brief op 5 mei

1981 aan eiseres door de secretaris van de vakbond van verweerster,

als de uitvoering van een door verweerster opgedragen lastgeving

kwalificeert; dat het met betrekking tot de fout die daarbij door de

lasthebber zou zijn begaan, oordeelt zoals in het middel is aangehaald;

239. De meeste auteurs zien hierin toch nog een vertegenwoordiging: zie o.m. De Page, H.,
Traité,ÿ, nr. 542; Jadoul, P., noot bij Rb. Brussel 5 augustus 1986, Rev. Rég. Dr. 1988,
29; Paulus, C. en Boes, R., o.c., 132, nr.230 en 135, nr.239; Simont, L., De Gavre, J.

en Foriers, P.A., o.c., R.CJ.B. 1986,408, nr.236.Zijzijn van oordeel dat de fouten
van de lasthebber de contractuele aansprakelijkheid van de lastgever in het gedrang

brengen. Een verklaring hiervoor is misschien in het feit te vinden dat de uitvoering
van een verbintenis een betaling en derhalve, volgens De Page (Traité, IIl, 392, nr.
395 en393, nr. 396), een rechtshandeling is. Wordt die zienswijze bijgevallen dan zijn
uitvoeringsagenten, die de contractuele verbintenissen van hun opdrachtgever jegens

diens medecontractant uitvoeren, lasthebbers en zijn de fouten die zij bij de uitvoering
van die verbintenissen plegen tevens t.a.v. de opdrachtgever rechtshandelingen die de
laatstgenoemde toerekenbaar zijn omdat zij \n zijn naam en voor zijn rekening werden
gesteld. Die verklaring is niet volledig bevredigend omdat alleen de gehele uitvoering
van de verbintenis, in beginsel, een betaling en derhalve een rechtshandeling is (artikel
1244 lid l): de schadeberokkende daad van de "vertegenwoordiger-uitvoeringsagent"
doet zich voor tijdens die uitvoering van de verbintenis wanneer zij nog niet volledig
is, zodat zijn optreden geen "betaling" kan zijn.

240. Wanneer de uitvoering evenwel nieuwe rechtshandelingen vergt, die eveneens tot de

opdracht van de lasthebber behoren, is uiteraard de geciteerde rechtspraak van het Hof
van Cassatie toepasselijk.

241. Te behandelen in deel 2; bedoeld worden de voorwaarden tot het samenbestaan van de
aansprakelijkheden: nl. de niet louter contractuele fout en de niet louter contractuele
schade.

242. Cass.22 april 1985, Ar. Cass. 1985, 1116; Pas. 1985, I, 1021.
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. . . dat de fouten die de lasthebber binnen de uitvoering van zijn last

begaat, de lastgever toerekenbaar zijn; dat het arrest, dat niet vaststelt

dat de lasthebber van verweerster zijn mandaat te buiten ging, derhalve

de beslissing, dat de inhoud van de vorenbedoelde brief voor eiseres

geen dringende reden tot onmiddellijk ontslag uitmaakte, niet wettelijk
verantwoordt door de enkele overweging dat verweerster "door haar

handelswijze in mei 1981 geen enkele fout beging (en) geen handeling

stelde die tot de conclusie moet leiden ( . . . ) dat alle betrekkingen

tussen partijen onmogelijk waren, zelfs gedurende de korte periode

van een opzegging";

Het betrof een, op verzoek van een werknemer, in laakbare bewoor-

dingen door de secretaris van een vakbond opgestelde brief, die door de

bestemmeling-werkgever als een dringende reden tot ontslag was ingeroe-

pen.

Door het Arbeidshof te Gent werd beslist dat die brief niet aan de

werknemer was toe te rekenen omdat
"de lasthebber ( . . . ) zelf moet instaan voor de schade wanneer hij
bij de uitvoering van zijn opdracht een fout zou begaan".

Die beslissing werd door de voorziening bestreden en gaf tot cassatie

aanleiding omdat, zoals vermeld, de fouten die de lasthebber binnen de

uitvoering van zijn last begaat, de lastgever, volgens het Hof van Cassatie,

toerekenbaar zijn en het Arbeidshof, na infeite te hebben vastgesteld dat

tussen partijen een lastgeving tot stand kwam en dat de lasthebber zijn
opdracht niet te buiten ging, in strijd met die rechtsregel weigerde de

uitvoering van het mandaat aan de lastgever (werknemer) toe te rekenen.

Dit is de draagwijdte in rechte die aan het cassatiearrest dd. 22 april
1985 toekomt: op het stuk van de rechtsregels is het arrest goed te keuren.

M.b.t. de in het arrest vastgestelde feiten rijzen nochtans vragen: het

lijkt zeer betwistbaar om zonder meer uit de opdracht tot het schrijven van

een brief het bestaan van een lastgeving af te leiden vermits het eerder uit-
zonderlijk is dat door het schrijven van een brief rechtsgevolgen worden
beoogd. Zelfs wanneer het schrijven van de brief als een rechtshandeling

is te beschouwen, dan rijst de vraag of de laakbare uitlatingen rechtshan-

delingen waren. Hierop is ongetwijfeld ontkennend te antwoorden zodat

zowel de vaststelling dat m.b.t. het schrijven van de litigieuze brief tussen

de werknemer en de secretaris van de vakorganisatie een lastgeving be-

stond, als de vaststelling dat de laakbare uitlatingen zich binnen het kader

van de last voordeden in feite voor kritiek vatbaar zijn. Vermits ter zake
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aan het Hof van Cassatie geen cassatiemiddel werd voorgelegd, was dit
niet meer recht te zetteî. De voor kritiek vatbare beoordeling van de feiten
door de partijen en de feitenrechters heeft echter tot gevolg dat het arrest

vat22 april 1985243 de indruk wekt dat de fouten van de lasthebber steeds

aan de lastgever zijn toe te rekenen, terwijl dit enkel mogelijk is wanneer

hij binnen zijn opdracht handelde m.a.w. een rechtshandeling in naam en

voor rekening van zijn opdrachtgever tot stand bracht die tegelijk jegens

derden een onrechtmatige daad is.

258. Wanneer de lastgever jegens derden aansprakelijk wordt gesteld,

omwille van een rechtshandeling die de lasthebber, binnen het kader van

zijn opdracht, in zijn naam en voor zijn rekening stelde maar t.a.v. derden

tevens een onrechtmatige daad was, kan hij, onder omstandigheden, op

die lasthebber voor het geheel een verhaal uitoefenen wanneer hij kan

bewijzen dat de lasthebber zich jegens hem aan een contractuele fout
schuldig maakte in causaal verband met de vergoeding die hij diende te
betalen. Daarbij is te bedenken dat de loutere vaststelling dat de lasthebber

bij het stellen van de beoogde rechtshandeling jegens derden onrechtmatig

handelde, niet noodzakelijk inhoudt dat hij tevens jegens de lastgever een

contractuele verplichting miskende; dit is in concreto te beoordelen.

De lastgever kan op de buitencontractuele vrijwaring door de last-

hebber een beroep doen mits hij aantoont dat de toepassingsvoorwaarden

van de samenloop der aansprakelijkheden zijn verenigdz4. De relativi-
teit van het foutbegrip2as houdt bovendien in dat de door de lasthebber
gestelde rechtshandeling jegens derden een onrechtmatige daad kan zijn,
maar daarentegen in de rechtsverhouding met de lastgever dat karakter
niet noodzakelijk bezit omdat zij (die rechtsverhouding) zich in andere

feitelijke omstandigheden voordoet. ln dat geval kan de lastgever op zijn
lasthebber, bij toepassing van de artikelen 1382-1383 B.W., geen verhaal

uitoefenen.
De lastgever kan, zoals aangetoond, op de lasthebber geen verhaal

voor het geheel uitoefenen, wanneer hij zich ook persoonlijk aan een

fout schuldig maakte, bv. door, onder omstandigheden, foutief de schijn
in het leven te roepen of te dulden dat de lasthebber in zijn naam en

voor zijn rekening rechtshandelingen stelde, terwijl de lasthebber over

243. Cass.22april 1985, Arr. Cass. 1985,1116; Pas. 1985, I, 1021.

244.Te behandelen in deel 2; zie o.m. Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M., e.a.,
Overzicht, T.P.R. 1987, 1595-1608.

245. Zie supra nr. 21.
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die bevoegdheid niet beschikte2a6. In dat geval zal een verdeling van

de aansprakelijkheid tussen schijnbare lasthebber en lastgever moeten

gebeuren.

259. Uit het voorgaande blijkt dat de onrechtmatige daad van de lastheb-

ber aan de lastgever toerekenbaar is wanneer hij binnen het kader van zijn
opdracht is te situeren. Gelet op de bepaling van de vertegenwoordiging,
veronderstelt dit dat de onrechtmatige daad tevens een rechtshandeling is

die in naam en voor rekening van de lastgever tot stand komt. Onrecht-

matige daden van de lasthebber die geen rechtshandelingen zijn die in
uitvoering van de opdracht zijn gesteld, zijn derhalve niet aan de lastgever

toe te rekenen.

Het kan echter gebeuren dat de lastgeving zich voordoet binnen een

rechtsverhouding die door een band van ondergeschiktheid is gekenmerkt.

De aansteller kan nl., onder omstandigheden, aan zijn aangestelde de

opdracht geven om in zijn nazun en voor zijn rekening een rechtshandeling

te stellen.
'Wanneer de lasthebber-aangestelde bij de uitvoering van zijn opdracht

foutief aan een derde schade berokkent, kan de lastgever-aansteller bij
toepassing van artikel 1384 lid 3 B.W. worden aangesproken2aT.

In dat geval is de aansprakelijkheid niet op de lastgeving of de

vertegenwoordiging, doch wel op de toepassingsvoorwaarden van artikel
1384 lid 3 B.W. gestoeld2a8.

De band van ondergeschiktheid is in feite vast te stellen: het bestaan

van een lastgeving heeft dus niet noodzakelijk een band van onderge-

schiktheid tot gevolg.

246. Zie supra nr. 255; de meerderheid van de auteurs en rechtspraak lijkt nochtans aan

te nemen dat de toepassing van de schijnleer op de lastgever geen bewijs van een

door hem gepleegde fout vergt (zie o.m. Paulus, C. en Boes, R., o.c., l4l-144, nrs.

252-260; Simont, L., De Cavre, J. en Foriers, P.A., o.c., R.CJ.B. 1986,397,nr.232;
Van Gerven, W., Algemeen deel,497-501, nr. 152). Die zienswijze is niet bij te vallen
(zie supra nrs.17-19). In de veronderstelling dat de autonome schijnleer zou worden

toegepast, zou de schijnbare lastgever - die geen fout heeft begaan - wel voor het
geheel op de schijnbare lasthebber een verhaal kunnen oefenen.
Van Gerven (o.c., 509-510, nr. 154) lijkt bovendien van oordeel te zijn dat de

lasthebber samen met de lastgever t.a.v. de derde aansprakelijk is: dit strijdt met

de techniek van de vertegenwoordiging. Alleen de lastgever stelde de rechtshandeling

die tevens t.a.v. de derde een onrechtmatige daad is.

247.Zie o.m. Dalcq, R.O.,Traité,1,579-582, nrs. 1803-1812; Paulus, C. en Boes, R., o.c.,

135, nr.238; Simont, L., De Gavre, J. en Foriers, P.A., o.c., R.CJ.B.1986,408, nr.
236; Storck, M., o.c.,2Ol-203, nr.269; Van Gerven, W., Algemeen deel, 501-502, nr.
153.

248. Zie supra nrs. 217-243.
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Onder omstandigheden kan de aangestelde de hoedanigheid van last-

hebber verwerven ten aanzien van een rechtssubject dat zijn aansteller niet
is2ae. Wanneer hij bij de uitvoerring van zijn mandaat een onrechtmatige

daad pleegt, rijst de vraag of zijn aansteller, de lastgever of beiden in
solidum door de derde aansprakelijk zijn te stellen. Dit is in feite te be-

oordelen: meer bepaald is te onderzoeken of de lasthebber zich op het

ogenblik dat hij zijn mandaat - het stellen van één of meer rechtshan-

delingen uitvoerde - nog in een band van ondergeschiktheid jegens zijn
aansteller bevond en binnen zijn bediening (die niet noodzakelijk het stel-

len van rechthandelingen inhield) bleef.

c.3. De wettelijke vertegenwoordiging.

260. In beginsel is ieder natuurlijke persoon rechts- en handelingsbe-

kwaam, is hij m.a.w. titularis van subjectieve rechten en kan hij die ook
zelf uitoefenen.

Enkel de wetgever kan de rechts- en handelingsbekwaamheid van een

rechtssubject beperken2s0. Tot dergelijke beperking kan de wetgever in
het belang van de samenleving of in het belang van het, door de on-

bekwaamheid getroffen rechtssubject beslissen25l. Naargelang de rechts-

of handelingsonbekwaamheid de samenleving dan wel het door de onbe-

kwaamheid getroffen rechtssubject beschermt, wordt de miskenning van

de rechtsregel waardoor de onbekwaamheid in het leven is geroepen, hetzij
door een absolute, hetzij door een relatieve nietigheid van de rechtshan-

deling gesanctione erd252.

Rechtsonbekwaamheid houdt in dat het rechtssubject geen titularis van

sommige subjectieve rechten is, m.a.w. sommige rechten niet bezit253.

Aangezien het rechtssubject, in die veronderstelling over geen subjectief
recht beschikt, kan dit recht evenmin bij wijze van vertegenwoordiging

249.
2s0.
25r.

252.

253.

Dalcq, R.O., Traité,1,581, nr. 1812.

Storck, M., o.c., 129, nr. 173.
Vb. van onbekwaamheden die de samenleving beschermen: de rechtsonbekwaamhe-
den van minderjarigen, van vreemdelingen, van personen waarvan sommige rechten
vervallen zijn verklaard . . . ; de handelingsonbekwaamheid van de wettelijk ontzette.
Vb. van onbekwaamheden die het door de onbekwaamheid getroffen rechtssubject
beschermen: de handelingsonbekwaamheid van minderjarigen, van meerderjarigen
die zich in een toestand van verlengde minderjarigheid bevinden, van gerechtelijk
onbekwaam verklaarden, van rechtssubjecten die onder een gerechtelijk raadsman
staan . . .

Nl. wanneer een rechtssubject een rechtshandeling stelt waartoe het de bekwaamheid
mist.
De Page, H., Traité,I, 88, nr. 76; Falys, J., Introduction,223.
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worden uitgeoefend.
De handelingsonbekwaamheid is minder vergaand: het rechtssubject

is weliswaar titularis van subjectieve rechten, maar de wetgever was van

oordeel dat dit rechtssubject sommige van die rechten, omwille van de

leeftijd, de toestand waarin het zich bevindt . . . , niet zelf kan (mag)

uitoefenen2sa.

Dit houdt in dat de wetgever andere rechtssubjecten diende aan te
duiden die in naam en voor rekening van de handelingsonbekwame de

bedoelde subjectieve rechten kunnen uitoefenen (door het stellen van

rechtshandelingen)2ss.

Die wettelijke vertegenwoordigers putten hun opdracht en bevoegdhe-

den uit de wettekst waardoor de handelingsonbekwaamheid in het leven

is geroepen.

Aan de vraag of de wettelijke vertegenwoordigde door de onrecht-

matige daad is verbonden die door de wettelijke vertegenwoordiger in de

uitoefening van zijn - wettelijke - bevoegdheden is gepleegd, is weinig
aandacht geschonken256.

De Page maakt een viervoudig onderscheid2sT:

a. de schade, door de contractuele fout van de wettelijke vertegenwoor-

diger aan de medecontractant veroorzaakt, zou aan de vertegenwoor-

digde zijn toe te rekenen;

b. de schade, door een misdrijf of door een onrechtmatige daad van

de wettelijke vertegenwoordiger aan de medecontractant of aan een

derde veroorzaakt zou niet aan de vertegenwoordigde zijn toe te re-

kenen. Enkel de wettelijke vertegenwoordiger zou daarvoor aanspra-

kelijk zijn;
c. de schade, veroorzaakt aan de medecontractant door het feit dat de

wettelijke vertegenwoordiger een rechtshandeling heeft gesteld waar-

toe hij de bevoegheid niet had en waarvan later de nietigheid is

vastgesteld, zou, in beginsel, noch de wettelijke vertegenwoordiger,

noch de vertegenwoordigde zijn toe te rekenen, omdat de medecon-

tractant de rechtsregels m.b.t. de wettelijke vertegenwoordiging dient

254.De Page, H., Traité,1,88, nr. 76 in fine; Falys, 1., Introduction,223.
255. Vb. de ouders, de voogd, de toeziende voogd, de familieraad, de curator, de gerech-

telijkeraadsman...
256. Zie De Page, H., Traité, ll, 232-234, nr. 243; Van Gerven, W., Algemeen deel, 505,

nr. 153.

257. Weliswaar m.b.t. de rechtsverhouding tussen de minderjarige en de voogd, maar dit
is tot alle handelingsonbekwaamheden uit te breiden.
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te kennen.

d. de schade veroorzaakt door een misdrijf of een onrechtmatige daad

van de vertegenwoordigde, is laatstgenoemde persoonlijk toereken-

baar op voorwaarde dat hij toerekeningsvatbaar is2s8.

261. Die zienswljze vergt enige verduidelijking:
a. aangezien vertegenwoordiging, inbegrepen de wettelijke, enkel op het

stellen van rechtshandelingen betrekking kan hebben, is - zoals toege-

licht - aan te nemen dat de vertegenwoordigde niet door de materiële

gedragingen, de misdrijven en de onrechtmatige daden van de ver-
tegenwoordiger is verbonden. Voor de rechtsgevolgen van rechtsfei-
ten (misdrijven, onrechtmatige daden . . . ) is de vertegenwoordigde

slechts aansprakelijk wanneer dit rechtsfeit tevens een rechtshande-

ling is die de vertegenwoordiger in uitvoering van zijn wettelijke
bevoegdheden heeft gesteld25e. De bewering is dan ook te algemeen

als zouden contractuele fouten van de wettelijke vertegenwoordiger
wel en zijn onrechtmatige daden niet aan de vertegenwoordigde zijn
toe te rekenen. Een contractuele fout is immers niet noodzakelijk
een rechtshandeling: de uitvoering van een overeenkomst gaat dik-
wijls enkel met materiële handelingen gepaard die eventueel als een

miskenning van een contractuele verbintenis of als een onrechtmatige

daad in aanmerking komen2tr, mruu geen rechtshandelingen zijn. Die
contractuele fouten zijn niet aan de wettelijke vertegenwoordiger toe

te rekenen: wanneer de uitvoering van de overeenkomst integendeel

met het stellen van rechtshandelingen door de wettelijke vertegen-

woordiger gepaard gaat en die rechtshandeling, bij veronderstelling,
tevens als een contractuele fout in aanmerking komt, zijn de rechts-
gevolgen ervan wel aan de vertegenwoordigde toe te rekenen.

Omgekeerd is de vertegenwoordigde toch voor de onrechtmatige

daad26r van de wettelijke vertegenwoordiger aansprakelijk, wanneer

het gaat om een rechtshandeling die laatstgenoemde in uitvoering van

zijn wettelijke bevoegdheid stelde en die tevens aan de toepassings-

voorwaarden van de onrechtmatige daad beantwoordt.

b. de ontstentenis van enige aansprakelijkheid van de wettelijk verte-

258. De Page, H., Trairé,1I,232-234, nr.243: cfr. Van Gerven, Algemeen deel, 505, nr
153-die m.b.t. de eerste en de tweede regel enig voorbehoud maakt.

259. Een rechtshandeling is t.a.v. derden immers een rechtsfeit.
260. Wanneer haar toepassingsvoorwaarden zijn verenigd.
261. Hetzlj jegens de medecontractant, hetzij jegens derden.
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genwoordiger die met miskenning van zijn wettelijke bevoegdheid

een rechtshandeling heeft gesteld, die later nietig wordt verklaard en

aldus tot schade voor een derde aanleiding geeft, is voor betwisting
vatbaar.

Weliswaar kan uit de loutere vaststelling dat de vertegenwoordiger

zijn wettelijke bevoegdheden heeft miskend, niet worden afgeleid
dat hij zich aan een onrechtmatige daad schuldig maakte262, maar

die mogelijkheid bestaat.

De wettelijke vertegenwoordiger put de bevoegdheid om in naam en

voor rekening van de vertegenwoordigde op te treden uit de wet.Hier
uit volgt dat de miskenning van de wettelijke bevoegdheid door de

vertegenwoordiger met een wetsovertreding gepaard gaat, die, mits
hij toerekeningsvatbaar is, een onrechtmatige daad oplevert263.

De door de toerekeningsvatbare wettelijke vertegenwoordiger met

miskenning van zijn wettelijke bevoegdheid gestelde rechtshande-

ling, die naderhand om die reden nietig wordt verklaard, is dan ook
een onrechtmatige daad waarvoor hij jegens derden aansprakelijk is
te stellen, wanneer aldus schade is berokkend.

De "vertegenwoordigde" is daarentegen niet aansprakelijk te stellen
vermits de zgn. vertegenwoordiger zonder bevoegdheid handelde en

derhalve niet de hoedanigheid van vertegenwoordiger had toen de

litigieuze rechtshandeling werd gesteld2s.
Ten slotte rijst de vraag naar een eventuele - gedeelde - aansprake-

lijkheid van de derde waarmee de zgn. vertegenwoordiger heeft ge-

handeld. Opnieuw zijn de feitelijke omstandigheden doorslaggevend:

wanneer de derde er kennis van heeft, minstens er kennis diende
van te hebben met een wettelijk vertegenwoordiger te handelen, is

wellicht van hem26s te verwachten dat hij de draagwijdte van de

wettelijke bevoegdheden van die vertegenwoordiger kent, minstens

inlichtingen neemt. Laat hij dit na, dan is hem, mits hij toerekenings-
vatbaar is en schade als gevolg van zijn gedrag voorspelbaar was,

onder omstandigheden een fout ten laste te leggen.
Wanneer de zgn. vertegenwoordiger verzwijgt dat hij in naam en voor

262. Zte supra nr. 255
263. Zie supra nr. 40.
264. Onder omstandigheden, is hierop een uitzondering mogelijk, nl. wanneer de verte-

genwoordigde foutief de schijn in het leven riep of liet bestaan dat de wettelijke
vertegenwoordiger binnen zijn bevoegdheden handelde.

265. Zie het gedrag van een normaal voorzichtig en redelijk mens in dezelfde feitelijke
omstandigheden geplaatst.
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rekening van de vertegenwoordigde optrad, zodat de derde hiervan
geen kennis had en ook geen kennis diende te hebben, lijkt het even-
wel onmogelijk hem een fout aan te rekenen.

Eenieder is wel geacht de rechtsregesl in verband met de vertegen-

woordiging te kennen, maar bovendien is vereist dat de medecon-

tractant weet of had moeten weten met een vertegenwoordiger te

handelen.

c. de onrechtmatige daden van de vertegenwoordigde zijn de wettelijke
vertegenwoordiger eventueel toe te rekenen wanneer de toepassings-

voorwaarden van de artikelen 1384 lid 2, 3 of 4 B.Vy'. vereni gd zijn266 .

Het is immers niet uit te sluiten dat tussen de wettelijke ver-
tegenwoordigde (de minderjarige, de gerechtelijke onbekwaamver-
klaarde . . . ) en zijn vertegenwoordiger een band van aanstelling
bestaat. Bij wijze van voorbeeld is te denken aan een aannemings-
overeenkomst die door een voogd in naam en voor rekening van
een minderjarige met een derde is gesloten en waarvan de uitvoering
door de minderjarige, doch onder het gezag en het toezicht van de

voogd geschiedt.

c.4. De organieke vertegenwoordiging.

262. Over het bestaan van rechtspersonen en de eraan te geven verkla-
ringen is reeds veel geschreven26l.

Over het algemeen wordt aangenomen dat rechtspersonen groeperin-

gen van rechtssubjecten zijn, waaraan een afzonderlijke rechtspersoonlijk-
heid toekomt.

Een onderscheid wordt gemaakt tussen rechtspersonen van publiek en

privaat recht, die op verschillende wijzen tot stand komen en tenietgaan.
Rechtspersonen van publiek recht verwerven de rechtspersoonlijkheid

hetzij door de Natie (b.v. de Belgische Staat), hetzij door de tussenkomst
van een wetgever en gaan op dezelfde wijze teniet.

Rechtspersonen van privaat recht komen soms mits de tussenkomst
van de wetgever of van een andere overheidsinstelling tot stand, maar
meestal volstaat het dat de natuurlijke personen die zich verenigen, de

grond- en de vormvoorwaarden naleven, die door de wetgever werden
bepaald, opdat de groepering de rechtspersoonlijkheid zou verwerven (b.v.

266. De Page, H., Traité, II, 233, nr.243, 4o.
267.Zie o.m. Dabin, 1., Le droit subjectif, Paris, Datloz, 1952, 123-164; De Page, H.,

Traité, l, 608-616, nrs. 499-502.
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handelsvennootschappen, Y.Z.W . . . .).
Ongeacht hun karakter, vertonen de rechtspersonen steeds dezelfde

kenmerken: zij &zitten een eigen verrnogen, zij zijn titularis van eigen

subjectieve rechten en verplichtingen268 en hun bestaan is onaftrankelijk
van het bestaan van de natuurlijke personen die er op een bepaald ogenblik
lid van zijn.

Om in het maatschappelijke verkeer op te treden, moeten de rechtsper-

sonen noodzakelijk een beroep op natuurlijke personen doen, die hen ver-
tegenwoordigen. Die natuurlijke personen, organen genoemd, treden op in
naam en voor rekening van de rechtspersoon die zij vertegenwoordigen26g.

In beginsel slaat die vertegenwoordiging op rechtshandelingen. De

vraag is nochtans gerczeî of de rechtspersonen niet aansprakelijk moe-

ten zijn voor de onrechtmatige daden van hun organen, waardoor aan

derden schade is berokkend. Van meet af aan is te onderstrepen dat met

die aansprakelijkheid niet enkel - zoals bij de conventionele en wette-

lijke vertegenwoordiging - de gestelde rechtshandelingen, maar ook de

rechtsfeiten van de organen werd beoogd.
Achtereenvolgens wordt die vraag m.b.t. de rechtspersonen van publiek

en van privaat recht beantwoord.

A. De rechtspersonen van publiek recht.

263. Tot de rechtspersonen van publiek recht behoren o.m. de publiek-
rechtelijke rechtspersonen (b.v. de Belgische Staat, de Gewesten, de Ge-
meenschappen, de Provincies, de Gemeenten . . . ), de gepersonaliseerde

openbare diensten (de openbare instellingen, de gepersonaliseerde bestu-

ren), de verenigingen van publiek recht, de erkende buitenlandse Staten,

de supra- en internationale instellingen, die groeperingen van publiekrech-
telijke rechtspersonen zijn.

De rechtspersonen van publiek recht verstrekken de bevolking open-

bare diensten: daartoe zijn ze door de Natie in het leven geroepen.

Hun opdracht wordt eveneens door de Natie bepaald, hetzij recht-

sfreeks (nl. door de wetgevende machten die rechtstreeks zijn verkozen),

268. De rechtsbekwaamheid van rechtspersonen is, in beginsel, identiek aan die van
natuurlijke personen (zie Cass. 31 mei 1957, Pas. 1957, l, 1176 met conclusie van
hocureur Generaal Hayoit de Termicourt. Van Ommeslaghe, P., Observations sur les

Iimites imposées à I'activité des personnes morales en droit comparé, R.CJ.B. 1958,
286 et seq.). Hun rcchts- of genotsbekwaamheid is evenwel beperkt: die beperkingen
kunnen volgen uit hun aard, uit de wet of uit de statuten van de rechtspersoon.

269.Zie o.m. Van Oevelen, A., Rechterlijke macht, I, 156, nr. 132:. zie ook de noot 2
getekend P.L. bü Cass. 25 juni 1936, Pas. 1936, I, 318.
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hetzij onrechtstreeks (door de wetgevende machten die aan de overige
staatsmachten en aan de rechtspersonen van publiek recht werden toege-

kend - toegewezen machten -). Ten aanzien van de Natie beschikken de

rechtspersonen van publiek recht dus over bevoegdheden, nl. machten die

zij, overeenkomstig hun opdracht, in naam en voor rekening van de Natie
uitoefenen.

Gelet op hun afzonderlijke rechtspersoonlijkheid kunnen zij, in de uit-
voering van die opdrachten, ten aanzien van derden ookrechten verwerven.

Alnaargelang de rechtsverhouding, nl. ten aanzien van de Natie in de

uitoefening van een bevoegdheid of ten aanzien van een derde waartegen

een macht wordt aangewend, is derhalve een verschillend toezicht op het

"overheidsoptreden" te oefenen270.

De rechtspersoon van publiek recht moet, om zijn opdracht te verwe-
zenlijken, een beroep op fysische personen, op organen doen.

Die organen vertegenwoordigen de rechtspersoon van publiek recht in
het rechtsverkeer: zij stellen in zijn naam en voor zijn rekening rechtshan-

delingen, waardoor - op voorwaarde dat binnen het kader van de opdracht

is gebleven - niet het orgaan, maar de rechtspersoon is verbonden.

Wanneer het orgaan een rechtshandeling stelt die met de gegeven op-

dracht strookt maar niettemin jegens derden een onrechtmatige daad is,

waardoor schade is berokkend, is, zoals t.a.v. de conventionele en de wet-

telijke vertegenwoordiging, aan te nemen dat enkel de rechtspersoon aan-

sprakelijk is. Die rechtshandeling is hem immers toerekenbaar. De per-

soonlijke aansprakelijkheid van het orgaan is, onder die omstandigheden,

niet in te roepen: dit is precies het gevolg van de vertegenwoordiging.
Bij de uitvoering van de opdracht, stelt het orgaan niet alleen rechts-

handelingen. Wanneer door het foutieve gedrag van het orgaan schade

wordt berokkend, dan zou dit, in beginsel, enkel de persoonlijke aanspra-

kelijkheid van het orgaan in het gedrang moeten brengen2Tl.

Door de Belgische rechtspraak en rechtsleer wordt nochtans aangeno-

men dat de onrechtmatige daad van het orgaan in causaal verband met

een schade, niet alleen de persoonlijke aansprakelijkheid van het orguutn,

maar ook die van de rechtspersoon (artikelen 1382-1383 B.W.) jegens het

slachtoffer in het gedrang brengtz7z.

27O.Zie supra, nrs. 115-l2l en 50-56; volledige toetsing t.a.v. een bevoegdheid; marginale
toetsing bij de rechtsuitoefening.

271. Zie supra nr. 252.
272. Cass.27 oktober 1982, An. Cass. 1983, 307; Pas. 1983, I, 278; Cass. 17 juni 1982,

Arr. Cass. 1982, 1305; Pas. 1982, l,1221; zie ook reeds Cass. 2l ju,li 1921, Pas. 1921,
I, 3ll; Cass. 16 oktober 1922,Pas.1923,1,14; Cass. 13 december 1923,Pas.1924,

431



Die oplossing is niet gestoeld op de vertegenwoordigingsidee, vermits
in dat geval tot de uitsluitende aansprakelijkheid van de rechtspersoon

zou zijn te besluiten en integendeel, naar Belgisch recht, vaststaat dat

de aansprakelijkheid van de rechtspersoon geenszins die van het orgaan

uitsluit273. Orgaan en rechtspersoon zijn integendeel, wanneer de aanspra-

kelijkheidsvoorwaarden verenigd zijn, in solidum aansprakelijk te stellen.

De verklaring van de orgaan-theorie is dan ook elders te zoeken:

van de op de vertegenwoordiging toepasselijke rechtsregels is blijkbaar
afgeweken omwille van het feit dat het orgaan zich bij de organieke
vertegenwoordiging, veel meer dan bij de conventionele en wettelijke
vertegenwoordiging het geval is, met de vertegenwoordigde rechtspersoon

vereenzelvigt. De rechtspersoon kan zonder het orgaan niet handelen:

zonder tussenkomst van zijn organen kan hij niets doen en dus ook geen

onrechtmatige daad plegen2?a.

Ontegensprekelijk werd aldus aan het slachtoffer ook een bijkomende
garantie verschaft: niet alleen op het verrnogen van het orgaan, maar ook
op dat van de rechtspersoon van publiek recht is een beroep te doen27s.

264. Om de aansprakelijkheid van het orgaan en de van rechtspersoon

te kunnen inroepen, is niet alleen een persoonlijke fout van het orgaan

in causaal verband met een schade te bewijzen, er moet tevens worden

aangetoond dat die schade is berokkend door een rechtssubject dat de

hoedanigheid van "orgaan" had (1) in de uitoefeing van zijn opdracht (2).

(1) een orgaan is geen aangestelde: het bevindt zich niet in een band

van ondergeschiktheid jegens de rechtspersoon. Niet artikel 1384 lid 3

B.W. is toepasselijk, doch wel de artikelen 1382-1383 B.W. Het is dan

ook belangrijk het orgaan van de aangestelde te onderscheiden. Uit de

I, 82; Dalcq, R.O., Traité,I, 451-455, nrs. 1349-1360; Fagnart, J.L. en Denève, M.,
Chronique, J.T. 1986,323, nr.86; Kruithof, R., Aansprakelijkheid voor andermans
daad, 54-56, nr. 40; Van Oevelen, A., Rechterlijke macht, l, 157, nr. 134. Contra:
Cambier, Cyr., La responsabilité des pouvoirs publics pour fautes de leurs agents et la
responsabilité personnelle de ceux-ci pour les actes de leurs fonctions, R.C.J.B. 1958
35-37.

273. Cass. 27 oktober 1982, Ar,. Cass. 1983, 307; Pas. 1983, I, 278; Cass. 17 juni 1982,
Arr. Cass. 1982, 1305; Pas. 1982, I,1221.

274. Zie Eerste Advocaat Generaal Mesdach de ter Kiele, conclusie voor Cass. I december
1881, Pas. 1881, I 415; zie ook Lewalle, P., La responsabilité des pouvoirs publics
en droit belge. Antécédents et perspectives, in "L'administration face à ses juges",
Liège, J.B.L., 1987, 25.

2'15. De overheid beschikt echer over een immuniteit van uitvoering (zie deel 2).
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rechtspraktijk blijkt dat op dit punt veel moeilijkheden bestaan276.

Als uitgangspunt geldt de vertegenwoordiging: om zich als een orgaan

te kunnen aandienen, moet het rechtssubject in naam en voor rekening van

de rechtspersoon kunnen optreden, moet het m.a.w. over bevoegdheden

beschikken die toelaten rechtshandelingen te stellen die de rechtspersoon

verbinden.

Aangezien de rechtspersonen van publiek recht hun opdrachten van

de Natie ontvangen en aldus over politieke bevoegdheden beschikken,
ligt het voor de hand dat enkel de natuurlijke persoon als orgaan in
aanmerking komt die, uit hoofde van een rechtsregel, in feite een deel
van die politieke bevoegdheden - waarop het staatsgezag stoelt -, maar

hoe klein ook, uitoefent of die de bevoegdheid heeft de staat tegenover

derden te verbinden277. Hierbij is te onderstrepen dat de aangesprokene

als orgaan moet handelen: hij moet in naam en voor rekening van de

rechtspersoon van publiek recht zijn opgetreden. Lag die bedoeling niet
voor - wat een beoordeling van zijn wilsuiting vergt - dan heeft hij niet
als orgaan gehandeld.

Het statuut van de betrokkene (contractueel, vastbenoemd, tijdelijk) is

daarbij niet dienend278.

In de rechtspraak bestaat de tendens om louter administratieve activi-
teiten van de overheid uit te orgaan-theorie te weren27e. Die opvatting is

niet bij te vallen: de louter administratieve activitiet zal immers meestal

haar oorsprong vinden in de openbare dienst die door de rechtspersoon
van publiek recht, in uitvoering van zijn opdracht bekomen van de Natie,
wordt verstrekt. Uit het administratieve karakter van een activiteit is der-

halve niet af te leiden dat geen deel van het staatsgezag wordt benut of
dat geen "politieke" bevoegdheden worden uitgeoefend.

Gelet op het hiërarchische karakter van de meeste besturen die zich in

216. Dalcq, R.O., Traité, I, 455, nr. 1362; Fagnut, J.L. en Denève, M., Chroniqrc, J.T.
1986,323,86; Vandenberghe, H., Van Quickenbome, M. en Hamelink, P., Overzicht,
T.P.R. 1980, 1324, nr. 155, B; zie ook van Hecke, G., La responsabilité des sociétés
pour faits de leurs administrateurs en droit belge, Rivista delle societa 1956, l0l0 et
seq.; Van Oevelen, A., Rechterlijke macht, l,159-161, nrs. 137-138.

277.Zre Cass.27 mei 1963, Pas. 1963, I, 1033; Cass.30juni 1961, Pas. 1961, I,570; Cass.

16 oktober 1922, Pas. 1923,1, 14; Dalcq, R.O., Traité, l, 453-454, nrs. 1355-1359;
Kruithof, R., Aansprakelijkheid voor andermans daad, 54-55, nr. 40; Van Oevelen, A.,
o.c.,T.B.B.R. 1988, 99, nr. 8; Van Oevelen, A., Rechterlijke macht, l, 161, nr. 138.

278.Fagnan, J.L. en Denève, M., Chronique, J.T. 1986,323, nr.86; cfr. Dalcq, R.O.,
Traité, l, 453, nr. 1354.

279.Fagnart,I.L. en Denève, M., Chronique,J.T.1986,323,nr.86; Gent I februari 1980,
R.W. 1980-81 ,269; Arb. H. Gent 18 mei 1979, R.D.S. 1979, 337.
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het kader van de rechtspersonen van publiek recht hebben ontwikkeld, rijst
nochtans de vraag of het al dan niet uitoefenen van een deel, hoe klein ook,

van de politieke bevoegdheden, die door de Natie aan die rechtspersoon

zijn toegekend, doorslaggevend is te achten om de toepassing van aflikel
1384 lid 3 B.V/. uit te sluiten.

Zeer dikwijls is de vaststelling immers onvermijdelijk dat het orgaan,

waaraan een onrechtmatige daad ten laste wordt gelegd, zich ten aanzien

van een overste en derhalve van een opdrachtgever (de rechtspersoon van

publiek recht) in een band van ondergeschiktheid in de zin van artikel
1384 lid 3 B.W. bevond.

Het wekt dan ook geen verbazing dat de toepassing van de orgaan-

theorie, waardoor artikel 1384 lid 3 B.W. ter zijde wordt geschoven, op

kritiek stuit28o.

265. (2) opdat de onrechtmatige daad van het orgaan aan de rechtspersoon

toerekenbaar zou zijn, moet die onrechtmatige daad in de uitvoering van

de, vanwege de rechtspersoon van publiek recht gekregen opdracht zijn
gepleegd2sl.

Het Hof van Cassatie heeft dit uitgedrukt door erop te wijzen dat het

schadeverwekkende feit moet bestaan in een foutieve of een bedrieglijke
uitvoering van een daad die de agent, wegens zijn eigen ambt, de macht

of de plicht had te volbrengen2s2.

Wanneer die rechtspraak letterlijk wordt geïnterpreteerd, zou er van

de orgaantheorie weinig overblijven: het lijdt immers geen twijfel dat het
plegen van een onrechtmatige daad uiterst zelden is te beschouwen als een

daad die het orgaan - wegens zijn ambt - de macht of de plicht had te
volbrengen. Rechtspersonen van publiek recht geven, in de regel, aan hun

organen geen opdracht om onrechtmatige daden te plegen!

Om zinvol te blijven is aan die rechtspraak dan ook een ruimere

28O. Z\e o.m. Dalcq, R.O., Traité, l, 459-460, nrs. l274bis-1377; De Smet, 4., o.c., Rev.

Dr. Pén. 1987, @3-644; Kruithof, R., Aansprakelijkheid voor andermans daad, 55-56,
nr. 40; Cambier, C., La responsabilité des pouvoirs publics pour fautes de leurs agents
et la rcsponsabilité de ceux-ci pour les actes de leurs fonctions, R.CJ.B. 1958,27 et
seq.; zie ook infra w.274; Vandenberghe, H., Van Quickenbome, M. e.a. Overzicht,
T.P.R. 1987,1489, nr. l4l, B; Van Oevelen, A., Rechterlijke macht, l, 164-165, nr.
142.

28l.Zie Cass.3l januari 1979, Arr. Cass. 1979,614; Pas. 1979, I,619; Vandenberghe, H.,
Van Quickenborne, M., e.a., Overzicht,T.P.R. 1987,1489 nr. 141, B.

282. O.m. Cass. 3l maart 1943, Arr. Cass. 1943, 75; Pas. 1943, I, 119; Cass. 15 januari

1946, An. Cass. 1946, 22;Pas.1946,1,25; Cass. 3 december 1953, An. Cass. 1954,
236; Pas. 1954, 1,276;zie ook Van Oevelen, A., o.c., T.B.B.R. 1988,97-98, nr.8;
Van Oevelen, A., Rechterlijke macht, l,162-163, nrs. 138-140.

434



betekenis toe te kennen: de litigieuze daad moet zich in de uitvoering van

de opdracht hebben voorgedaan. De feitenrechter moet de draagwijdte van

de opdracht in concreto bepalen en onderzoeken of het schadeverwekkende
gedrag tot de uitvoering van die opdracht behoort.

De kans bestaat dus dat het slachtoffer van de onrechtmatige daad van

een orgaan enkel de persoonlijke aansprakelijkheid van laatstgenoemde kan

inroepen, zonder de rechtspersoon van publiek recht te kunnen aanspreken,

nl. wanneer de feitenrechter oordeelt dat de onrechtmatige daad niet tot
de uitvoering van zijn opdracht behoorde.

Het verschil met artikel 1384 lid 3 B.W. is opvallend: door de recht-
spraak wordt immers geoordeeld dat de aansteller voor de onrechtmatige

daad (fout) van zijn aangestelde aansprakelijk blijft, zelfs wanneer die daad

met zijn bediening een onrechtstreeks of occasioneel verband vertoont283.

De aansprakelijkheid van de rechtspersoon is dan ook veel minder
ruim als die van de aansteller: misbruik van de opdracht, wat kennelijk
niet tot de opdracht behoort, zal in beginsel enkel door de persoonlijke
aansprakelijkheid van het orgaan zijnte sanctioneren. De rechtspraak heeft

naar een middel gezocht om de orgaantheorie op dit punt te versoepelen

en meent dit in de zgn. "schijnleer" te hebben gevonden. Er wordt nl.
aangenomen dat de rechtspersoon ook persoonlijk aansprakelijk is wanneer

het orgaan dat de onrechtmatige daad pleegde, hoewel het niet binnen de

perken van zijn opdracht bleef, door ieder redelijke en voorzichtige mens

zou zijn geacht binnen het kader van die opdracht te zijn gebleven284.

Vermits, zoals eerder is besproken"S, d" schijnleer voor kritiek vatbaar

is, is de toepassing die er in het kader van de orgaantheorie wordt van
gemaakt, evenmin bij te vallen.

In rechte is niet te verklaren waarom een rechtspersoon die, zoals wordt
aangenomen, slechts is verbonden door het orgaan wanneer het binnen de

toegekende opdracht handelde, niettemin persoonlijk aansprakelijk zou zijn
te stellen om de enkele reden dat een derde er - verkeerdelijk - van uitging
dat het orgaan binnen het kader van zijn opdracht handelde.

Dit besluit is enkel gerechtvaardigd wanneer de rechtspersoon - d.m.v.
zijn organen - foutief de indruk in het leven riep of liet bestaan dat het

283. Zie supra nr. 231.
284. Cass. 29 mei 1947, Arr. Cass. 1947,170; Pas. 1947, I, 216 met noot R.H.; Cass. 30

april 1953, Arr. Cass. 1953, 595; Pas. 1953, l, 672; Dalcq, R.O., Traité,l, 457-458,
nrs. 1367-1369 en 461, nr. 1380; Kruithof, R., Aansprakelijkheid voor andermans
daad,55, nr.40; Comelis, L., o.c., T.B.H. 1983,424-425, nr. 17; Van Oevelen,4.,
Rechterlijke macht, l, 163-1il, nr. l4l.

285. Zie supra nrs. 77-79.
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litigieuze orgaan het kader van zijn opdracht eerbiedigde2s6.

Daarbij is vanzelfsprekend vereist dat de organen die foutief een schijn
van bevoegdheid tot stand brachten of lieten bestaan, zelf in de uitvoering
van de hen toegekende opdrachten handelden.

266. Tussen de, op de aangestelde (aansteller) en op het orgaan (rechtsper-

soon) toepasselijke aansprakelijkheidsregels bestaan derhalve aanzienlijke
verschillen28T, waarvan de rechtvaardiging niet voor de hand ligt288.

Meerdere auteurs hebben hierop gewezen, vnl. naar aanleiding van de

aansprakelijkheden die bij het verstrekken van onderwijs in het gedrang

kunnen komen289.

Zoals bekend is, bestaan er verschillende onderwijsnetten: een officieel
en een vrij onderwijsnet.

De onderwijskrachten van het officiële onderwijsnet zijn, in beginsel,
de organen van rechtspersonen van publiek recht, ongeacht of de schade

bij het eigenlijke onderricht dan wel bij het toezicht op de leerlingen is
veroorzaakt2s.

Dit heeft tot gevolg dat de rechtspersoon persoonlijk aansprakelijk
is wanneer het bewijs van een persoonlijke fout van het orgaan in de

uitvoering van de toegekende opdracht, is geleverd (orgaantheorie).

Is de leerkracht de grenzen van de opdracht te buiten gegaan, dan be-

schikt het slachtoffer, in principe, enkel over een aansprakelijkheidsvorde-
ring tegen het orgaan, de onderwijskracht van het officiële onderwijsnet2el.

286. Zie supra nr. 79.
287. Daarbij is ook te vermelden dat de aansteller als burgerlijk aansprakelijke voor de

strafrechter is te dagvaarden, terwijl dit niet mogelijk is voor de rechtspersoon (zie
Dalcq, R.O., Traité,1,469, nrs. 1415-1416) omdat zij van een strafrechtelijke immu-
niteit genieten (zie o.m. Cass. 9 oktober 1984, Arr. Cass. 1985, 225;Pas.1985, I, 194)
en het strafbare feit van het orgaan, gelet op de orgaantheorie, tevens het strafbare feit
van de rechtspersoon zou zijn.
Een onoverkomelijke hindernis lijkt dit evenwel niet te zijn: er is immers een onder-
scheid tussen de strafrechtelijke en de burgerlijke aansprakelijkheid van de rechtsper-
soon te maken. Tegen laatstgenoemde aansprakelijkheid bestaat geen enkel bezwaar
zodat het niet dienend is of zij door de burgerlijke dan wel door de strafrechter wordt
vastgesteld (cfr. Cass. 16 december 1948, Pas. 1948,1,'123).

288.Zie ook Vandenberghe, H., Van Quickenbome, M., e.a., Overzicht, T.P.R. 14§, nr.
l4l, B; Van Oevelen, A., Rechterlijke macht, 1, 164-165, nr. 142.

289. Kruithof, R., Aansprakelijkheid voor andermans daad,42-45, nrs.24-25; Van Oevelen,
A., Aansprakelijkheid van werknemers, 140-141, nr. 225; Vandenberghe, H., Van

Quickenbome, M. en Hamelink, P., Overzicht, 7.P.À. 1980.

290. Dalcq, R.O., Traité, I, 556, nrs. 1716-1719; Kruithof, R., Aansprakelijkheid voor
andermans daad, 44, nr. 25.

291. Afgezien van de rechtspraak van het Hofvan Cassatie, besproken onder nr. 265.
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De onderwijskrachten van het vrij onderwijsnet zijn geen organen: zlj
zijn meestal werknemers (zie artikel l, 2e lid W.A.O.), zodat het reeds

besproken artikel 18 van de W.A.O. op hen toepasselijk is2e2. Zli ziin
m.a.w. enkel aansprakelijk voor hun persoonlijke opzettelijke, zware of
gewoonlijke lichte fout.

Hun toestand is - wat hen betreft - dus gunstiger dan de rechtstoestand

van de leerkracht van het officiële onderwijsnet, waarvan de lichtste fout
in causaal verband met de schade voldoende is om zijn aansprakelijkheid

in het gedrang te brengen2e3.

De aansteller-werkgever van de leerkracht van het vrije onderwijs kan

evenwel bij toepassing van artikel 1384 lid 3 B.W. worden aangesproken,

zelfs wanneer de leerkracht van de, door artikel 18 W.A.O. in het leven

geroepen immuniteit geniet, op voorwaarde dat de toepassingsvoorwaarden

van artikel 1384 lid 3 B.W. zijn verenigd.

Op die aansteller rust dan ook een veel zwaardere aansprakelijkheid
(artikel 1384 lid 3 B.W.) dan op de rechtspersoon (art. 1382-1383 B.W.).
Het slachtoffer van de fout van een leerkracht van het vrije onderwijsnet zal

m.a.w. makkelijker van de inrichtende macht schadevergoeding bekomen

dan het slachtoffer van een leerkracht van het officiële onderwijsnet die

met de orgaantheorie af te rekenen krijgt.
Een bijzondere toestand doet zich voor ten aanzien van de leerkrachten

van het offlciële onderwijsnet die slechts "tijdelijk" zijn benoemd en op

grond van een arbeidsovereenkomst zijn aangeworven.

Zijbezitten in beginsel, zowel de hoedanigheid van orgaan2e4, als die

van werknemer. Dit betekent wellicht dat zij persoonlijk de toepassing

van artikel 18 W.A.O. kunnen inroepen, maar dat de rechtspersoon van

publiek recht hetzij op grond van de orgaantheorie, hetzij als werkgever

bij toepassing van artikel 1384 lid 3 B.W. aansprakelijk blijft2es.
De slachtoffers van de fout van een leerkracht van het officiële onder-

292. Zie supra nrs. 245-246.
293. Het slachtoffer zal dit uiteraard op een andere manier beoordelen.
294. De loutere omstandigheid dat zij enkel 'tijdelijk" zijn benoemd, neemt immers niet

weg dat zij - tijdelijk - een deel van de politieke bevoegdheden uitoefenen die door
de Natie aan een rechtspersoon van publiek recht zijn toevertrouwd.

295. Tenzlj, zoals ook m.b.t. de aansprakelijkheid van de Belgische Staat voor de eventuele
fouten van magistraten door sommigen is beweerd, de rechtspersoon slechts zou zijn
aan te spreken in de mate dat het orgaan aansprakelijk is. Die zienswijze is te verwer-
pen (zie supra nr. 126) omdat er geen bezwaar tegen bestaat dat hetzij ten gunste van
het orgaan, hetzij ten gunste van de rechtspersoon een aansprakelijkheidsimmuniteit
zou tot stand komen. In dergelijke hypothese blijft de daad van het orgaan die van

de rechtspersoon maar is op de daad van het orgaan (of van de rechtspersoon) een

andere rechtsregel toepasselijk. Dit strookt wel degelijk met artikel l8 W.A.O..
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wijsnet die slechts tijdelijk benoemd is, betalen hoe dan ook de rekening:

t.a.v. de leerkracht stuiten ze op artikel 18 W.A.O. en t.a.v. de rechts-
persoon van publiek recht krijgen ze eventueel met de orgaantheorie af
te rekenen.

Het is begrijpelijk dat, om al die verschillen weg te werken, is voorge-

steld de onderwijsinstelling hetzij als onderwijzer in de zin van artikel 1384

lid 4 8.W., hetzij als aansteller (art. 1384 lid 3 B.W.) te beschouwen2e6.

Het lijkt evenwel moeilijk de onderwijsinstelling als "onderwijzer" in
aanmerking te nemen omdat zij geen onderwijs verstrekt maar enkel het

verstrekken van onderwijs organiseert2e7.De onderwijsinstelling steeds als

een aansteller beschouwen, houdt in dat de orgaantheorie niet langer op

de rechtspersonen van publiek recht die het onderwijs inrichten, wordt
toegepast.

Voor die oplossing is nochtans heel wat te zeggen, temeer meestal is

vast te stellen dat de leerkrachten zich in een feitelijke band van onderge-

schiktheid jegens een hiërarchisch hoger geplaatste ambtenaar bevinden,

maar toch is vast te stellen dat die opvatting (nog) niet met het geldende

Belgische recht strookt.

B. De rechtspersonen van privaat recht.

267. Zijn o.m. rechtspersonen van privaat recht de handelsvennootschap-
pen, de burgerlijke vennootschappen die de vorm van een handelsven-

nootschap hebben aangenomen, de verenigingen zonder winstoogmerk, de

mutualiteiten van onderlinge verzekering

Meestal verwerven zij de rechtspersoonlijkheid wanneer de oprich-
ters de daartoe door de wetgever bepaalde grond- en vormvoorwaarden

naleven.

De oprichters en de latere leden van de rechtspersoon van privaat recht

kennen aan die rechtspersoon een opdracht toe die betrekking heeft op hun
private belangen. Dit is het maatschappelijke doel van de rechtspersoon,

waardoor overigens haar handelingsbekwaamheid wordt beperkt (het zgn.

specialiteitsbeginsel)2ee.

296. André, R., Les responsabilités, 193, nr. l5l; Kruithof, R., Aansprakelijkheid voor
andermans daad, 43, nr. 24; Yan Oevelen, A., Aansprakelijkheid van werknemers,
141, w.227.

297. Zie supra nr. 202.
298. Zie. o.m. Coipel, M., Méthode horizontale et nouveau paradigme en matière de

personnes morales en droit privé, in "Liber amicorum J. Ronse", Brussel, Story, 1986,

195 et seq.

299. Yan Gerven, W., Algemeen deel, 124-132,ms.47-49: Van Ryn, 1., Principes,I, (1954),
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Om hun maatschappelijke doel te verwezenlijken moeten de rechts-

personen van privaat recht een beroep op natuurlijke personen doen. Dit
zijn hun organen die, wat het stellen van rechtshandelingen betreft, met

de rechtspersoon door een rechtsverhouding zijn verbonden die met een

mandaat vergelijkbaar is: zij kunnen m.a.w., binnen het kader van hun

opdracht3m, in naam en voor rekening van de rechtspersoon rechtshande-

lingen stellen.

Er wordt iumgenomen dat de supra toegelichte orgaantheorie eveneens

op de rechtspersonen van privaat recht toepasselijk is30l.

Dit houdt in dat het slachtoffer van een onrechtmatige daad niet enkel

het orgaan, maar ook de rechtspersoon van privaat recht aansprakelijk
kan stellen wanneer er schade door het orgaan in de uitvoering van zijn
opdracht is berokkend.

Meestal bepaalt de wetgever wie als orgaan van een dgl. rechtspersoon

in aanmerking komt, maar in beginsel kunnen de deelgenoten (oprichters,

de leden) hiervan in de statuten afwijken3o2.

In tegenstelling tot de rechtspersonen van publiek recht, is het bij
de rechtspersonen van privaat recht eerder uitzonderlijk - hoewel niet

uitgesloten - dat de organen zich in een band van ondergeschiktheid jegens

een ander rechtssubject (b.v. een ander orgaan) bevinden wanneer zij hun

opdracht uitvoeren3o3.

Het rechtssubject dat - bij het stellen van een rechtshandeling of bij
het plegen van een onrechtmatige daad - de grenzen van zijn opdracht

en derhalve van zijn bevoegdheden overschrijdt, verliest de hoedanigheid

van orgaan. In beginsel kan de rechtspersoon zich daarop jegens derden

beroepen om zich aan zijn aansprakelijkheid te onttrekken: slaagt hij daarin

dan kan het slachtoffer alleen op de persoonlijke aansprakelijkheid van het

250, nr. 355.
300. Die zich binnen het kader van het maatschappelijk doel moet blijven. Daartoe is tevens

vereist dat hun optreden het maatschappelijke belang van de rechtspersoon dient. Te

onderstrepen is dat de individuele bestuurders van de N.V., met uitzondering van de

gedelegeerde-bestuurders, geen organen van de vennootschap zijn.
301. Dalcq, R.O., Traité, 1,471-472, nrs. 1422-1428; Kruithof, R., Aansprakelijkheid voor

andermans daad, 54-55, nr. 40; Van Hecke, G., o.c., Rivista delle società 1956, 1010-

l0l9; Viney, G.,l,a responsabilité,937-943; zie o.m. Cass. 9 november 1987, J.L.M.B.
1988,43 (toerekening van bedrog van een "orgaan" aan de vennootschap).

302. B.v. door bijkomende organen in het leven te roepen. De wetgever kan die mogelijk-
heid beperken o.m. door afwijkingen m.b.t. de door hem aangeduide "organen" aan

derden niet tegenwerpelijk te verklaren wat m.b.t. N.V., B.V.B.A. en commanditaire
vennootschappen op aandelen gebeurde. In dat geval zijn zij hoogstens als lasthebbers
van de vennootschap te beschouwen.

303. M.b.t. gedelegeerde-bestuurders is die toestand echter niet uitzonderlijk.
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orgaan een beroep doen3g
De bevestiging a contrario is hiervan te vinden in sommige wetsbepa-

lingen waardoor uitdrukkelijk tot de aansprakelijkheid van de rechtsper-
soon van privaat recht wordt besloten zelfs wanneer het orgaan de grenzen
van zijn bevoegdheden heeft miskend (zie b.v. de artikelen 63bis en 130 in
fine van de vennootschapswet m.b.t. de naamloze vennootschap, resp. de

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid)30s. Die wettelijke
tussenkomst was overbodig geweest, indien de bevoegdheidsmiskenning
door het orgaan niet het verlies van die hoedanigheid tot gevolg had gehad.

268. Opdat de orgaantheorie toepasselijk zou zijn en de vraag m.b.t. de

bevoegdheidsafbakening zou zijn te stellen, is vereist dat de aangesprokene

als orgaan van de rechtspersoon en niet als particulier heeft gehandeld.

Dit is een feitelijke aangelegenheid die de feitenrechter in beginsel3ffi
soeverein beoordeelt.

Wanneer hij vaststelt dat de aangesprokene niet als orgaan optrad, wat
o.m. de beoordeling van zijn bedoeling inhoudt, is de orgaantheorie niet
toe te passen. De uitgebreidheid van de toegekende bevoegdheden is dan

niet meer dienend.

Soms is in dat verband op de zgn. schijnleer een beroep gedaan om
de orgaantheorie toe te passen op grond van de loutere vaststelling dat
de aangesprokene bij de derde - waarmee is gehandeld - de rechtmatige
indruk wekte dat hij als orgaan van een rechtspersoon van privaat recht
optrad3oT.

Het rechtmatige vertrouwen van een derde zou aldus voldoende zijn
om een persoon zowel de hoedanigheid van orgaan toe te kennen als aan

304. Eigenlijk is onder die omstandigheden niet langer van een "orgaan" te spreken. Een
uitzondering op het voorgaande is te maken m.b.t. gedelegeerde-bestuurders die niet
alleen orgaan, maar ook bediende (aangestelde) van de vennootschap zijn. Tevens is
voorbehoud te maken m.b.t. de rechtspraak van het Hof van Cassatie, besproken onder
nr.265.

305. De wetgever heeft in die gevallen echter bepaald dat de rechtspersoon toch niet aan-

sprakelijk is voor het optreden van het orgaan wanneer de derde, waarmee is gehan-
deld, van de bevoegdheidsoverschrijding kennis had of er niet onkundig van kon zijn.
Weliswaar werden die rechtsregels met het oog op rechtshandelingen uitgevaardigd,
maar gelet op de uitgebreidheid van de orgaantheorie, hebben zij ook t.a.v. de rechts-
feiten van de organen dezelfde rechtsgevolgen.
Zie ook: Cass. 12 november 1987, R.W. 1987-88, 1056.

306. Mits hij o.m. de conclusies van partijen beantwoordt, de bewijskracht van de stukken,
die hij interpreteert niet miskent, en het wettelijke begrip "orgaan van een rechtsper-
soon" niet schendt.
C[r. van Hecke, G., o.c., Rivista delle società 1956, l0l0 et seq.

3O7.Zie o.m. Viney, G., La responsabilité,941, nr. 851.
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te nemen dat hij in die hoedanigheid optrad.

Die zienswijze stuit op kritiek: om te bepalen of een persoon al dan

niet de hoedanigheid van orgaan bezit, moeten de wet en de statuten van

de rechtspersoon van privaat recht worden geraadpleegd, terwijl de vraag

of in de hoedanigheid van "orgaan" is gehandeld, in feite is te beoordelen

en o.m. inhoudt dat de bedoeling van de aangesprokene wordt bepaald.

Op de schijnleer is enkel een beroep te doen tÿÿanneer is vast te stel-

len dat de rechtspersoon, onder omstandigheden, een fout heeft gepleegd

door de schijn in het leven te roepen of te laten bestaan dat een persoon

als zijn orgium kon handelen. In dat geval stoelt de aansprakelijkheid van

de rechtspersoon niet op de orgaantheorie, maar wel op een persoonlijke

fout van de rechtspersoon (gepleegd door de tussenkomst van haar wer-
kelijke organen die nalatig waren). Afgezien van die mogelijkheid bestaat

geen rechtsgrond om uit het rechtmatige vertrouwen van een derde een

rechtsgevolg lastens andere rechtssubjecten af te leiden3o8.

269. Ten slotte is erop te wijzen dat de wetgever m.b.t. "vertegenwoor-

digers" van rechtspersonen van privaat recht soms bijzondere aansprake-

lijkheidsregels in het leven heeft geroepen die, in beginsel3æ, samen met

de aansprakelijkheidsregels van het gemeen recht toepasselijk zijn. O.m.

is te denken aan de artikelen 62 en 63ter, art. 132 en 133 bis van de

vennootschapswet3lo.

Door die wetsbepalingen worden bijzondere aansprakelijkheden jegens

derden ten laste van de bestuurders van naamloze vennootschappen en de

zaakvoerders van B.V.B.A. gelegd. In beginsel zijn de zaakvoerders van

een B.V.B.A. haar organen (artikel 130 lid 1 Venn. W.) zodat bij de toe-

passing van de orgaantheorie, hun - bijzondere - aansprakelijkheid tevens

die van de rechtspersoon jegens derden zou kunnen rechtvaardigen3ll.
M.b.t. naamloze vennootschappen is de toestand enigszins verschillend

omdat de individuele bestuurder in beginsel geen orgaan van de vennoot-

3O8.Zie supra m.b.t. de kritiek op de schijnleer nrs.'17-79.
309. Tenzij de wetgever, hetzij uitdrukkehjk, hetzij stilzwijgend, de bedoeling te kennen

zou hebben gegeven van die aansprakelijkheidsregels te willen afwijken, wat uitzon-
derlijk is omdat die bijzondere aansprakelijkheidsregels er meestal toe strekken het

toepassingsgebied van de aansprakelijkheid van de organen uit te breiden en het daar-
mee tegenstrijdig is aan te nemen dat de wetgever de bedoeling had het gemeen recht
m.b.t. die organen af te schaffen.

3lO. Zie met betrekking tot die wetsbepalingen o.m. Ronse, J., Nelissen, J.M., Van Hulle,
K., Lievens, J. en Laga, H., Overzicht van rechtspraak (1978-1985). Vennootschappen,

T.P.R. 1986, 1237, nr. 197-245 en 1308, nr. 301-320.

311. Dalcq,R.O.,Traité,1,472,nr. 1428; Viney, G.,Laresponsabilité,946, nrs.855-864.
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schap is312. De toepasselijkheid van de orgaantheorie om tevens de ven-
nootschap aansprakelijk te stellen wanneer één of meerdere bestuurders
die bijzondere aansprakelijkheidsregels heeft (hebben) miskend, ligt dan

ook niet voor de 1r*6313.

Eigenlijk kan die orgaantheorie slechts worden toegepast wanneer een

fout van een orgaan aanwijsbaar is. Die fout kan er b.v. in bestaan dat een

orgaan (b.v. de Raad van Bestuur) heeft nagelaten een toereikend toezicht
op één of meerdere individuele bestuurders uit te oefenen.

Het lijkt evenwel de moeite waard de vraag te stellen of de wetgever
die een bijzondere aansprakelijkheid van de bestuurders of de zaakvoerders
in het leven heeft geroepen, wel de bedoeling had aldus de aansprakelijk-
heid van de rechtspersoon3l4 jegens derden uit te breiden.

Hieraan is tot op heden geen aandacht geschonken, wellicht omdat de

rechtspersoon voor de fout van de bestuurder of zaakvoerder aansprakelijk
is te stellen op grond van het mandaat, op grond de contractuele aanspra-

kelijkheid voor de daad van uitvoeringsagenten of op grond van artikel
1384 lid 3 B.W.

Toch is het niet uitgesloten dat de toepassingsvoorwaarden van geen

enkele van die rechtsregels in hoofde van de rechtspersoon zijn verenigd.
Er lijkt dan, in beginsel, geen bezwaar tegen te bestaan dat, op grond

van een rechtsregel3ls, een onderscheid tussen de op de bestuurders (of
zaakvoerders) en de op de rechtspersoon toepasselijke aansprakelijkheids-
regel wordt gemaakt3l6.

M.b.t. het bewijs van de aansprakelijkheid van de rechtspersoon van
privaat recht, is vast te stellen dat het niet noodzakelijk is dat de onrecht-
matige daad ten laste van één welbepaald orgaan is te leggen.

Het volstaat dat wordt aangetoond dat de schade enkel door de on-
rechtmatige daad van een - voor het overige onbepaald gebleven - orgaan

van de aangesproken rechtspersoon werd berokkend.

312. Cass. 15 oktober 1959, Pas. 1960, I, 193; Cass. 5 apnl D62,Pas. 1962, I, 878; Van
Ryn, J., Principes,I, 384, nr. 582 en 4M, nr. 633.
Contra o.m. Van Ryn, J. en Dieux, X., La responsabilité des administrateurs et gérants
d'une personne morale à l'égard des tiers,,f.f. 1988, 403 en vnl. noot 35; cfr. Cass.

9 november 1987, J.L.M.B. 1988, 43.
313. Het Hof van Cassatie lijkt hiermee nochtans geen moeite te hebben.
314. Die, onder omstandigheden, zelf de verzwaarde aansprakelijkheid tegen het orgaan

kan iffoepen.
315. Die zowel in de wet als in een andere formele bron van het recht zijn oorsprong kan

vinden.
316. Zie supra noot 282 en nr. 125-126 m.b.t. de aansprakelijkheid van de Belgische Staat

voor de eventuele fout van een magistraat.
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Hieruit is niet af te leiden dat de aansprakelijkheid van de rechtsper-

soon geen onrechtmatige daad van een orgaan meer vergt3l7. De onrecht-

matige daad van het orgaan blijft integendeel een onontbeerlijke vereiste,

maar het bewijs ervan kan op negatieve wijze worden geleverd.

c.5. De grondslag van de urnsprakelijkheid van
de vertegenwoordigde.

270. Uit het voorgaande is gebleken dat de vertegenwoordiging de grond-

slag vormt van de aansprakelijkheid van de vertegenwoordigde voor de

onrechtmatige daad van de vertegenwoordiger, wanneer die onrechtmatige

daad tevens een rechtshandeling is die de vertegenwoordiger in de uitvoe-
ring van de hem toegekende bevoegdheden stelt. In die veronderstelling
is alleen de vertegenwoordigde aansprakelijk. Bij conventionele en wette-

lijke vertegenwoordiging is dit de enige vorrn van aansprakelijkheid van

de vertegenwoordigde voor de vertegenwoordiger.

Dit houdt in dat alleen de vertegenwoordigde, met uitsluiting van de

vertegenwoordiger aansprakelijk is wanneer de onrechtmatige daad tevens

een rechtshandeling is die de vertegenwoordiger in de uitvoering van de

hem toegekende bevoegdheden stelde.

Precies omdat die rechtshandeling bij wijze van vertegenwoordiging
tot stand kwam is, de onrechtmatige daad die erin verscholen ligt niet aan

de vertegenwoordiger, doch aan de vertegenwoordigde toe te rekenen.

Daarentegen is alleen de zgn. vertegenwoordiger aansprakelijk voor
alle andere onrechtmatige daden die hij naar aanleiding van de vertegen-

woordiging zou plegen en die niet tevens als een rechtshandeling in uit-
voering van de hem toegekende vertegenwoordigingsbevoegdheid zijn te

beschouwen.

Bij de organieke vertegenwoordiging is duidelijk een stap verder gezet,

waardoor de vertegenwoordiging als grondslag van de aansprakelijkheid
is verlaten.

Rechtspersonen worden immers, samen met hun organen, aanspra-

kelijk geacht voor de onrechtmatige daden die laatstgenoemden hebben

gepleegd.

Vertegenwoordiging is hiervoor als verklaring ontoereikend omdat, op

grond van die techniek, enkel de rechtspersoon aansprakelijk zou dienen

te zijn en vertegenwoordiging enkel op rechtshandelingen betrekking kan

317. Viney, G., la responsabililé,945, nr. 854.
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hebben.

In de "orgaantheorie" is dan ook een rechtsregel te zieî die door de

rechtspraak is ontwikkeld en waardoor orgaan en rechtspersoon - naar

keuze van het slachtoffer - afzonderlijk of gezamenlijk op grond van de

artikelen 1382-1383 B.W. zijn aan te spreken.

De grondslag van die rechtsregel is in haar toepassingsvoorwaarden te

vinden: een onrechtmatige daad moet door een orgaan worden gepleegd, in
uitvoering van toegekende bevoegdheden en daardoor moet aan een derde

schade zijn berokkend.

De verklaring ervan is wellicht te vinden in de bedenking dat de

rechtspersoon enkel door zijn organen kan handelen zodat is aan te nemen

dat de daad van het orgaan tevens de daad van de rechtspersoon is.

Toch rijzen heel wat vragen: het is op de eerste plaats onduidelijk
waarom de onrechtmatige daad van een conventionele of wettelijke ver-
tegenwoordiger andere rechtsgevolgen moet hebben dan de onrechtmatige

daad van een organieke vertegenwoordiger.

De argumenten die voor de ene of de andere oplossing worden in-
geroepen, zijn even makkelijk te gebruiken om een eenvormige aanspra-

kelijkheidsregel toepasselijk op alle vormen van vertegenwoordiging te

ontwerpen3l8.

Bovendien geeft de verhouding tussen de, met de vertegenwoordiging
gepaard gaande aansprakelijkheidsregels en artikel 1384 lid 3 B.W. tot
moeilijkheden aanleiding3le.

Er bestaan dus voldoende redenen om de aansprakelijkheid van de

vertegenwoordigde en vnl. de orgaantheorie aan een hemieuwd onderzoek
te onderwerpen.

c.6. Het toepassingsgebied van de aansprakelijkheid
van de vertegenwoordigde.

A. Ten aanzien van de artikelen 1382-1383 B.W.

271. Bij conventionele en wettelijke vertegenwoordiging leidt de onrecht-

318. B.v. een rechtsregel waardoor de conventionele, wettelijke of organieke vertegenwoor-
digde enkel aansprakelijk is voor de onrechtmatige daden die tevens rechtshandelingen
zijn die de vertegenwoordiger in uitvoering van zijn opdracht heeft gesteld, behalve in
de gevallen waarin door een bijzondere rechtsregel de aansprakelijkheid van de rechts-
persoon wordt uitgebreid of sommige rechtsfeiten (al dan niet ook rechtshandelingen)

alleen ten laste van het orgaan worden gelaten.

319. Zie supra nrs. 265-266.
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matige daad van de vertegenwoordiger - die noodzakelijk een rechtshan-

deling in de uitoefening van de opgedragen bevoegdheden moet zijn om de

aansprakelijkheid van de vertegenwoordigde in het gedrang te brengen -
niet tot diens persoonlijke aansprakelijkheid. De door de vertegenwoordi-
ger gestelde rechtshandeling is immers alleen de vertegenwoordigde toe-

rekenbaar.

Wanneer de vertegenwoordiger echter niet in die hoedanigheid optrad

of zijn bevoegdheden miskende, kan alleen zijn persoonlijke aansprake-

lijkheid worden ingeroepen.

Hieruit volgt dat de conventionele of wettelijke vertegenwoordiger
en de vertegenwoordigde, in beginsel, niet te zamen buitencontractueel

aansprakelijk zijn voor een door de vertegenwoordiger gepleegde onrecht-

matige daad.

Anders is het wanneer beiden afzonderlijk een fout pleegden in causaal

verband met de schade van het slachtoffer.

Bij de organieke vertegenwoordiging, geeft de onrechtmatige daad

van het orgaan het slachtoffer de keuze: alleen het orgaan, alleen de

rechtspersoon of het orgaan en de rechtspersoon te zamen (in solidum
aansprakelijkheid) zijn op grond van de artikelen 1382-1383 B.W. aan

te spreken. De rechtpersoon die het slachtoffer heeft vergoed, beschikt
over een verhaal voor het geheel op het orgaan32o, wat niet alleen met

de vertegenwoordigingsidee onverenigbaar is, maar tevens aanduidt dat de

orgaantheorie door het orgaan niet zelf is in te roepen32l.

De persoonlijke aansprakelijkheid van de vertegenwoordiger of de

vertegenwoordigde (orgaan of rechtspersoon) is eventueel te combineren

met de aansprakelijkheid van het slachtoffer of van een derde, wat tot een

verdeling van de aansprakelijkheid of tot een aansprakelijkheid in solidum
moet leiden.

B. Ten aanzien van artikel 1386 bis van het B.W.

272. - Is de conventionele of wettelijke vertegenwoordiger krankzinnig
dan zijn de door hem gestelde rechtshandelingen - relatief - nietig. Zo-
lang de nietigheid niet is vastgesteld, bestaat die rechtshandeling en heeft

320. Cass. 24 januari 1980, Arr. Cass. 1980, 601; Pas. 1980, I, 590; Cass. 3 oktober 1955,
Arr. Cass. 1956,65; Pas. 1956, I,79; Dalcq, R.O.,Traité,I,470,nr. 1419 en 516-
517, nrs. 1562-1563; Goossens, Ch., o.c., R.CJ.B.l958, 53-54; Vauthier, R., Recours

de I'Etat tenu solidairement à réparation d'une faute commise par un de ses agents,

contre l'agent responsable, R.CJ.B. 1951, 179-183.

321. Zodat er een "Schutznorm" is in te ontwaren.
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zij rechtsgevolgen322: zolang is zij aan de vertegenwoordigde o.m. toere-

kenbaar.

De vertegenwoordigde moet derhalve de nietigverklaring vorderen om

te ontsnappen aan de bindende kracht die voor hem, bij veronderstelling,
volgt uit de rechtshandeling, gesteld door de krankzinnige vertegenwoor-

diger in de uitvoering van de toegekende opdracht. De nietigverklaring
heeft tot gevolg dat de rechtshandeling, die relatief is, in beginsel met

retroactieve kracht verdwijnt.
Kan hieruit worden afgeleid dat die rechtshandeling, die - bij veron-

derstelling - tevens t.a.v. derden een onrechtmatige daad was, als gevolg
van de nietigverklaring ook ophoudt als rechtsfeit te bestaan?

Vermits de nietigverklaring enkel de rechtshandeling kan treffen, lijkt
aan te nemen dat die sanctie het bestaan van een rechtsfeit niet in het ge-

drang kan brengen. Hieruit volgt dat de vertegenwoordigde jegens derden

voor het rechtsfeit van de krankzinnige vertegenwoordiger aansprakelijk

blijft, ook al is dit rechtsfeit voor hem tegelijk een nietigverklaarde rechts-

handeling.

Is de krankzinnige vertegenwoordiger daarentegen niet in die hoe-

danigheid of met miskenning van zijn bevoegdheden opgetreden, dan is
enkel te overwegen artikel 1386 bis B.W. lastens de vertegenwoordiger in
te roepen. De vertegenwoordiger heeft in die gevallen immers geen aan

de vertegenwoordigde toerekenbare rechtshandeling gesteld.

- De krankzinnigheid van de conventionele of wettelijke vertegenwoor-

digde doet geen afbreuk aan zijn aansprakelijkheid op voorwaarde dat -
bij conventionele vertegenwoordiging - zijn wilsuiting geldig was op het

ogenblik dat hij de vertegenwoordiger bevoegdheden toekende.

Vermits de rechtshandeling, die tevens een onrechtmatige daad blijkt
te zijn, door een toerekeningsvatbare vertegenwoordiger is gesteld, die in
naam en voor rekening van de vertegenwoordigde handelde, lijkt er geen

reden te bestaan om laatstgenoemde toe te laten op artikel 1386 bis B.W.
een beroep te doen.

Bestond de krankzinnigheid van de conventionele vertegenwoordigde

bij de toekenning van de bevoegdheden en wordt later de nietigverklaring
van de vertegenwoordiging bekomen, dan rijzen er moeilijkheden.

De vertegenwoordiger heeft dan zonder bevoegdheid gehandeld: dit is
slechts een fout wanneer de drie toepassingsvoorwaarden ervan in hoofde

322. Rauws, W., Arbeidsovereenkomst, 6l -63.
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van de zgn. vertegenwoordiger zijn verenigd323. Wanneer hij een onrecht-

matige daad heeft gesteld, is die hem, bij ontstentenis van vertegenwoor-

diging, persoonlijk toerekenbaar

De krankzinnige - vertegenwoordigde - kan zich bovendien in de toe-
passingsvoorwaarden van artikel 1386 bis B.W. bevinden3z4. Het slachç
offer kan dus zowel de zgn. vertegenwoordiger (art. 1382-1383 B.W.) als

de krankzinnige - "vertegenwoordige" (art. 1386 bis B.W.) aanspreken.

- De orgaantheorie vergt, in beginsel, het bewijs van een fout van het

orgaan: is het orgaan krankzinnig, derhalve niet toerekeningsvatbaar dan

is op de orgaantheorie geen beroep te doen, vermits geen fout van het

orgaan is te bewijzen.
Op het orgaan zelf kan evenwel het artikel 1386 bis B.W. worden

toegepast wanneer zijn toepassingsvoorwaarden zijn verenigd.

Of de orgaantheorie ook op de loutere daden van het orgaan toepas-

selijk is, is niet meteen duidelijk, hoewel ervan afhangt of artikel 1386

bis B.W. jegens de rechtspersoon, waarvoor een krankzinnig orgaan heeft
gehandeld, is in te roepen.

Wanneer er wordt van uitgegaan dat het orgaan onder alle omstan-

digheden, de rechtspersoon ls, op voorwaarde dat binnen de toegekende

bevoegdheden is gehandeld, lijkt geen reden te bestium om de rechts-

persoon voor de onrechtmatige daden van zijn organen aansprakelijk te

stellen, maar de daden van een krankzinnig orgaan, dat binnen het kader

van zijn bevoegdheden heeft gehandeld, niet aan die rechtspersoon toe te
rekenen. Dit betekent meteen dat artikel 1386 bis B.W. niet alleen op het

krankzinnige orgaan, maar ook op de rechtspersoon toepasselijk moet zijn.

C. Ten aanzien van artikel 1384 lid 2 B.W.

273. De conventionele en de wettelijke vertegenwoordiging zijn in de

rechtsverhouding tussen ouders en kinderen mogelijk. De organieke ver-
tegenwoordiging kan buiten beschouwing worden gelaten omdat zij met

die verhouding onverenigbaar is32s.

Vermits de ouders, in de regel, de wettelijke vertegenwoordigers van

hun minderjarige kinderen zijn, is het best mogelijk dat de aansprake-

323. Zie supra nr. 255.

324. Door zijn toedoen is een ander rechtssubject zgn. als vertegenwoordiger beginnen
optreden en is bij het stellen van een rechtshandeling in uitvoering van die zgn.
opdracht tevens een onrechtmatige daad gepleegd, die schade heeft veroorzaakt.

325. Rechtspersonen hebben geen kinderen in de zin van artikel 1384 lid 2 B.W.
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lijkheidsregels die op de wettelijke vertegenwoordigde (het kind) en op
de ouders (artikel 1384 lid 2 B.W.) rusten, in dezelfde rechtsverhouding
toepasselijk zijn.

Het zijn evenwel twee verschillende mechanismen: artikel 1384 lid
2 B.W. stelt de ouders aansprakelijk voor de minstens objectief onrecht-
matige daden van hun minderjarige kinderen, terwijl het kind eventueel
aansprakelijk is te stellen voor de onrechtmatige daden die zijn ouders,

als zijn wettelijke vertegenwoordigers, plegen door het stellen van een

rechtshandeling in de uitvoering van hun bevoegdheden.
Het kan bovendien gebeuren dat de minderjarige zijn ouders (of één

van hen) bij het stellen van een rechtshandeling met een derde conven-
tioneel vertegenwoordigt.

Wanneer bij het stellen van die rechtshandeling - binnen het kader van

de toegekende bevoegdheden - tevens een onrechtmatige daad is gepleegd,

kan het slachtoffer enkel de aansprakelijkheid van de vertegenwoordigde
(de ouders) inroepen. Op artikel 1384 lid 2 B.W. is lastens die ouders

geen beroep te doen vermits de onrechtmatige daad die de minderjarige
als vertegenwoordiger pleegde, hem - gelet op de vertegenwoordiging -
niet is toe te rekenen, zodat een toepassingsvoorwaarde van artikel 1384

lid 2 B.W. ontbreekt.

Overigens is dit voor het slachtoffer voordeliger, vermits hij geen

tegenbewijs heeft te vrezen326.

Zijnniet de ouders maar derden de opdrachtgevers van de minderjarige
vertegenwoordiger, die bij het stellen van de rechtshandeling in uitvoering
van de hem toegekende bevoegdheid, tevens een onrechtmatige daad
pleegt, dan kan het slachtoffer, vermits één van de toepassingsvoorwaarden
van artikel 1384 lid 2 B.W. blijft ontbreken, de ouders (artikel 1384 lid 2)
niet aanspreken. Alleen de vertegenwoordigde is aansprakehiytzt.

D. Ten aanzien van artikel 1384 lid 3 van het B.IV.

274. Er is te onderzoeken of een vertegenwoordiger tevens de hoeda-

nigheid van aangestelde van de vertegenwoordigde (meester of aansteller)
kan bezitten.

Die vraag is ongetwijfeld bevestigend te beantwoorden. Er is reeds

vermeld dat de aansteller of de meester zijn aangestelde of dienstbode
tijdens de bediening waartoe hij wordt gebruikt o.m. de opdracht kan geven

326. Zie supra nrs. 184-188

327. Zte supra nr. 270.
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rechtshandelingen in zijn naam en voor zijn rekening te stellen328.

In dat geval bezit de aangestelde of de dienstbode eveneens de hoeda-

nigheid van vertegenwoordiger en kan, wanneer de toepassingsvoorwaar-

den van die rechtsregels zijn verenigd, op beide aansprakelijkheidsregels

een beroep worden gedaan (artikel 1384 lid 3 en de aansprakelijkheid van

de vertegenwoordigde). Hierbij is te onderstrepen dat alleen de vertegen-

woordigde aansprakelijk is wanneer de aangestelde-vertegenwoordiger een

onrechtmatige daad pleegde die tevens een rechtshandeling is, gesteld in

uitvoering van de hem toegekende vertegenwoordigingsbevoegdheid. Op

artikel 1384 lid 3 B.W. is dan geen beroep te doen vermits gelet op de

vertegenwoordiging, aan de aangestelde-vertegenwoordiger geen fout (of
objectief onrechtmatige daad) is toe te rekenen.

Wanneer de onrechtmatige daad geen rechtshandeling is, gesteld in

uitvoering van de vertegenwoordigingsbevoegdheid, is de aangestelde-

zgn. vertegenwoordiger persoonlijk aansprakelijk, maar het slachtoffer kan

bovendien op artikel 1384 lid 3 B.W. lastens de aansteller een beroep doen,

wanneer de toepassingsvoorwaarden zijn verenigd.

Niet alleen een fysische persoon kan de hoedanigheid van vertegen-

woordiger en van aangestelde bezitten, dit kan ook m.b.t. een rechtsper-

soon gebeuren.

Door de tussenkomst van haar organen, kan een rechtspersoon zich

immers in een band van ondergeschiktheid van een ander rechtssubject

(hetzij een natuurlijke-, hetzij een rechtspersoon) bevinden en een rechts-

persoon kan - steeds door tussenkomst van haar organen - eveneens als

vertegenwoordiger van een ander rechtssubject optreden. Beide hoedanig-

heden kunnen in haar hoofde dan ook zijn verenigd.

Er is eveneens aan te nemen dat een conventionele, een wettelijke of
een organieke vertegenwoordiger zich, hoewel hij in beginsel de opdracht,

waaruit hij bevoegdheden put, op zelfstandige wijze uitoefent, onder om-

standigheden, jegens zijn opdrachtgever (de vertegenwoordigde) in een

band van ondergeschiktheid kan bevinden.

De band van ondergeschiktheid is nl. infeite te beoordelen: uit de feiten

moet blijken dat de aangesproken vertegenwoordigde gezag eî toezicht

op de daden van de vertegenwoordiger, gesteld in de uitvoering van zijn
opdracht, kon uitoefenen.

Het is geenszins uit te sluiten dat een dergelijke band zich tussen

vertegenwoordigde en vertegenwoordiger329 voordoet.

328. Zie supra nr. 259.

329. Voor het geheel of een deel van de opdracht; tijdelijk of voor de volledige duur van
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M.b.t. wettelijke vertegenwoordiging wordt dit zonder meer aangeno-

men wanneer wordt onderstreept dat de ouders of de voogd de aangestelde

van de minderjarige kunnen zijn330.

Ten aanzien van de conventionele vertegenwoordiging kunnen even-

min problemen rijzen: een lasthebber kan, in functie van de feitelijke om-
standigheden, de aangestelde van zijn lastgever zijn. Zoals gezien sluit het

ene geenszins het andere uit.
De organieke vertegenwoordiging vergt een bijkomende toelichting:

de rechtspersoon kan slechts in het rechtsverkeer door tussenkomst van

organen, natuurlijke personen, optreden. Om de hoedanigheid van aanstel-

ler te verwerven (wat geen rechtshandeling, doch een rechtsfeit is), moet
zij eveneens op natuurlijke personen een beroep doen. De band van on-
dergeschiktheid met een orgaan/aangestelde kan dus niet rechtstreeks met

de rechtspersoon bestaan. Hij moet rechtstreeks of onrechtstreeks door een

orgaan van de rechtspersoon, die in die rechtsverhouding eventueel de hoe-

danigheid van aansteller verwerft, worden uitgeoefend. Dit houdt dan ook
meteen in dat de fout gepleegd door een orgaan-aangestelde niet enkel tot
de aansprakelijkheid van de rechtspersoon (artikel 1382-1383 B.W.), maar

ook tot die van het aanstellend orgaan (artikel 1384 lid 3 B.W.) kan leiden
wanneer de overige toepassingsvoorwaarden zijn vervuld33l.

Een cumulatieve toepassing van de orgaantheorie en van artikel 1384

lid 3 B.W. is dus, in dat geval, mogelijk, hoewel er weinig aandacht is

aan geschonken.

Het orgaan van een rechtspersoon kan ook de hoedanigheid van aan-

steller bezitten wanneer, in uitvoering van de aan het orgaan toegekende

opdracht, een band van ondergeschiktheid met een ander rechtssubject

bestaat. In dat geval kan artikel 1384 lid 3 B.V/. eventueel op dit orgaan

worden toegepast, wat meteen - zoals infra is toegelicht - aanleiding geeft

tot aansprakelijkheid van de rechtspersoon.

275. Wellicht is aan te nemen dat wanneer de door de vertegenwoor-

digde (lastgever, handelingsonbekwame of rechtspersoon) geleden schade

terzelfdertijd is veroorzaakt door de fout van een derde en door de fout
van de vertegenwoordiger (de lasthebber, de wettelijk vertegenwoordiger
of de rechtspersoon), waarvoor de vertegenwoordigde, bij veronderstelling,

de opdracht.
330. O.m. Dalcq, R.O., Traité,\,57'7-578 en 592-594; Kruithof, R., Aansprakelijkheid voor

andermans daad, 46, w.29.
331. Hierbij is niet afzonderlijk aandacht te schenken aan de aangestelde van de rechtsper-

soon die in feite het Eeza1 en de leiding op het orgaan uitoefent.
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burgerlijk aansprakelijk is, de derde jegens de vertegenwoordigde slechts

gedeeltelijk aansprakelijk is332.

De vertegenwoordigde is immers hetzij bij toepassing van de ver-
tegenwoordigingsidee (conventionele en wettelijke vertegenwoordiging),
hetzij ingevolge de orgaantheorie (organieke vertegenwoordiging), onder

de supra toegelichte omstandigheden, burgerlijk verantwoordelijk voor het
gedrag van zijn vertegenwoordiger.

Weliswaar wordt dit althans m.b.t. rechtspersonen betwist vermits
wordt beweerd dat rechtspersonen niet als burgerlijk aansprakelijken voor
de strafrechter zijn te dagvaarden333, maar de aangevoerde reden, nl. dat de

rechtspersoon niet behoort tot de, door artikel 1384lid 3 B.W. aangeduide

burgerlijk aansprakelijken is niet overtuigend. Ook andere rechtsregels33a

kunnen een burgerlijke aansprakelijkheid in het leven roepen33s.

Bij de bespreking van artikel 1384 lid 3 B.W. werd erop gewezen

dat de thans onderzochte rechtspraak van het Hof van Cassatie is bij te

vallen336.

De derde, waartoe de vertegenwoordigde (slachtoffer) zich zort richten,
zou immers, na vergoeding, hetzij in de rechten van de rechtspersoon zijn
gesubrogeerd (artikel l25l,3o B.W.), hetzij over een eigen aansprakelijk-
heidsvordering tegen de vertegenwoordiger beschikken. Hij zou derhalve,

in het kader van zijn verhaal, opnieuw de aansprakelijkheid van de verte-
genwoordigde in het gedrang kunnen brengen. Onder die omstandigheden,

ligt het voor de hand dat een onmiddellijke verdeling van de aansprake-

lijkheid is te verkiezen.
Het voorgaande is uiteraard enkel toepasselijk wanneer de buitencon-

tractuele aansprakelijkheid van de vertegenwoordigde door het optreden
van de vertegenwoordiger in het gedrang werd gebracht. Voor zoveel
nodig wordt herhaald dat dit, bij de conventionele en wettelijke verte-
genwoordiging vergt dat de vertegenwoordiger door het stellen van een

rechtshandeling in de uitvoering van zijn opdracht tevens jegens derden

een onrechtmatige daad pleegde.

Bij de organieke vertegenwoordiging, laat elke onrechtmatige daad

332.Zie supra nr. 240 en de aldaar in noot 132 geciteerde rechtspraak.
Omdat die rechtspraak vnl. in het kader van artikel 1384 lid 3 B.W. is ontwikkeld,
wordt zij hier besproken.Zijhad ook bij de bespreking van de artikelen 1382-1383
B.W. aan bod kunnen komen.

333. Dalcq, R.O.,Traité,I,469, nr. 1416 en de aldaar geciteerde rechtspraak.

334.Te vinden in één van de formele bronnen van het recht, derhalve niet noodzakelijk in
de wet, maar ook b.v. in de rechtspraak.

335. Bijzondere wetten zijn in dit verband niet uitzonderlijk.
336. Zie supra nr. 240.
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van het orgaan daarentegen toe de aansprakelijkheid van het orgaan tot de

rechtspersoon door te trekken.

E. Ten aanzien van artikel 1384 lid 4 B.W

276. Het zal wellicht zeer uitzonderlijk zijn dat een leerling of een

leerjongen, in die hoedanigheid, een onderwijzer of een ambachtsman bij
het stellen van een rechtshandeling vertegenwoordigt. Hieraan is dan ook
verder geen aandacht te schenken. Mocht die toestand zich toch voordoen

dan zijn de m.b.t. artikel 1384 lid 2 B.W. besproken oplossingen mutatis
mutandis toepasselijk.

Bij de organieke vertegenwoordiging is dit anders, vermits de aanspra-

kelijkheid van de rechtspersoon zich niet alleen tot de rechtshandelingen,
maar ook tot de onrechtmatige daden van de organen uitstrekt.

Onderwijsinstellingen zijn vnl. rechtspersonen, die op de diensten van
fysische personen (leerkrachten) een beroep doen om het onderwijs te

verstrekken.

Op de leerkrachten rust, onder omstandigheden en onder voorbehoud
van de eventuele toepassing van artikel 18 van de wet op de arbeids-
overeenkomsten, het weerlegbare aansprakelijkheidsvermoeden van arti-
kel 1384 lid 4 B.W.337.

Wanneer de leerkracht tevens de hoedanigheid van orgaan van de on-
derwijsinstelling heeft338, rilst derhalve de vraag of de aansprakelijkheid
van een onderwijzer of een ambachtsman (leerkracht) op grond van ar-

tikel 1384 lid 4 B.W., tevens de aansprakelijkheid van de rechtspersoon
(onderwijsinstelling) in het gedrang brengt.

Zoals reeds m.b.t. artikel 1386 bis B.W. is besproken, is bevestigend
te antwoorden wanneer wordt aangenomen dat het orgaan, binnen de

uitoefening van zijn opdracht, de rechtspersoon is. Daarvan uitgaande,
is het besluit onvermijdelijk dat niet alleen de fouten van het orgaan, maar
ook diens daden alsmede de hoedanigheden die het verwerft, de fouten,
de daden en de hoedanigheden van de rechtspersoon zijn.

Het is dan ook niet dienend te onderstrepen dat de vermoede aanspra-

kelijkheid van de onderwijzer of de ambachtsman krachtens artikel 1384

lid 4 B.W. niet noodzakelijk inhoudt dat een fout is gepleegd. De hoe-

danigheid van onderwijzer komt immers niet alleen aan het orgaan, maztr

337.Zie supra nrs. 197-212.
338. Wat vnl. het geval is in het officieel onderwijsnet.

452



ook aan de rechtspersoon toe en wanneer de toepassingsvoorwaarden van

artikel 1384 lid 4 B.V/., alsmede die van de orgaantheorie, in hoofde van

het orgaan zijn vertegenwoordigd, dan zijn zijhet evenzeer in hoofde van

de rechtspersoon.

Een bijzonder probleem doet zich voor m.b.t. de onderwijzers en de

ambachtslui die de hoedanigheid van orgaan bezitten maar tevens door
een arbeidsovereenkomst met de rechtspersoon zijn verbonden (b.v. de

tijdelijke leerkrachten in het officiële onderwijsnet).

Wanneer op die onderwijzer of ambachtsman artikel 1384 lid 4 B.W.
toepasselijk is, kan de tijdelijke leerkracht het vermoeden van aansprake-

lijkheid uitschakelen door op artikel 18 W.A.O. een beroep te doen33e.

In dat geval lijkt het uitgesloten de rechtspersoon (de onderwijsinstel-
ling), bij toepassing van de orgaantheorie, aansprakelijk te stellen, vermits
op het orgaan geen aansprakelijkheid rust. Dit betekent dat het slachtoffer,

dat geen verhaal op de onderwijzer of de ambachtsman kan uitoefenen,
zich moet beperken tot het inroepen van de eventuele toepasselijkheid van

artikel 1384 lid 3 op de onderwijsinstelling, die, in de besproken hypothese,

ook de hoedanigheid van werkgever bezit. Zoals is aangetoond, gaat die

hoedanigheid meestal gepaard met een band van ondergeschiktheid en met

de andere toepassingsvoorwaarden van laatstvermelde wetsbepaling3ao.

F. Op de vertegenwoordiger rust een vermoeden van
aansprakelijkheid of een objectieve aansprakelijkheid.

277. Bij een conventionele en een wettelijke vertegenwoordiging is het

ongetwijfeld zeer uitzonderlijk dat de vertegenwoordiger, in uitvoering
van zijn opdracht en dus bij het stellen van rechtshandelingen die tot zijn
bevoegdheid behoren, op een vermoeden van aansprakelijkheid of op een

objectieve aansprakelijkheid stuit3al. nii de organieke vertegenwoordiging
doet zich dit des te meer voor: eerder342 is trouwens reedi aandacht

geschonken aan het orgaan dat tevens onderwijzer of ambachtsman is.

Dezelfde redenering is toepasselijk wanneer het orgaan van een rechts-
persoon, in de uitvoering van zijn opdracht, de hoedanigheid van aansteller

339. Zie supra nr. 250.
340. Zie supra nr. 220.

341. Meestal zal immers blijken dat die objectieve aansprakelijkheid of het vermoeden van
aansprakelijkheid geen verband houdt met de toegekende opdracht (het stellen van
één of meer rechtshandelingen).

342. Zie nr.276.
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t.a.v. een ander rechtssubject of van bewaarder van een gebrekkige zaak

of van een dier bezit. Vermits het orgaan, in de uitvoering van zijn op-

dracht, de rechtspersoon is, heeft de rechtspersoon ook de hoedanigheid

die het orgaan bezit.
Zijn de toepassingsvoorwaarden van artikel 1384 lid 3, 1384 lid I of

1385 B.W. in hoofde van het orgaan verenigd, dan zijn zij het ook in
hoofde van de rechtspersoon.

Overigens is vast te stellen dat Hoven en Rechtbanken die wetsbe-
palingen zonder probleem op rechtspersonen toepassen, hoewel zij om de

hoedanigheid van aansteller of bewaarder te verwerven, op de tussenkomst
van organen een beroep moeten doen343.

Te onderstrepen is evenwel dat samen met de toepassingsvoorwaarden
van die wetsbepalingen, ook die van de orgaantheorie moeten zijn vervuld
om tot de aansprakelijkheid van de rechtspersoon te kunnen besluiten. Is
dit laatste niet het geval, dan is enkel het zgn. "orgaan"344 jegens het

slachtoffer aansprakelijk.

M.b.t. artikel 1386 B.W. is te onderstrepen dat de rechtspersoon, gelet

op het eigen vermogen wrurvan hij titularis is, zelf de hoedanigheid van

eigenaar bezit en die hoedanigheid dus niet door haar organen wordt
gedeeld3as.

Vermits artikel 1386 B.W. enkel op de eigenaar van het gebouw

toepasselijk is, wordt de rechtspersoon dan ook rechtstreeks door die

aansprakelijkheid getroffen, wanneer haar toepassingsvoorwaarden zijn
verenigd.

In tegenstelling tot de reeds besproken vermoedens van aansprakelijk-

heid en de objectieve aansprakelijkheden waarvan de verticale combinatie

niet mogelijk bleek, kan m.b.t. de orgaantheorie worden vastgesteld dat

zij, onder omstandigheden, te zamen met de artikelen 1384 lid 1,3 en 4
en 1385 B.V/. lastens de rechtspersoon toepasselijk is.

Dit besluit blijft geldig ten aanzien van elke objectieve aansprakelijk-

heid of elk vermoeden van aansprakelijkheid ten laste van de rechtsper-

soon wanneer voorafgaand is vast te stellen dat de toepassingsvoorwaarden

daartoe in hoofde van zijn orgaan bestaan.

343. Zie b.v. t.a.v. publieke rechtspersonen, de aansprakelijkheid voor het gebrek van
de wegen. Hierbij is te onderstrepen dat, t.a.v. naamloze vennootschappen, meestal
wordt aangenomen dat individuele bestuurders organen van de vennootschap zijn, wat
evenwel voor betwisting vatbaar is.

344. Nl. de fysische persoon die evenwel de hoedanigheid van orgaan niet meer bezit omdat
de grenzen van de opdracht werden miskend, evenwel onder voorbehoud van de onder
nr.265 besproken en betwiste rechtspraak van het Hof van Cassatie.

345. Het eigendomsrecht wordt echter wel door tussenkomst van organen uitgeoefend.
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2. De objectieve aansprakelijkheid
voor zaken.

278. In zijn doen en laten doet de mens een beroep op zaken die hem

toelaten zijn behoeften te bevredigen en zijn comfort te vergroten.

De zaken die worden gebruikt, kunnen echter - zelfs afgezien van het
gebruik dat de titularis ervan maakt - aan derden schade berokkenen.

In het recht wordt met die mogelijkheid rekening gehouden. In 1804

heeft de wetgever reeds een bijzondere aansprakelijkheidsregel m.b.t. de

door dieren en gebouwen veroorzaakte schade bepaald.

Naderhand heeft de rechtspraak een bijzondere aansprakelijkheid voor
gebrekkige zaken in het leven geroepen.

De wetgever heeft m.b.t. zaken die, zelfs wanneer zij geen gebrek

vertonen, niettemin met een aanzienlijk schaderisico gepaard gaan, door
bijzondere wetten objectieve aansprakelijkheden tot stand gebracht.

De theorie van de abnormale burenhinder, eveneens door de recht-

spraak ontwikkeld, komt ook als een aansprakelijkheid voor zaken in aan-

merking. Recent heeft de Europese wetgever beslist dat - gevaarlijke -
produkten die schade veroorzaken, tot aansprakelijkheid dienen te leiden.

De aansprakelijkheid voor zaken is derhalve zeer uitgebreid, al is vast

te stellen dat meestal een menselijk falen of een menselijke nalatigheid
aan de schade, die door een zaak is veroorzaakt, is voorafgegaan.

Kenmerkend voor de aansprakelijkheid voor zaken is evenwel dat met

die menselijke tussenkomst geen rekening wordt gehouden. Zlj is geen

beoordelingselement bij de aansprakelijkheid voor zaken.

Achtereenvolgens worden onderzocht de aansprakelijkheid voor ge-

brekkige zaken (a), de aansprakelijkheid voor gevaarlijke produkten (b),

de door de wetgever in het leven geroepen bijzondere wetten (c), de aan-

sprakelijkheid voor dieren (d), voor gebouwen (e) en ten slotte de aan-

sprakelijkheid wegens abnormale burenhinder (fl.
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a. De aansprakelijkheid voor gebrekkige zaken (artikel
1384 lid L van het B.IV.).

a.1. De voorbereidende werken en het ontstaan
van de aansprakelijkheid.

279. In 1804 werd niet aan een algemene aansprakelijkheid voor - ge-

brekkige - zaken gedacht.

In het oorspronkelijke ontwerp van het B.W. werd in artikel 19 van

titel III van Boek III bedongen "on est responsable, non seulement du
dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est

causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que

l'on a sous sa garde"l, maar er werd uitsluitend aan de aansprakelijkheid
voor dieren gedacht (artikel 19 § 6). De aansprakelijkheid voor gebouwen

was het voorwerp van artikel 20.

Weliswaar werd de aansprakelijkheid voor dieren naderhand - zonder

enige toelichting - van dit artikel 19 (later het artikel 1384 geworden)

losgemaakt, terwijl artikel 1384 lid 1 (het voormalige artikel 19 § l)
ongewijzigd werd behouden, maar van een algemene aansprakelijkheid
voor zaken was geen sprake.

Uit de voorbereidende werken blijkt integendeel dat de beoogde aan-

sprakelijkheden voor zaken (nl. voor dieren en voor gebouwen) toepas-

singen van de aansprakelijkheid wegens een - persoonlijke - fout werden
geacht.

Treilhard maakte, in het algemeen, weliswaar gewag van "une garantie

de la réparation du dommage" maar meende de door artikel 1384 B.W. tot
stand gebrachte aansprakelijkheden best als volgt te kunnen omschrijven:
"ainsi réglée, la responsabilité est de toute justice. Ceux à qui elle est

imposée ont à s'imputer, pour le moins, les uns de la faiblesse, les autres

de mauvais choix, tous de la négligence; heureux encore si leur conscience

ne leur reproche pas d'avoir donné de mauvais principes et de plus mauvais
exemples"2.

Die zienswijze is door Tanible uitdrukkelijk bijgevallen: " . . . mais s'il
y a eu faute ou imprudence, quelque légère que soit leur influence sur

le dommage commis, il en est dû réparation. C'est à ce principe que

l. Locré, o.c.,269 (procès-verbal du Conseil d'Etat, séance du 2 frimaire an XII).
2. Locré, o.c.,2'16 (Treilhard, Exposé des motifs dans la séance du corps législatif du 9

pluviôse an XII, nr. I 1).
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se rattache la responsabilité du propriétaire, relativement aux dommages

causés par les animaux ou par la ruine d'un bâtiment mal construit ou

mal entretenu"3.

Bertrand de Greuille was de enige die aan de aansprakelijkheid voor
dieren een ruimere grondslag gaf en aldus, minstens impliciet, naar een

algemene aansprakelijkheid voor zaken verwees, zonder hieraan nochtans

verder aandacht te schenken.

Hij overwoog: "Le projet prévoit ensuite les cas où un animal guidé

par quelqu'un, ou échappé de ses mains, ou simplement égaré, aurait causé

quelque tort. Dans les deux premières hypothèses, il veut que celui qui s'en

servait, et dans la troisième, il ordonne que celui qui en est le propriétaire

soit tenue de la réparation du dommage, parce qu'alors ce dommage doit
être imputé, soit au défaut de garde et de vigilance de la part du maître, soit
à la témérité, à la maladresse ou au peu d'attention de celui qui s'est servi

de l'animal, et parce que d'ailleurs dans la thèse générale rien de ce qui
appartient à quelqu'un ne peut nuire impunément à un autre". (cursivering

toegevoegtl)4.

279. Hierbij is het gebleven, zodat in de voorbereidende werken geen

verwijzing naar een aansprakelijkheid voor gebrekkige zaken is aan te

treffen.
Niet de wetgever, maar de rechtspraak heeft die aansprakelijkheid

uiteindelijk in het leven geroepens, daarbij handig gebruik makend van

de algemene bewoordingen van artikel 1384 lid I 8.W., waarop werd
gesteund. Hierbij is te onderstrepen dat de industriële revolutie het aantal

zaken dat schade kon berokkenen, sterk had doen toenemen en dat de

slachtoffers van lichamelijke schade, veroorzaakt door zaken, die hun

fysische integriteit nodig hadden om een inkomen te verwerven, steeds

met meer aandrang schadevergoeding vorderden6.

Sommige rechters kwamen de slachtoffers ter hulp met de risicotheo-
rie, met vermoedens van fout, met een omkering van de bewijslast, met

een contractuele veiligheidsverplichting in arbeidsovereenkomsten

Zij stuitten evenwel op het Hof van Cassatie dat oorspronkelijk het bewijs

3. Locré, o.c.,287 (Tarrible, Discours dans la séance du corps législatif du 19 pluviôse
an XII, nrs. 19 in fine - 20).

4. Locré, o.c.,281 (Bertrand de Greuille, Rapport fait dans la séance du 16 pluviôse an

XII, nr. l5).
5. Zie Cass. 26 mei 1904, Pas. 1904, I, 246 met conclusie van Advocaat Generaal

Janssens.

6. Zie ook de ontwikkeling van de wetgeving inzake arbeidsongevallen.

7. Zie voor een overzicht Cornelis, L., Zaken,2l-25, nrs. 25-28.
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van een fout bleef vergen om de eigenaar (of de bewaarder) van een zaak,

die schade veroorzaakte, te veroordelen8.

De lagere rechtspraak begon de aansprakelijkheid van de bewaarder

van een zaak van het bewijs van een gebrek van die zaak aftrankelijk te

maken, naar analogie met artikel 1386 B.W. dat de aansprakelijkheid van

de eigenaar van een ingestort gebouw op het bewijs van een gebrek in het

onderhoud of van een constructiefout steunt. Het bewijs van het gebrek

werd echter - om met de cassatierechtspraak verenigbaar te blijven - als

het bewijs van de fout van de bewaarder opgevate.

Die zienswijze is door het Hof van Cassatie in zijn arrest van 26 mei
1904 bijgevallen: " . . . que le législateur a dans I'article 1384, assimilé

le fait des choses à celui des personnes; que ce terme, employé une seule

fois dans la phrase, ne peut avoir deux significations et vise donc, comme
pour les deux personnes, une faute qui ne peut consister qu'en un vice de

nature à préjudicier, cause réelle du dommage; que la constatation du vice
de la chose dont on a la garde est donc au même titre que celle de la faute

de la personne dont on doit répondre, la condition à laquelle I'article 1384

subordonne la responsabilité du dommage; qu'aucune présomption légale

ne dispense de la preuve à cet égard."l0
Omdat het gebrek van de zaak als de fout van de bewaarder in aan-

merking werd genomen, werd er een toepassingsvoorwaarde van de aan-

sprakelijkheid voor zaken van gemaakt. Die zienswijze werd bij herhaling

bevestigdll, zonder dat van een vernoeden van fout of van aansprakelijk-

heid sprake wês12.

De aansprakelijkheid voor - gebrekkige - zaken kende sindsdien een

aanzienlijke ontwikkeling. De studie van haar toepassingsvoorwaarden laat

toe de draagwijdte ervan te bepalen.

a.2. De toepassingsvoorwaarden.

280. Om op artikel 1384 lid 1 B.W. een beroep te kunnen doen, is te
bewijzen

8. Zie Cass. 28 maart 1889, Pas. 1889, I, 161.

9. Zie o.m. Brussel 16 april 1872,Pas. 1872,11, 177;' Gent l8 december 1894, B.J. 1895,
227 met de conclusie van Advocaat Generaal van Iseghem; Gent 30januari 1897, Pas.

1897, II, 221; Liège 5 en 12 november 1898, Pas. 1899, II, 65; Rb. Antwerpen 28
juni 1899, Pand. Pér. 1900, nr.57l.

10. Cass. 26 mei l9M, Pas. l9M, 1,249.
ll. O.m. Cass. 15 februari 1906, Pas. 1906, I, 135; Cass.2 juli 1908, Pas. 1908, I,285;

Cass. 19 oktober l9ll, Pas. l9ll, I,518 . ..
12. Zie infra nrs. 307-31 l.
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- dat de aangesprokene de bewaarder is
een zaak

- die door een gebrek is aangetast

- waardoor aaî een derde, rechtstreeks slachtoffer van de zaak

- schade

- is vsv66rzaakt.

Vermits in artikel 1384 lid 1 B.W. enkel is bedongen dat "men
aansprakelijk is ... voor de schade . . . die . .. veroorzaakt wordt door
de daad van . . . zaken die men onder zijn bewaring heeft", is meteen

duidelijk dat die toepassingsvoorwaarden, glotendeels, door de rechtspraak
zijn bepaald.

Zij w orden achtereenvolgens onderzocht.

A. Alleen de bewaarder van de zaak is aansprakelijk.

281. Hoewel de omschrijving soms verschilt, bepaalt het Hof van Cassatie

de bewaarder meestal als de persoon die de zaak in feite, voor eigen
rekening, gebruikt, ervan geniet of behoudt, met de macht er toezicht,

bewaking en leiding op uit te oefenenl3.
Het begrip "bewaring" is aldus klaar en duidelijk bepaald, maar dit

neemt niet weg dat bij de toepassing ervan moeilijkheden kunnen rijzen.
Op de eerste plaats is erop te wijzen dat de bewaring in feite is te

bepalen.

Op grond van een feitelijk onderzoek, is vast te stellen welk rechts-
subject op het ogenblik dat de schade is veroorzaakt de zaak, voor eigen
rekening, gebruikte, ervan genoot of ze behield met de macht er toezicht,
bewaking en leiding op uit te oefenen.

Alle relevante feitelijke omstandigheden komen bij dit onderzoek in
aanmerking: noch het eigendomsrecht, noch een overeenkomst die m.b.t.
de zaak is gesloten, zijn bepalendla.

Hieruit volgt dat de bewaring een rechtsfeit en geen rechtshandeling is.

13. Zie o.m. Cass. 4 april 1986, Arr. Cass. 1986, 1050; Pas. 1986, I, 948; Cass. 1l oktober
1985, An. Cass. 1986, 772; Pas. 1986, I, 149; Cass. 7 mei 1982, Arr. Cass. 1982,
ll02; Pas. 1982,1,1023; Cass. ll september 1980, An. Cass. 1981, 36; Pas. 1981,
I, 39; Cass. 26 juni 1980, Arr. Cass. 1980, 1362; Pas. 1980, I, 1362 . . .

74.Zie o.m. Dalcq, R.O., Traité,1,651, nr. 2069; Kruithof, R., La garde en commun
d'une chose affectée d'un vice, R.C.J.B. 1986,585-587, nrs. 3 en 4; Comelis, L.,
Zaken,235-236 en239-243; zie ook: Brussel 17 november 1986, R.W. 1987-88, 1335
(waar een nauwkeurig onderscheid is gemaakt tussen de eigenaar, de exploitant en de
huurder van een feestzaal: alleen de exploitant was ter zake de bewaarder).
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De op grond van artikel 1384lid I B.W. aangesprokene moet geenszins de

bedoelingls hebben om rechtsgevolgen in het leven te roepen door de zaak,

voor eigen rekening, te gebruiken, ervan te genieten of ze te behouden met
de macht er toezicht, bewaking en leiding op uit te oefenenl6.

Niet de bedoeling of de wilsuiting van de aangesprokene zijn dienend,
maar wel de vaststelling dat hij, ongeacht zijn bedoeling of zijn wil, in
feite de zaak voor eigen rekening gebruikte, haar behield of ervan genoot,

met de mogelijkheid er leiding, controle en toezicht op uit te oefenen.

Dit onderscheid heeft niet alleen een theoretisch belang. Wanneer

wordt aangenomen dat de bewaring een rechtshandeling is en derhalve

een rechtsgeldige wilsuiting en bekwaamheid vergt, zou de krankzinnige
of de minderjarige zonder oordeel des onderscheids niet als de bewaarder
van een zaak zljn aan te sprekenlT.

Wanneer integendeel - terecht - wordt beslist dat de bewaring een

rechtsfeit is, dan is enkel het gedrag van de aangesprokene jegens de zaak

te beoordelen. Wanneer de feiten de vaststelling toelaten dat de krankzin-
nige of de minderjarige zonder oordeel des onderscheids, onder de gege-

ven omstandigheden, de litigieuze zaak voor eigen rekening gebruikten,

behielden of ervan genoten, met de mogelijkheid er toezicht, leiding en

bewaking op uit te oefenen, dan bezitten zij de hoedanigheid van bewaar-

der van de zaak. Hun bedoeling of hun bekwaamheid is voor het overige

niet dienendls.

Om dezelfde redenenle, is bij de beoordeling van de bewaring geen

rekening te houden met de eventueel ontoereikende kennis van de bewaar-

der om op de zaak toezicht, leiding en controle uit te oefenen of zelfs met
de onmogelijkheid waarin hij zich bevond om door toezicht, leiding en

controle het gebrek van de zaak te ontdekken20.

15. Die een geldige wilsuiting veronderstelt.
16. Contra; Dalcq, R.O., La notion de garde dans la responsabilité, in"Liber Amicorum

F. Dumon",II, Antwerpen, Kluwer, 1984,73-86; Meinertzhagen-Limpens, 4., o.c.,
R.CJ.B. 1985,219, nr. 9 en 221-222, nr. 12.

ll.ZieLiège 13 juni 1967, Pas. 1968, II,26 (minderjarige): Rb. Charleroi 8 februari
1972, R.G.A.R. 1974, nr.9338 met noot Glansdorff, Fr. (krankzinnige); zie ook: De
Page, H., Traité,11, nr.9168,4o en nr. 9l8B; Kruithof, R., o.c., R.G.A.R. 1980, nr.
lOl79-9, nr.32.

18. Comelis, L., Zaken, 232-235.
19. Hoewel aldus ook de grondslag van de aansprakelijkheid voor zaken ter sprake komt

(zie infra nrs. 307-311).
20. Zie Cass. 7 mei 1982, Arr. Cass. 1982,1102; Pas. 1982, l,1023; Brussel 31 mei 1985,

R.G.A.R. 1987, nr. 11204, m.b.t. onoverkomelijke onwetendheid van de bewaarder
die niet bevrijdend is: zie o.m. Cass.9 november 1979, Arr. Cass. 1980,309; Pas.
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Doorslaggevend is alleen zijn feitelijk of mogelijk feitelijk gedrag

jegens de zaak op het ogenblik dat de schade werd veroorzaakt: het is
nl. mogelijk dat een rechtssubject dat elke kennis ontbeert om op een

zaak daadwerkelijk toezicht, leiding en controle uit te oefenen, die zaak

in feite niettemin gebruikt, behoudt of ervan geniet met de mogelijkheid
er toezicht, leiding en bewaking op uit te oefenen. Dit is voldoende om
de hoedanigheid van bewaarder te verwerven.

282. De bewaring moet voor eigen rekening worden uitgeoefend. Het ge-

beurt dat een rechtssubject voor andermans rekening een zaak gebruikt,

behoudt of ervan geniet met de mogelijkheid er toezicht, leiding en bewa-

king op uit te oefenen. Dit doet zich voor wanneer tussen hen, m.b.t. de

bewaring van de zaak, een band van ondergeschiktheid bestaat, nl. wan-

neer de aangestelde in de uitoefening van zijn bediening een zaak moet

gebruiken of behouden of wanneer sprake is van vertegenwoordiging en

de door de vertegenwoordiger te stellen rechtshandeling met het gebruik

of het behouden van een zaak gepaard gaat. Het is evenwel niet voldoende

dat tussen de aangesprokene en zijn opdrachtgever een band van onderge-

schiktheid of een vorrn van vertegenwoordiging bestaat: er moet in feite
zijn vast te stellen dat de bewaring van de zaak op het ogenblik dat de

schade is veroorzaakt, voor andermans rekening werd uitgeoefend.

Door de rechtspraak wordt beslist dat de bewaring, om tot de toe-

passing van artikel 1384 lid 1 B.W. te leiden, voor eigen rekening moet

gebeuren2l.

Het is wel degelijk een voorwaarde om tot de bewaring te kunnen

besluiten die is te onderscheiden van de mogelijkheid om op de zaak

toezicht, controle en leiding uit te oefenen22, vermits die mogelijkheid
zowel voor eigen als voor andermans rekening kan worden aangewend.

Eens te meer is vast te stellen dat de voor - eigen - rekening voor-

1980, I,320; Cass. 21 maat1979, Ar . Cass. 1979,839; Pas. 1979,1,8,14; Cass. 12

februari 1976, An. Cass. 1976,683; Pas. 1976,1,652.
21. Zie o.m. Cass. 25 maan 1943, Arr. Cass. 1943, 68; Pas. 1943,l, I l0; Cass. 15 juni

1961, Pas. 1961, I, 1126; Cass. 16 december 1966, Arr. Cass. 1967, 492;Pas.1967,
I, 489; Brussel 22 april 1983, R.G.A.R. 1985, nr. 10910; Brussel 13 oktober 1983,

R.G.A.R. 1985, nr. l09ll; Rb. Neufchâteau 18 november 1987, Rev. Rég. Dr. 1988,

l6l (in de rechtsverhouding tussen een gemeente en het Waals Gewest); Dalcq, R.O.,
Traité,1,655, nr. 2076; Kruithof, R., o.c., R.CJ.B.1986, 591-592, nr. 6; Comelis, L.,
Zaken,206-207.

22.Contra: Dalcq, R.O., Traité, 1,655, nr. 2076; Comelis, L., Zaken,207, nr.220;
Meinertzhagen-Limpens, 4., o.c., R.CJ.B. 1985,214-215, nr. 4.
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waarde in feite is te beoordelen: alleen een nauwkeurig onderzoek van de

feiten laat toe te bepalen of de aangesprokene - op het ogenblik dat de

schade is berokkend - de zaak in uitvoering van een opdracht of van een

bediening, dan wel voor eigen rekening gebruikte. Veralgemening is uit
den boze.

V/eliswaar wordt meestal beweerd dat de aangestelde of de bediende
geen bewaarder kan zijn van de zaken die hij bij de uitoefening van
zijn bediening gebruikt23, omdat hij die zaken niet voor eigen rekening

aanwendt24, maar uit een arrest van het Hof van Cassatie dd. 5 november
l98Ps bfijkt dat hierop uitzonderingen bestaan.

In dat arrest - m.b.t. artikel 1385 B.W. gewezen - werd aangenomen

dat de aangestelde (een ritmeester) tijdens de bediening het meesterschap

kon behouden van het paard, waarmee hij zijn opdracht uitvoerde26.

Die rechtspraak is goed te keuren: de omstandigheid dat een rechts-

subject de hoedanigheid van "aangestelde of bediende" bezit sluit immers

niet uit dat hij een zaak, ongeacht de eigendom ervan, daadwerkelijk voor
eigen rekening gebruikt of ervan geniet met de macht er toezicht, controle

en leiding op uit te oefenen2T.

De ruime interpretatie die aan artikel 1384lid 3 B.W. wordt gegeven en

waardoor een zelfs onrechtstreeks en occasioneel verband met de bediening
toereikend wordt geacht28, vergroot die mogelijkheid: de aangestelde kan

aldus, wat artikel 1384 lid 3 B.W. betreft, door de zaakte gebruiken, binnen

de uitoefening van de bediening blijven, maar tegelijk, m.b.t. artikel 1384

lid 1 B.W., die zaak voor eigen rekening gebruiken.

Hieruit volgt dan ook dat de mogelijkheid voor een aangestelde om

de bewaarder van de zaak te worden die hij "in de uitoefening van zijn

23. Ongeacht of ze zijn eigendom dan wel die van de aansteller, de meester of een derde
zijn.

24. Dalcq, R.O., Traité, I, 596, nrs. 2098-2099; Vandenberghe, H., Van Quickenbome,
M. en Hamelink, P., Overzicht, T.P.R. 1980, 1222, nr. 74 B: Van Oevelen, A., De
aansprakelijkheidjegenspsychischgehandicapten,R.GA.R.1980,nr. 10151, 12verso.

25. Cass.5 november 1981, Arr. Cass. 1982,328; Pas. 1982,1,316; Comelis, L.,kken,
237,nr.247;Kruithof,R.,o.c.,R.CJ3. I986,59I-592,nr.6;Meinertzhagen-Limpens,
4., o.c., R.C J.B. 1985, 212.

26. Er bestaat geen reden om die rechtspraak niet op artikel 1384 lid I B.W. toepasselijk
te achten.

27 . @at de band van ondergeschiktheid zou bestaan en er derhalve van een aangestelde
sprake zou zijn, volstaat het dat er gezag, leiding en toezicht zou kunnen worden
uitgeoefend. Het is m.a.w. niet nodig dat het gezag, het toezicht en de leiding zich
daadwerkelijk voordoen (zie supra nr.2l9).

28. Zie supra ffs. 228-233.
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bediening" aanwendt, niet afhankelijk is van de vrijheid die hem door
de aansteller al dan niet wordt gelatenzg, maar wel van de vraag of de

aangestelde, op het ogenblik dat de schade werd berokkend, de litigieuze
zaak al dan niet voor eigen rekening gebruikte, ervan genoot of ze behield
met de macht er leiding, bewaking en toezicht op uit te oefenen3o.

Gelet op het voorgaande, is het eveneens mogelijk dat aansteller en

aangestelde te zamen de bewaring van eenzelfde zaak waarnemen3l.

283. Om als bewaarder te worden beschouwd, moet de aangesprokene

de zaak gebruiken, behouden of enan genieten. Wellicht is dit de minst
belangrijke voorwaarde in de omschrijving van de bewaring: niet alleen

het feit dat het een alternatief betreft ( . . . of . . . ), dat overigens niet
beperkend is op te vatten32, maar ook de idee die het wettelijke begrip
"bewaring" schraagt, wijst daarop.

Wat de aangesprokene met de zaak doet, is niet doorslaggevend, wel
of hij voor eigen rekening handelt en of hij de mogelijkheid heeft om op

de zaak leiding, controle en toezicht uit te oefenen.

Toch moet in feite zijn vast te stellen dat de mogelijkheid om op

de zaak leiding, controle en toezicht uit te oefenen, betrekking heeft op

het gebruik, het genot, het behoud o/ de aanwending van de zaak in het

algemeen. De mogelijkheid om op de zaak leiding, controle en toezicht
uit te oefenen moet zich m.a.w. t.a.v. de zaak voordoen.

Daarbij is tevens mogelijk dat de macht om op dezaak leiding, controle
en toezicht uit te oefenen, m.b.t. het gebruik, onder omstandigheden,

aan een ander rechtssubject toekomt dan aan het rechtssubject dat over
die macht beschikt b.v. m.b.t. het genot van de zaak. De bewaring kan

aldus tussen meerderen zijn gesplitst33 zodat nauwkeurig is te bepalen op
welk ogenblik en door toedoen van welk aspect de zaak de schade heeft

veroorzaakt.

Het is niet eenvoudig te bepalen wat wordt bedoeld met "de mogelijk-

29. Cfr. Meinertzhagen-Limpens, A., o.c., R.CJ.B. 1985,216-218, nrs. 6-7.
30. Sommige auteurs betwisten die opmerking omdat zij van oordeel zijn dat de bewaring

een "intellectueel element" vergt (zie de auteurs vermeld onder noot 16), maar zij
maken aldus ten onrechte van de bewaring een rechtshandeling.

31. Kruithof, R., o.c., R.CJ.B. 1986,592, nr. 6; zie infra nr. 284 m.b.t. de gezamenlijke
bewaring.

32. O.m. ook het onderhouden of herstellen voor eigen rekening met de macht er leiding,
bewaking en toezicht op uit te oefenen moet toereikend worden geacht (Comelis, L.,
Zaken,205, nr.218).

33. Zie infra nr. 285.
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heid om op de zaak leiding, controle en toezicht uit te oefenen". Wellicht
wordt erdoor uitgedrukt dat de bewaarder - ongeacht de persoon waarbij
de zaak zich bevindt - in staat moet zijn het lot van de zaak te bepa-

len. Hij moet ten aanzien van de zaak initiatieven kunnen nemen (o.m.

toezicht houden; leiding geven; bewaking . . . ) die door andere rechts-

subjecten niet worden betwist of lamgelegd omdat zij erkennen dat hem

de macht toekomt het lot van de zaak te bepalen3a.

Daartoe wordt door de feitenrechter vastgesteld dat de aangesprokene,

onder de gegeven omstandigheden, de leiding van de zaak had, toezicht

op de zaak oefende of ze bewaakte3s.

Zoals infra wordt toegelicht36, wijst de mogelijkheid om op de zaak

toezicht, leiding en controle uit te oefenen erop dat de aangesprokene het

feitelijke meesterschap van die zaak bezit.
Enkel die idee is doorslaggevend: de meester van de zaak heeft het

lot van de zaak in handen. Die macht moet niet noodzakelijk worden

gebruikt, maar ze moet wel aan de aangesprokene toekomen opdat hij de

hoedanigheid van "bewaarder" zou bezitten.

Aldus is te verklaren dat het louter houden, het louter gebruiken of
het louter genot van de zaak ontoereikend is om tot de bewaring in de zin
van artikel 1384 lid I B.W. te besluiten3T. Het materiële bezit, gebruik
of genot kan immers niet alleen voor andermans rekening gebeuren, maar

zich ook - gelet op de feitelijke omstandigheden - voordoen zonder de

macht om de zaak te bewaken, te leiden of op haar toezicht uit te oefenen.

De omstandigheid dat een rechtssubject op grond van een overeen-

komst38 het gebruik, het genot of het bezit an een zaak verwerft, is om de

reeds toegelichte redenen, niet doorslaggevend. Zelfs wanneer hij jegens

zijn medecontractant een contractueel recht op het gebruik, het genot of

34. Zie Comelis, L., Zaken, 219-220, nr. 231; Comelis, L., De aansprakelijkheid voor
gebrekkige zaken in België en Nederland, R.M.T. 1987, 172, nr.8; Brussel 3 mei
1985, R.G.A.R. 1987. nr. 11204.

35. Die omschrijving houdt immers in dat de aangesprokene, op zelfstandige wijze, kan
bepalen wat met de zaak moet gebeuren, er derhalve het meesterschap van heeft: zie
b.v. Brussel 4 januari 1984, R.W. 1986-87,545; Brussel 23 november 1983, De Verz.

1983, r83.
36.Zie nrs. 369 et seq. m.b.t. artikel 1385 B.W.
37. Nl. wanneer uit de feiten blijkt dat de aangesprokene, alvorens een beslissing m.b.t.

de zaak te nemen, zich voorafgaand tot een derde zou wenden om zijn toestemming
te bekomen (bv. bij het verlenen van een vriendendienst), ook al wordt de zaak voor
eigen rekening gebruikt; zie Mons 22 februai 1988, J.L.M.B. 1988, 618 (aannemer).

38. O.m. een aannemingsovereenkomst; een koop-verkoop; een concessieovereenkomst;
een huurovereenkomst . . .
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het bezit van de zaak kan laten gelden, houdt dit niet in dat hij, op het

ogenblik van het ongeval, in feite het meesterschap van de zaak had m.a.w.

de mogelijkheid er toezicht, bewaking en leiding op uit te oefenen3e.

In overzichten van rechtspraak wordt soms de onterechte indruk ge-

wekt dat, hoewel de bewaring in feite is te beoordelen, toch algemene

regels bestaan die, b.v. t.a.v. overeenkomsten, zouden toelaten de bewaar-

der te bepalenao. Die benadering mag niet doen vergeten dat een dgl.
"algemene" regel slechts in aanmerking is te nemen in de mate dat hij
door de feiten wordt bevestigd. Niet die zgn. regel, maar de feitelijke om-
standigheden zijn dus doorslaggevend.

Zelfs het eigendomsrecht, dat de titularis het recht geeft de zaak te

gebruiken, ervan te genieten en erover te beschikken, is niet doorslag-
gevend. Het gebeurt nl. dat de eigenaar, ongeacht de juridische moge-

lijkheden waarover hij beschikt, op het ogenblik waarop de schade werd
veroorzaakt, het lot van zijn zaak niet kon bepalen, b.v. omdat een ander

zich de macht om op die zaak controle, leiding en toezicht uit te oefenen,

heeft toegeëigendal.

284. De toepassing van de voorgaande rechtsregels wordt bemoeilijkt
door de omstandigheid dat de bewaring als rechtsfeit - aftrankelijk van

de feitelijke omstandigheden en zonder dat de wil van de rechtssubjecten

doorslaggevend is - van één rechtssubject naar een ander kan overgaan,

door verschillende rechtssubjecten op hetzelfde ogenblik kan worden waar-

genomen of tussen rechtssubjecten kan zijn gesplitst.

De bewaring is bij de toepassing van artikel 1384 lid I 8.W., te bepalen

op het ogenblik waarop de schade is berokkenda2.

Vermits de macht om op de zaak toezicht, bewaking en controle uit te

39.Zie m.b.t. huurovereenkomst: Cass.29 oktober 1987, onuitgegeven arrest nr.7721-
7818; Dalcq, R.O., Traité,1, 662, nr.2100 en 655, nr. 2109; De Page, H., Traité,ll,
1044, nr. 1005; Dor, G., noot bij Cass. 25 maart 1943, R.CJ.B. 1948, 182; Kruithof,
R., o.c., R.C.J.B. 1986, 585, nr. 3; Vandenberghe H., Van Quickenbome, M. e.a.,

Overzicht, T.P.R. 1987,1381, nr.67 en 1387-1390, nr.70 E tot K; Comelis, L.,
Zaken,239-240, nr.249; contra: R,b. Huy 2l maart 1984, R.G.A.R. 1985, nr. 10991.

40. O.m. Dalcq, R.O., Examen, R.CJ.B. 1987,659-660, nr. 59; Fagnart, J.L. en Denève,
M., Chronique, ,/.7. 1988, 264, nr. 722 B.

41. O.m. Cass. ll september 1980, Arr. Cass. 1981, 36; Pas. 1981, I, 39; Cass. 16

december 1966, Arr. Cass. 1967,492;Pas.1967,1,489; De Page, H., Traité,1I,
1041, nr. l@5 et seq.; Dor., G., o.c., R.CJ.B. 1948, 169 et seq.; Cornelis,L., Zaken,
235-236, nr.246.

42. Comelis, L., Zaken, 228-231, nrs. 240-247; Antwerpen 25 februari 1987, Rechtspr.

Antw. 1988, 15.
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oefenen door een rechtssubject aan een ander kan worden toevertrouwd43

of kan worden afgenomen4, is het belangdjk voor ogen te houden dat de

bewaring geen statisch maar een dynamisch begrip is, derhalve tijdelijk
kan zijn, en dat, gelet op de mogelijkheid van verschuiving, de bewaring

enkel op het moment dat de schade is berokkend, bij de toepassing van

artikel 1384 lid 1 8.W., dienend is.

Met de vraag wie de bewaarder was op het ogenblik dat het gebrek

ontstond of werd veroorzaakt, is m.a.w., bij de toepassing van artikel 1384

lid 1 B.W., geen rekening te houdenas.

Terecht wordt aangenomen dat meerdere rechtssubjecten tegelijk de

bewaarders van eenzelfde zaak kunnen zijn, op voorwaarde dat alle voor-
waarden om tot de bewaring te besluiten, in hun hoofde zijn verenigda6.

Er wordt dan van gezamenlijke bewaring gesproken.

De rechtspraak besluit geregeld tot het bestaan van gezamenlijke

bewaring bij medeëigendom47, waarbij nochtans is te onderstrepen dat

medeëigendom niet noodzakelijk met gezamenlijke bewaring gepaard gaat.

De feitelijke omstandigheden moeten het besluit rechtvaardigen dat alle,

minstens meerdere medeëigenaars in feite en voor eigen rekening, dezelfde
zaak gebruikten, behielden of ervan genoten met de mogelijkheid er

controle, toezicht en leiding op uit te oefenenas.

Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden, kan de gezamenlijke

bewaring eveneens haar oorsprong vinden in een huurovereenkomst, in
een aannemingsovereenkomst, in een band van ondergeschiktheid . . . 09,

wanneer blijkt dat de huurder en de verhuurder, de bouwheer en de aanne-

mer, de aansteller en de aangestelde . . . elk aan de omschrijving van de

"bewaarder" beantwoorden. Die toestand zal - gelet op de feiten - wellicht
eerder uitzonderlijk zijnso, maar met de mogelijkheid van de gezamenlijke

43. Waarbij het tweede rechtssubject voor eigen rekening begint te handelen, zoniet blijft
de bewaring ongewijzigd, bv. Brussel 3 mei 1985, R.G.A.R. 1987 , nr. 112M.

44. O.m. bij een diefstal . . . (Comelis,L.,Zaken,238-239, nr. 248).
45. Zie Rb. Brussel 13 december 1950, R.G.A.R. 7952, nr.5018; Rb. Kortrijk 8 februari

1951, Bull. Ass. 1953, 620; contra: Kh. Liège 28 maart 1973,DeYerz. 1976,651;
Rb. Antwerpen 29 februari 1980, R.W. 1980-81,2490.

46. Cass. 25 maart 1943, An. Cass. 1943, 68; Pas. 1943,I, 110; Cass. 7 mei 7982, Arr.
Cass.1982,1102; Pas. 1982,1,1023; Cass.15 september 1983, Arr. Cass. 1984,39;
Pas. 1984, I, 36; R.C.J.B. 1986,577 met noot Kruithof, R.

47.Zie o.m. Cass. 15 september 1983, An. Cass. 1984, 39; Pas. 1984, I, 36; Rb. Brussel
28 oktober 1983, R.N.B. 1986,587.

48. Kruithof, R., o.c., R.CJ.B. 1986, 587-588, nr. 4.

49. Zie de referenties vermeld door Kruithof, R., o.c., R.CJ.B. 1986, 588-591, nr. 5.

50. Cfr. Kruithof, R., o.c., R.CJ.B. 1986, 590-591, nr. 5 die eerder meent dat de recht-
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bewaring is rekening te houden. Zij houdt in dat verschillende rechts-

subjecten die ten aanzien van een zaak uiteenlopende rechten en plichten
hebben, elk niettemin die zaak in feite, voor eigen rekening, gebruiken,

behouden of ervan genieten met de macht er leiding, toezicht en bewaking
op uit te oefenen.

Bij gezamenlijke bewaring zijn de bewaarders, wanneer alle toepas-

singsvoorwaarden van artikel 1384 lid 1 B.W. zijn verenigd, jegens het

slachtoffer in solidum aansprakelijk. In hun onderlinge rechtsverhouding

is een verhaal mogelijk, waarvan de grondslag en draagwijdte later wordt
toegelichtsl.

285. Van de gezamenlijke bewaring is de splitsing van de bewaring te

onderscheiden.

De bewaring van een zaak is gesplitst wanneer sommige onderdelen

of aspecten (bv. het onderhoud, het gebruik, het houden . . . ) van de

zaak een bewaarder hebben die verschilt van de bewaarder van andere

onderdelen of aspecten.

De splitsing van de bewaring wordt door de rechtspraak vnl. m.b.t.

huurovereenkomsten erkends2, maar verdient een ruimer toepassingsgebied

te krijgens3.
De rechtspraak is nl. geneigd een onderscheid te maken tussen het

deel van het verhuurde goed dat, ondanks de huurovereenkomst, door de

verhuurder verder is bewaard en het deel waarvan de bewaring naar de

huurder overgaat. De afbakening van die gedeelten gebeurt mede aan

de hand van de contractuele of wettelijke bepaalde verplichtingen tot
onderhoud op voorwaarde dat die verplichtingen er in feite toe leiden dat

huurder en verhuurder m.b.t. sommige delen van het verhuurde goed, voor
eigen rekening, controle, toezicht en leiding uitoefenen. Op zichzelf zijn
de wettelijke en contractuele bepalingen derhalve niet doorslaggevend.
Dergelijk onderscheid strookt vaak met de werkelijkheid en doet zich niet
alleen in huurovereenkomsten voor zodat een veralgemeende toepassing
van het begrip (b.v. bij aannemings- of vervoerovereenkomsten . . . ) is te

spraak ten aanzien van de gezamenlijke bewaring afwijzend staat.

5 I . Te behandelen in deel 2; zie ook Cass. 25 maart 1943, Arr. Cass. 1943, 68; Pas. 1943,
I, 110; Cass. 15 september 1983, Arr. Cass. 1984, 39; Pas. 1984, I, 36; Cass. 29
oktober 1987, onuitgegeven, arrest nr. 7791-7818; Brussel 13 oktober 1983, R.G.A.R.
1985, nr. 10911.

52.Zie o.m. Cass. 15 mei 1959, Arr. Cass. 1959,734; Pas. 1959, I,939; Rb. Huy 2l
maart 1984, R.G.A.R. 1985, nr. 10991; Dalcq, R.O.,Traité,I,668, nrs.2lO3-2104;
Kruithof, R., o.c., R.CJ.B. 1986, 585, nr. 3; Comelis,L., Zaken,227-228, nr.239.

53. Daclq, R.O., Traité, I, 668, nr. 21 I 6; Comelis, L., Zaken, 228, nr. 239.
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bepleiten, op voorwaarde uiteraard dat zij in de feiten steun vindt.

In de Franse rechtspraak en rechtsleer is de splitsing van de bewaring
vnl. bekend in de vorm van het onderscheid tussen "la garde du compor-
tement et de la structure" van de zaak54.

Die splitsing van de bewaring is niet naar België overhevelbaar omdat
het gedrag van de zaak, naar Belgisch recht, niet dienend is wanneer van

artikel 1384 lid I B.W. een toepassing wordt gemaakt. Daartoe is immers

een gebrek van de zaak vereist en het staat vast dat het gedrag van de zaak,

ook al is het abnormaal, geen gebrek van die zaak vormt. Het gebrek van

de zaak wijst integendeel, zoals infra wordt onderzocht, op een aantasting
van de structuur van de ,uuY.55'56.

In een arrest van 4 april1986 heeft het Hof van Cassatie overwogen:
" . . . dat het arrest dat, eensdeels, oordeelt dat eiseres de structuur van de

fles onder haar bewaring had en, anderdeels, niet uitsluit dat bewakers van

de houding van de fles waren de verweersters P.V.B.A. R. en L. Boddin en

N.V. Santens Engineering waarvan het vaststelt dat zij de fles voor eigen

rekening gebruikten, het wettelijk begrip "bewaring" . . . schendt"57.

Een oppervlakkig onderzoek van dit arrest kan de indruk wekken dat
het in Frankrijk gangbare onderscheid tussen de bewaring van de structuur
en het gedrag van de zaak aldus in het Belgische recht is geloodst.

Gelet op de draagwijdte van het cassatiemiddel dat door het Hof
van Cassatie is beantwoord, is evenwel het besluit onvermijdelijk dat
het bestreden arrest werd vernietigd omdat de feitenrechter, hoewel hij
had vastgesteld dat de P.V.B.A. R. en L. Boddin en de N.V. Santens

Engineering voor eigen rekening optraden, naliet in feite te onderzoeken
of zij al dan niet bewaarder waren - wat werd ingeroepen - om de enkele
reden dat een ander rechtssubject die hoedanigheid bezat. Aldus werd,
ten onrechte, geen rekening gehouden met de mogelijkheid dat meerdere

rechtssubjecten tegelijk de bewaarder van eenzelfde zaak kunnen zijn.
Uit het anest van 4 apnl 1986 is derhalve niet af te leiden dat het

54. Voor een overzicht zie Viney, G., La responsabilité,800-806: een onderscheid wordt
gemaakt tussen de persoon die het gebruik, de controle of het beheer van de structuur
van de zaak heeft en aldus instaat voor de gebreken die de zaak van meet af
aan aantasten en de persoon die over dezelfde mogelijkheden (machten) m.b.t. de
aanwending van de zaak beschikt. Het vindt zijn oorsprong in het feit dat in Frankrijk
het gebrek van de zaak geen toepassingsvoorwaarde van artikel 1384 lid I B.W. is.

55. Zie infra nrs. 290-301.
56. Kruithof, R., a.c., 584-585, nr. 3; Comelis, L., Zaken,226-227, nr. 238.
57. Cass.4 april 1986, Arr. Cass. 1986, 1050; Pas. 1986, I,948.
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onderscheid tussen de bewaring van de structuur en het gedrag van de

zaak in het Belgische recht is opgenomen.

286. Het slachtoffer moet aantonen dat de aangesprokene de hoedanigheid

van "bewaarder" bezit. Daartoe moet het de feitelijke elementen bewijzen
waaruit blijkt dat de aangesprokene in feite en voor eigen rekening de

litigieuze zaak gebruikte, behield of ervan genoot, met de mogelijkheid
er leiding, toezicht en bewaking op uit te oefenen. Dit kan door alle

bewijsmiddelen, getuigen en feitelijke vermoedens inbegrepen, worden
aangetoond.

In dit verband wordt vastgesteld dat Hoven en Rechtbanken het slacht-

offer tegemoetkomen door een soepele bewijswaardering. Bij ontstentenis
van betwisting, wordt aangenomen dat het bewijs door het slachtoffer van

het feit dat de aangesprokene de eigenaar van de litigieuze zaak is of,
op grond van een overeenkomst, t.a.v. de zaak contractuele verplichtingen
heeft, toelaat bij wijze van feitelijk vermoeden tot de hoedanigheid van

bewaarder te besluiten5s.

Van enig automatisme kan echter geen sprake zijn: die feitelijke
vermoedens zijn slechts aanwendbaar in de mate dat uit de feiten niet blijkt
dat de aangesprokene, hoewel eigenaar of schuldenaar van contractuele

verplichtingen jegens de zaak, hetzij voor andermans rekening handelde,

hetzij over geen mogelijkheid van toezicht, controle en leiding beschikte.

Zij hebben evenwel tot gevolg dat de bewijs/asÉe van het slachtoffer
naar de aangesprokene wordt verschoven60.

De aangesprokene zal, om aan de toepassing van artikel 1384 lid 1

B.W. te ontsnappen, moeten aantonen dat de bewaring niet bij hem berustte
maar, het weze zelfs tijdelijk, b.v. naar een erfpachter6l, een huurder62,

een aannemer63 of, in het algemeen, een derde overging.

Hoewel het, bij veronderstelling, kan gebeuren dat een zaak, op het

ogenblik dat zij schade berokkende, niet werd bewaard, wordt hieraan

door rechtspraak en rechtsleer geen aandacht geschonken. Blijkbaar wordt

58. Zie o.m. Dalcq, R.O.,Traité,I, 658-659, nrs. 2085-2088; De Page, H.,Traité,II, 1041,
nr. i005; Comelis, L., Zaken,236, nr. 246 en 239-240, nr. 249.

59. In de zin van "bewijsmoeilijkheden".
60. Geen omkering van de beu'ijslast (wat in strijd met de artikelen 1315 B.W. en 870

Ger. Wb. zou zijn), vermits - formeel - het bewijs door het slachtoffer wordt geleverd.

61. O.m. Rb. Mechelen 18 januari 1983, R.W. 1986-87, 548.
62. O.m. Rb. Huy 2l maart 1984, R.G.A.R. 1985, nr. 10991 (de toepassing is evenwel

voor kritiek vatbaar).

63. O.m. Vred. Mouscron 20 juni 1984, R.G.A.R. 1985, nr. 10982.
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ervan uitgegaan dat de bewaring steeds bij een rechtssubject berust -
tenzij het een res nullius betrefts-: die zienswijze is te algemeen wanneer

in aanmerking wordt genomen dat de bewaring in feite is te beoordelen

hoewel - aan de andere kant - de mogelijkheid om toezicht, leiding en

bewaking op de zaak uit te oefenen voldoende is om tot de bewaring te

kunnen besluiten6s.

Uit het voorgaande is niet zonder meer af te leiden dat het de aan-

gesprokene zou volstaan dat hij b.v. het onderhoud of de herstelling van

een zaak contractueel aan een derde toevertrouwde, om eruit af te leiden

dat hij geen bewaarder van die zaak meer is. Uit de feiten kan immers

blijken dat hij, ondanks die overeenkomst, de mogelijkheid behield om,

voor eigen rekening - geheel of gedeeltelijk -, toezicht, leiding en bewa-

king op de zaak uit te oefenen, zodat hij het meesterschap van de zaak

behieldtr. In voorkomend geval kan de bewaarder zijn medecontractant

echter in vrijwaring roepen wanneer hij zich aan een contractuele fout in
causaal verband met de schade schuldig maakte.

B. De schade moet door een zaak zijn veroorzaakt.

287. De schade moet door een zaak zijn veroorzaakt opdat op artikel
1384 lid 1 B.W. een beroep is te doen.

Volgens Van Dale's woordenboek is het woord "za*", in de eerste

betekenis, eeî zeer algemene term waardoor een ding of een voorstelling
van de geest wordt aangeduid die geen persoon is. Omdat het ook op on-

stoffelijke begrippen wordt toegepast, is het woord "zaak" ruimer dan het

woord "voorwerp" dat enkel op stoffelijke goederen betrekking heeft. Er is
aan toegevoegd dat de "zaak" als rechtsterm voor goederen (lichamelijke

zaken) en rechten (onlichamelijke zaken) wordt gebruikt67.

Aan het begrip "zaak" komt aldus een ruimere betekenis toe dan

meestal wordt aangenomen, vermits het ook op onstoffelijke begrippen

toepasselijk is. Dit is ook in het kader van artikel 1384lid 1 B.W. het geval.

Die wetsbepaling is niet enkel van toepassing op zaken die uit één enkele

materie zijn opgebouwd (zoals bv. een ketting, een boom . . . )68, maar

64. Derine R., Van Neste, F. en Vandenberghe, H., Zakenrecht,l, A, 12, nr. 7.

65. In dat opzicht lijkt Brussel 3 mei 1985 (R.G.A.R. 1987, nr. I1204) voor kritiek vatbaar:
er werd blijkbaar aangenomen dat de winkelier de bewaarder van een fles was omdat
de groothandelaar niet langer die hoedanigheid bezat; zie ook supra nr. 285.

66. Zie Gent 8 maart 1983, R.W. 1985-86, 322 (m.b.t. een liftinstallatie).
67. Van Dale, Groot woordenboek der Nederlandse Taal, II, 's Gravenhage, Martinus

Nijhoff, 1976,2965.
68. B.v. Rb. Mechelen 1l juni 1985, Pas. 1986, III,74.
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ook op samengestelde zaken die hun voor derden herkenbare identiteit
verwerven door het op kenmerkende wijze samenbestaan of samenvoegen

van onderdelen, die v66r dit samenbestaan of samenvoegen reeds een eigen

identiteit bezateî (b.v. de schroeven t.a.v. een wagen, de velg t.a.v. een

wiel ...)6e.
Het samenbestaan of het samenvoegen van onderdelen kan tot zeer

complexe zaken aanleiding geven (b.v. computers, motoren . . . ) en kan,

onder omstandigheden, van de zaak een onlichamelijk begrip maken (b.v.

een woning, een grootwarenhuis of een afdeling ervan wanneer niet enkel

naar het - lege - onroerende goed wordt verwezen maar ook naar de

inboedel en zelfs de erin uitgeoefende activiteit).

Er is niet te betwisten dat de rechtspraak artikel 1384 lid I B.W. op

samengestelde zaken toepasselijk acht, zelfs wanneer het onlichamelijke
begrippen bereft.

Het arrest van het Hof van Cassatie dd. 12 juli 1945 is hiervan een

voorbeeld: het geschil betrof een overweg en de verlichting van een

treinstation, op zodanige wijze aangelegd dat de gebruiker de overweg

niet kon gebruiken zonder het gevaar te lopen door een niet eerder waar

te nemen trein te worden gegrepen, wat zich ook inconcreto voordeed.

De feitenrechters maakten van artikel 1384 lid I B.W. toepassing en

het Hof van Cassatie verwierp de voorzieningTo.

Sindsdien is die rechtspraak bij herhaling bevestigd: artikel 1384 lid
1 B.W. is o.m. toegepast op een grondstuk v/a.uop granaten werden

achtergelatenTl, op een waterweg of een dok waarin een balk onder het

water dreef72, op een openbare weg waarop zich een belangrijke waterplas

of een betonblok bevond73, op de afdeling voeding van een grootwarenhuis

waarvan de vloer een olievlek vertoonde

Ook de feitenrechters passen artikel 1384lid I B.W. op samengestelde

zaken toe75.

69. Comelis, L.,Zaken,75-77,nrs.85-86; Comelis, L., Extra-contractuele aansprakelijk-
heid voor zaken, T.P.R. 1984, 302, nr. 5.

70. Cass. 12 juli 1945, Pas. 1945,1,202.
71. Cass. 7 december 1962,Pas.1963,I,432.
72. Cass. 12 februari 1976, Ar.. Cass. 1976,683; Pas. 1976,1,652; Cass. 14 november

1986, An. Cass. 1987,357; Pas. 1987,1,333.
73. Cass. 19 september 1985, Arr. Cass. 1986, 66; Pas. 1986, I, 54; Cass. 27 februari

1987, An. Cass. 1987, 855; zie ook Cass. 4 juni 1987, R.W. 1987-88, 1358 (vet op
de rijbaan).

74. Cass. 22 november 1985, Arr. Cass. 1986, 420; Pas. 1986, I, 362; zie ook Cass. 29
september 1988 J.T. 1988,687 (verkeerssignalisatie die uit meerdere delen bestaat).

75. O.m. Brussel 22 april 1983, R.G.A.R. 1985, nr. 10910 (put met een hek); Brussel 13
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Het onderscheid tussen enkelvoudige en samengestelde zaken en de

toepassing op beide soorten zaken van artikel 1384 lid I B.W., vemrimt
aanzienlijk het toepassingsgebied van die wetsbepaling.

Daar waar de abnormale plaats of het abnormale gedrag van een zaak

niet alsdusdanig als een gebrek in aanmerking komen, kan de abnormale
plaats van een onderdeel of van een vreemd element, onder omstandighe-
den, tot het gevolg hebben dat de samengestelde zaak, waarvan zij een deel
zijn (geworden), een gebrek vertoont. Hetzelfde geldt m.b.t. het abnormale
gedrag van een onderdeel van een samengestelde zaak76.

Rekening houdend met die rechtspraak, komt het er voor het slachtoffer
op aan de juiste zaak aan te duiden die, naar zijn oordeel, door een gebrek

is aangetast.

Vast te stellen is b.v. dat de meeste feitenrechters - overigens terecht

- van oordeel zijn dat de vloer van een winkel of het wegdek van een

rijbaan niet gebrekkig wordt omdat er zich groente- of fruitrestenl7 , dan
wel rotsen, water . . . ." op bevinden. In dat geval wordt enkel het gebrek
van een enkelvoudige zaak (nl. de vloer, het wegdek) ingeroepen en wordt
m.a.w. geen gebruik gemaakt van de, door het begrip "samengestelde zaak"
(nl. de winkel, de openbare weg) geboden mogelijkheden.

Zoals hiema wordt toegelicht, is de feitenrechter tot een gans ander

onderzoek verplicht wanneer uit de aanwezigheid van b.v. groente- of
fruitresten niet het gebrek van de vloer, doch wel dat van de winkel (of
van een afdeling ervan) wordt afgeleidTe.

288. Artikel 1384 lid 1 B.V/. is niet op de menselijke activiteit toe te

oktober 1983, R.G.A.R. 1985, nr. 10911 (electriciteitsleidingen); Antwerpen 3 april
1985, V.K.J. 1985, nr. 88 (vet op de rijbaan); Gent 8 april 1986, Rechtspr. Antw. 1988,
27 (nylontros in de Schelde); Gent 13 oktober 1986, V.K.J. 1987, nr.49 (betonnen

voetstuk op de openbare weg); Mons 22 februai 1988, J.L.M.B. 1988, 618 (steen in
een veld); Rb. Nivelles 25 mei1982, R.G.A.R. 1984, nr. 10786; Kh. Antwerpen 12
juni 1984, R.H.A. 1985, 237 (bezoedeld water in een dok); Vred. Moeskroen 20 juni
1984, R.G.A.R. 1985, nr. 10992 (nagel in een omheining).

76. Zie meer in het bijzonder infra nrs. 293 et seq.

77. Cass. 10 juni 1983, Arr. Cass. 1983, 1257; Pas. 1983, l, ll47: Cass. 17 januari 1985,
Arr. Cass. 1985, 645; Pas. 1985, I, 568; Cass. 26 juni 1986, Arr. Cass. 1986, 1472;
Pas. 1986, l, 1326; Mons 24 oktober 1984, De Yerz. 1984, 771; Brussel 27 maart
1986, A.R. nr.2287184 (onuitgegeven); Kh. Charleroi 2 maart 1984, De Verz. 1983,

185; Rb. Konrijk 22okober 1984, R.G.A.R. 1986, nr. 11006; Rb. Mechelen 10 juni
1985, De Verz. 1985, 541 ...

78. Brussel 24 november 1982, R.W. 1984-85, 2625; Antwerpen 13 maart 1985, V.K.J.
1985, nr. 87; Liège 26 mei 1986, Jur. Liège 1986, 525; Rb. Gent 4 november 1987,

V.K.J. 1988, nr. 139.

79. Zie infra nr. 293 et seq.
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passen, ook wanneer de mens daartoe op zaken een beroep doet.

Wanneer een rechtssubject een - al dan niet gebrekkige - zaak foutief
gebruikt en aldus aan een derde schade berokkent, zijn in beginsel alleen

de artikelen 1382-1383 B.W. toepasselijk. In die veronderstelling is de

schade immers niet door het gebrek van de zaak, maar door een menselijke
tussenkomst veroorzaakt.

In die zin is het cassatiearrest van 2l aprll 197280 te interpreteren. Het
Hof van Cassatie overwoog: "dat het arrest vaststelt dat de organen be-

last met de leiding van het intemeringscentrum, in de uitoefening van hun

ambt, geen enkele fout treft, maar dat de daad van D.V. toe te schrijven is
aan de ontbering, qua voeding, verzorging en geneesmiddelen doorstaan
"ter oorzake van de gebrekkige inrichting en organisatie van het inteme-
ringscentrum", hetwelk "zoals het ten tijde van het verblijf van D.V. was

gesteld, ingericht en functioneerde", het uiteraard niet mogelijk maakte de

geboden behandeling te verlenen. Dat het arrest oordeelt dat een interne-

ringscentrum dat "door zijn gesteldheid en inrichting" geen mogelijkheid
biedt tot het verstrekken van dringende ziekenzorg, een van zijn essentiële

bestanddelen mist en als zodanig een wezenlijk gebrek in zich draagt, zo-

dat eiser, als inrichter en bewaarder van het interneringscentrum, op grond

van artikel 1384, lid 1 van het B.W. aansprakelijk is voor de door het
gebrek van de zaak veroorzaakte schade; . . . Overwegende dat zulks niet
teruggaat op een wezenlijk gebrek of op het ontbreken van een essen-

tieel bestanddeel van een zaak, maar op tekortkomingen in hoofde van

de bevoegde organen van de staat bij het inrichten, organiseren en ter be-

schikking stellen voor intemering van een daartoe onvoldoende uitgerust
centrum. Overwegende dat het arrest de schade geenszins toeschrijft aan

een gebrek van de materiële elementen van het interneringscentrum, maar

aan een gebrek van een samengesteld geheel dat niet alleen bestaat uit
een aantal roerende en onroerende elementen, maar dat ook de inrichting
en het functioneren van diensten omvat met de menselijke tussenkomst

die zulks veronderstelt; dat dergelijk samengesteld geheel niet valt onder

de in artikel 1384 lid I van het B.W. bedoelde zaken welke men onder

zijn bewaring heeft. Overwegende dat, door hoger vermelde gebrekkige

inrichting en organisatie van het intemeringscentrum in acht te nemen als

een gebrek van de zaak in de zin bedoeld door voormeld artikel 1384, lid
1, het arrest de in de middelen aangehaalde wetsbepalingen schendt".

Het cassatiearrest dd. 7 november 1980 waardoor de beslissing van de

80. Cass. 2l april 1972, An. Cass. 1972, 789; Pas. 1972, l, -173
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feitenrechter werd vernietigd die had beslist dat de aanwezigheid van een

onbewaakt winkelwagentje op een parking en de slechte of ondoelmatige

plaatsing ervan een gebrek van de parking waren, heeft die rechtspraak

bevestigd. Het Hof van Cassatie was nl. van oordeel dat de omstandigheid

dat het winkelwagentje onbewaakt bleef of slecht, dan wel ondoelmatig

werd geplaatst mogelijk een veroordeling op grond van de artikelen 1382-

1383 B.W. kon rechtvaardien, doch geen veroordeling bij toepassing van

artikel 1384 lid 1 B.W.8r.

De draagwijdte van die rechtspraak mag niet worden overschat. Aan
de oorsprong van het gebrek van de zaak ligt meestal een menselijke

tussenkomst, maar dit is onvoldoende om de toepassing van artikel 1384

lid I B.W. uit te sluitens2.

In werkelijkheid is te onderzoeken of de menselijke tussenkomst aan-

leiding heeft gegeven tot een abnormaal kenmerk van de zaak, waardoor

schade kan worden berokkend (een gebrek)83. Wanneer de menselijke ac-

tiviteit zich niet met de zaak heeft vereenzelvigd en aldus tot geen ab-

normaal kenmerk van de zaak aanleiding heeft gegeven, is het besluit
onvermijdelijk dat niet de zaak, maar een menselijke activiteit de schade

berokkendesa.

Hoewel de feitenrechter over een grote beoordelingsvrijheid beschikt

wanneer hij beslist dat de schade hetzij door een menselijke activiteit,
hetzij door een gebrekkige zaak is veroorzaakt, blijkt uit de besproken

cassatiearresten dat het Hof van Cassatie hierop een - marginale - wet-

telijkheidscontrole oefent8s.

Hierbij is ten slotte niet uit het oog te verliezen dat eenzelfde schade,

onder omstandigheden, zowel door het gebrek van een zaak, als door een

- foutieve - menselijke tussenkomst kan zijn berokkend. In dat geval is

sprake van meervoudige causaliteits6. Is de schade die door het gebrek en

door de fout is veroorzaakt daarentegen verschillend, dan is elke schade

afzonderlijk aan de resp. aansprakelijken toe te rekenen.

81. Cass. 7 november 1980, An. Cass. 1981, 269 metde conclusie van hocureur Generaal
Dumon; Pas. 1981, 1,29O; zie ook: Rb. Tongeren 18 september 1978, De Verz. 1980,
168; Rb. Namur 2l januari 1986 en Vred. Jumet 16 april 1986, Rev. Rég. Dr. 1986,
42O met noot Podevyn, A.; Vred. Verviers 24 juni 1983, Iur. Liège 1986, 382 met
noot Doutrewé, M.

82. Zie infra nrs. 295 et seq.

83.Zie infra nr. 290 et seq.

84. Comelis, L., Zaken,258-261, nrs.269-271.
85. M.b.t. die marginale controle zie supra nrs. 37-38.
86. Te behandelen in deel 2.
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289. Onder voorbehoud van het voorgaande, is artikel 1384 lid 1 B.W.
toepasselijk op alle zaken, zodat geen onderscheid is te maken tussen al dan

niet in beweging zijnde zakenBl, tussen roerende en onroerende zaken8S,

tussen gevaarlijke en ongevaarlijke zaken

Toch is van sommige "zaken" beweerd dat zij niet onder de toepassing

van artikel 1384 lid I B.W. vallen:

- zoals hierna wordt bestudeerd, heeft de wegever m.b.t. sommige

zaken een specifieke objectieve aansprakelijkheid in het leven geroepeneo.

Soms is beweerd dat artikel 1384 lid I B.V/. op die zaken niet langer

toepasselijk isel. Die zienswijze lijkt te algemeen: de bedoeling van de

wetgever lijkt daarbij doorslaggevend te moeten zljnez. Wanneer blijkt
dat de wetgever door die bijzondere objectieve aansprakelijkheid een

bijkomende bescherming van het slachtoffer heeft beoogde3, li.lkt het

besluit gerechtvaardigd dat het slachtoffer nog op artikel 1384 lid 1 B.W.
een beroep kan doen wanneer het bewijs van de toepassingsvoorwaarden

van de bijzondere objectieve aansprakelijl<heid niet en die van artikel 1384

lid 1 B.W. wel is te leveren.
'Wanneer daarentegen blijkt dat het - mede - de bedoeling van de wet-

gever was de aansprakelijkheid van sommige rechtssubjecten te bemoeilij-
ken door aan die aansprakelijkheid strengere toepassingsvoorwaarden dan

die van artikel 1384 lid 1 B.W. te stellen, dan is verder op die wetsbepa-

ling geen beroep meer te doen. Door rechtspraak en rechtsleer werden die

problemen omzeggens niet onderzocht.

- het menselijke lichaam is geen zaakea. De Belgische rechtspraak

87. De Page, H.,Traité,II, 1039, nr. 1004; O.M., noot bij Brussel 14 jtli 1921 , R.GA.R.
1927, nr. 148.

88. Onder voorbehoud van de toepassing van artikel 1386 B.W. waardoor, zo wordt
aangenomen, het beroep op artikel 1384 lid I B.W. wordt uitgesloten (zie infra nr.

319).
89. In het Belgische recht, is - behoudens wettelijke tussenkomst - aan de "gevaarlijke

zaak" geen bijzondere aansprakelijkheid verbonden.
90. Zie infra nrs. 320-359.
91. O.m. Comelis, L., Zaken,246, nr.254.
92. Bocken, H., o.c., T.P.R. 1984,409, nr. 100.

93. Niet alleen de wettekst en de voorbereidende werken moeten daartoe worden geraad-
pleegd, maar ook moeten de toepassingsvoorwaarden van artikel 1384 lid I B.W.
en die van de bijzondere objectieve aansprakelijkheid met elkaar worden vergeleken.
Zijn de voorwaarden van de bijzondere objectieve aansprakelijkheid een versoepeling
t.a.v. de toepassingsvoorwaarden van artikel 1384 lid I 8.W., dan is aan te nemen dat
de wetgever de aansprakelijkheid van de aangesprokene heeft willen verstrengen.

94. Dalcq, R.O., L'article 1384, § I C.c. s'applique-t-il aux biens incorporels? R.CJ.B.
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had echter nog niet de gelegenheid daarover uitspraak te doen. Is b.v. niet
aan te nemen dat het lichaam van de autobestuurder die het slachtoffer van
een hartaanval of van een hersenbloeding wordt en in die toestand, door
toedoen van zijn stuurloos voertuig, aan derden schade berokkent, door
een gebrek is aangetast? Ogenschijnlijk lijkt een dergelijke zienswijze niet
zonder verdienste. Toch kan zij tot geen toepassing van artikel 1384 lid 1

B.W. leiden: ofwel overleeft de bestuurder, ofwel is hij overleden alvorens
de schade aan de derde wordt berokkend.

Blijft de bestuurder in leven, dan blijft hij - ondanks de bewusteloos-
heid waarmee de hartaanval of de hersenbloeding aanleiding kan geven -
een mens en is zijn lichaam niet tot een zaak te herleidengs.

Overlijdt de bestuurder v66r het ongeval, dan is het lichaam misschien
als een zaak te beschouwen96, maar dan nog is een gebrek van die zaak

te bewijzen. De hartaanval of de hersenbloeding zijn daanoe niet in te
roepen vermits zij zich voordoen tijdens het leven van de persoon en het

lichaam op dat ogenblik geen zaak is.

Bovendien rijst de vraag wie als bewaarder van het levenloze lichaam

in aanmerking komt.
Het lijkt derhalve onmogelijk op artikel 1384 lid 1 B.W. een beroep

te doen wanneer de schade door het menselijke lichaam is veroorzaakt.

- omdat onlichamelijke zaken door de rechtssubjecten moeten wor-
den gebruikt om enige uitwerking te hebben, meent Dalcq dat niet de

onlichamelijke zaak, maar een menselijke activiteit de schade veroorzaakt,
wanneer dat gebruik schade veroorzaakteT. Niet het onlichamelijke karak-
ter van de zaak zou aldus rechtvaardigen dat artikel 1384 lid 1 B.\V. wordt
geweerd, maar wel de vaststelling dat niet die zaak, maar een menselijke

activiteit de schade veroorzaaktees.

Uit de rechtspraak blijkt evenwel dat die wetsbepaling wordt toegepast

op samengestelde zaken zoals een afdeling van een grootwarenhuis, een

openbare weg, een dok, die eerder naar onlichamelijke begrippen dan naar

1973, 421; Vandenberghe, H., Van Quickenbome, M. en Hamelink, P., Overzicht
T.P.R. 1980, 1219, nr.72; Comelis, L. Zaken,246, nr. 25a; clr. Gustin, J.M., Malaise
au volant, R.G.A.R. 1984, nr. 10770.

95. Tunc, A., Risques et sécurité, J.T. 1972,457.
96. Al lijkt dit in strijd met de menselijke waardigheid.
97. Dalcq, R.O., o.c., R.CJ.B. 1973,424; Dalcq, R.O., Traité,1,640, nr. 2040; Stevenart,

H., noot bij Kh. Gent 2l jrni 1919, T. Aann. 1980, 291; Comelis, L., Zaken,246-24'1,
nr.254; contra: Yandenberghe, H., Van Quickenbome, M. en Hamelink, P., Overzicht,
r.P.R. 1980, 1219, nr.72.

98. Zie supra nr. 289.
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- lichamelijke - voorwerpen verwijzenee.
De bewering dat artikel 1384 lid 1 B.W. niet op onlichamelijke zaken

toepasselijk is, lijkt derhalve te algemeen.

C. De zaak moet door een gebrek zijn aangetast.

290. Het begrip "gebrek van de zaak" staat centraal in de Belgische recht-

spraak en rèchtsleer, in tegenstelling tot de Franse rechtspraak die geen

gebrek eist en de materiële tussenkomst van de zaakin het schadegebeuren

toereikend acht om artikel 1384 lid 1 B.W. toe te passenlm.

Soms is beweerd dat het wettelijke begrip "gebrek van de zaak" in het

Belgische recht onduidelijk en derhalve onbruikbaar is gewordenlol.
Zoals hierna wordt aangetoond, is die kritiek ongegrond. Het gebrek

van de zaak is weliswaar geen makkelijk begrip, maar in de rechtspraak

zijn voldoende krachtlijnen aan te treffen om het af te lijnen. tù/el is bij de

beoordeling van het al dan niet bestaan van een gebrek intensief met het

bestaan van samengestelde zaken rekening te houden.

In een arrest van 22 oktober 1954toz heeft het Hof van Cassatie het

gebrek van de zaak omschreven als "een gesteldheid van die aard dat zij
schade aan derden kan berokkenen".

In een arrest van 23 september l97lr03 werd "een abnormaal kenmerk
van de zaak" enin een arrest van 3 mei l974rB een "abnormale eigenschap

van de zaak" in aanmerking genomen.

Het gebrek is daarom te bepalen als een abnormaal kenmerk van de

99.Zie b.v. Cass.22november 1985, Arr. Cass. 1986,420; Pas. 1986, I,362 (afdeling
voeding van een grootwarenhuis).

lCO. Zie Viney, G., La responsabilité,771-784; Cornelis, L., Zaken,378-390, nrs. 46-61.
l0l.Zie vnl. Dalcq, R.O., Une révision législative des articles 1382 à 1386 du Code Civil

est-elle souhaitable in "Herdenking van François Laurent", blz.29-30; Dalcq, R.O., La
notion de "garde" dans la responsabilité, in "Liber amicorum F. Dumon", II, Kluwer,
Antwerpen, 1983, 84-85; zie ook Dalcq, R.O., Examen, R.CJ.B. 1987, 665, nr. 63;
Fagnart, J.L. en Denève, M., Chroniqw, J.T. 1988, 262-263, nr. I 19; Vandenberghe,

H., Van Quickenbome, M. e.a., Overzicht, T.P.R. 1987,1393, nr. 728 en 1398, nr.
128 (die auteurs stellen voor eenzaak gebrekkig te achten wanneer zij "niet voldoet
aan de eisen die men in de gegeven omstandigheden daaraan mag stellen". Indien dit
voorstel is bedoeld om de rechtszekerheid te bevorderen lijkt het een maat voor niets

te zijn).
102. Cass. 22 oktober 1954, Arr. Cass. 1955,98; Pas. 1955,1,149.
103. Cass. 23 september 1971, An. Cass. 1972, 88; Pas. 19'12,1,80; zie ook Cass. 19

september 1985, Arr. Cass. 1986,66; Pas. 1986, I,54; Cass. 29 september 1988, J.T.
1988, 687.

104. Cass. 3 mei 1974, Arr. Cass. 1974,989; Pas. 1974, I, 914.
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zaak, waardoor aan derden schade kan worden berokkendlos.
Het heeft dus drie bestanddelen:

- het gebrek moet een afwijkend kenmerk of een afwijkende gesteldheid

van de in aanmerking genomen zaak zijn,

- dit kenmerk moet voor die zaak abnormaal zijn en,

- het abnormale kenmerk moet van die aard zijn dat het aan derden
schade kan berokkenen.

Die bestanddelen worden achtereenvolgens onderzocht.

c.l. Het gebrek moet een afwijkend kenmerk of een afwijkende
gesteldheid van de zaak zijn.

291. Enkel een afwijkend kenmerk of een afwijkende gesteldheid kan als

een gebrek van de zaak in aanmerking komen.

Dat het gebrek betrekking moet hebhn op een kenmerk of een ge-

steldheid van de zaak, houdt in dat het gebrek inherent aan de zaak moet

zijn. Het moet de structuur van de zaak aantasten om tot een kenmerk, een

gesteldheid van die zaak aanleiding te gevenlffi. Hieruit volgt dat een zaak

die volkomen met haar normale structuur strookt en derhalve geen afwij-
kend kenmerk of geen afwijkende gesteldheid vertoont, niet gebrekkig kan
zijn, ook al is zij gevaarlijk of heeft zij schade veroorzaaktloT.

Omdat het gebrek een afwijkend kenmerk of een afwijkende gesteld-

heid van de zaak moet zijn, heeft de aanwezigheid van het gebrek tot
gevolg dat de zaak van haar model afwijkt.

Die afwijking kan de zaak vertonen vanaf het ogenblik van haar

vervaardiging of kan naderhand ontstaan o.m. door de tussenkomst van

een derde, door het ervan gemaakte gebruik . . . Wanneer het kenmerk (of
de gesteldheid) van de zaak, dat als een gebrek wordt ingeroepen, zich
naderhand voordoet, zal de toestand waarin de zaak zich bevond v66r de

verwezenlijking van het als gebrek ingeroepen kenmerk (de gesteldheid),

als het model in aanmerking komen.
'Wanneer het als gebrek ingeroepen kenmerk (de gesteldheid) zich

evenwel vanaf de totstandkoming van de zaak voordeed, is niet naar een

105. Procureur Generaal Dumon, conclusie voor Cass. 19 januari 1978, Pas. 1978,1,582-
590; Comelis, L., Zaken, T.P.R. 1984,301, nr. 4; zie ook De Page, H., Traité, ll,
1O44, nr. 1007; Van Ryn, J., La responsabilité du fait des choses, J.T. 1946, l@-165.

106. O.m. Brussel 19 februari 1985, R.G.A.R. 1986, nr. 11079; Liège l0 maart 1986, Jur.
Liège 1986, 524;Kh. Antwerpen 12 juni 1984, R.H.A. 1985, 237:cfr. nochtans Cass.

19 januari 1978, Arr. Cass. 1978, 610; Pas. 1978,1,582.
107. Rb. Mechelen 18 maart 1987, R.W. 1987-88, 1483 (giftige en overhangende taxus-

haag); Rb. Brussel6 juni 1985, R.G.A.R. 1988, nr. ll32l (slagboom).
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voorafbestaande toestand te verwijzen. Het model is dan elders te zoeken.

Is het door de v/etgever bepaald, dan rijzen er verder geen problemen:

de zaak die niet aan het door de wetgever bepaalde model beantwoordt,
vertoont een afwijkend kenmerk of een afwijkende gesteldheid, inherent

aan de zaak, waardoor haar structuur is gewijzigdlos.
Bij ontstentenis van een wettelijk model, komt het de rechter toe het

model te bepalen waaraan de litigieuze zaak is te toetsen om aldus, in
voorkomend geval, het bestaan van een afwijkend kenmerk of van een

afwijkende gesteldheid vast te stellenlæ.

Hierbij is te onderstrepen dat de rechter enkel een model mag gebrui-
ken dat ook in werkelijkheid bestaat (een concreet model) en geen beroep

mag doen op een door hem bepaald, abstract (derhalve onbestaand) model.

Het gebruik van een abstract model, houdt immers in dat de rechter

op algemene wijze de structuur van de litigieuze zaak bepaalt. Die taak

komt niet hem, maar de wetgever toello.

292. Het Hof van Cassatie heeft in zijn arrest dd. 27 mei 1982lll de

gelegenheid gekregen te bevestigen dat het gebrek een - afwijkend -
kenmerk (of een afwijkende gesteldheid) van de zaak moet zijn en heeft

tevens duidelijk gemaakt dat het op de beoordeling van de feitenrechter
een - marginale - wettelijkheidscontrole kan uitoefenen, omdat het "gebrek

van de zaak" een wettelijk begrip is.

Dit arrest heeft des te meer betekenis omdat het op een samengestelde

zaak betrekking had.

De feiten waren de volgende: op een zaterdagmorgen begaven een
jongeman en zijn vader zich naar een grootwarenhuis om inkopen te doen.

Na hun wagen in de ondergrondse parking te hebben geplaatst, begaven

zij zich naar de liften.
In de liftruimte werd door de jongeman een pakje in een hoek opge-

merkt. De jongen wou het pakje vastnemen, doch - wellicht als gevolg

108. Tevens wordt een wettelijke bepaling miskend, wat - onder omstandigheden - een

fout kan zijn. Zie supra ms. 40-48; Cornelis, L., Zaken,84-92.
l09.Zie de referenties vermeld bij Comelis, L.,Zaken,87-90, nrs.99-100, vnl. noot 148;

Gent 26 juni 1986, V.K.J. 1988, nr. 64 (een weide); cfr. Rb. Marche-en-Famenne 8
januari 1987, J.T. 1987,688.

I10. De rechtspraak verliest dit onderscheid soms uit het oog: Comelis, L., kken,89-9O,
nr.100.

lll. Cass. 27 mei 1982, J.T. 1983,48. Opmerkelijk is dat dit arrest noch in de Arresten,
noch in de Pasicrisie werd gepubliceerd.
Zie ook Vred. Wavre l3 februari 1987, V.K.J. 1987, nr. 139 (m.b.t. hydraulische olie
op de rijbaan).
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van het contact - ontplofte het omdat het een bom bevatte. De jongeman

werd ernstig gekwetst.

Er was niet te bepalen wie het springtuig in de liftruimte had geplaatst.

Op grond van artikel 1384 lid 1 B.W. werd van het grootwarenhuis
schadevergoeding gevorderd.

Bij arrest van27 mei 1981 verklaarde het Hof van Beroep te Brussel de
vordering van de jongeman ongegrond, omdat een zaak slechts gebrekkig is
wanneer zij een abnormaal kenmerk vertoont waardoor schade kan worden
berokkend en omdat het in de ondergrondse liftruimte geplaatste springtuig
niet als een kenmerÈ van de liftruimte kon gelden.

In het cassatiemiddel werd ingeroepen dat de liftruimte van een groot-
warenhuis, waarin zich een springtuig bevindt, noodzakelijk een abnor-
maal kenmerk vertoont, waardoor schade kan worden veroorzaakt, zodat
zij door een gebrek is aangetast.

Dit middel is op grond van de volgende overwegingen verworpen:
" qu'outre les circonstances de fait indiquées dans le moyen,
l'arrêt relève que I'enquête ne permit pas d'établir comment et par
qui l'engin piégé de conception artisanale avait été déposé au niveau
du cinquième sous-sol du parking "Monnaie", dans un coin du hall
dont la défenderesse avait la garde et où il se trouvait un peu plus
d'une heure avant qu'il explose.
" . . . qu'après avoir considéré "qu'une chose est entachée d'un vice
toutes les fois qu'elle présente une caractéristique anormale susceptible
de causer un dommage" l'arrêt a pu légalement décider en l'espèce
que I'engin piégé déposé dans le hall dont la défenderesse avait la
garde ne constituait pas une caractéristique de ce hall et que, dès lors,
il n'en était point un vice au sens de l'article 1384 du Code civil".

Uit dit arrest is af te leiden dat de aanwezigheid van een vreemd
element in een samengestelde zaak slechts als een gebrek van de zaak

in aanmerking komt, wanneer het vreemde element een kenmerk of een

gesteldheid van die zaak is gewordenll2.
Dit is door de feitenrechter, onder voorbehoud van de marginale

wettelijkheidscontrole door het Hof van Cassatie, te beoordelen.

293. Uitgaande van de vaststelling dat het gebrek van de zaak een -
afwijkend - kenmerk (of gesteldheid) dient te zijn waardoor die zaak -

l12. Comelis, L., Extra-contractuele aansprakelijkheid voor zaken, T.P.R. 1984, 313 nr
l8; Cornelis, L., o.c., R.M.T. 1987,168-170, nr. 4.
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omwille van een aantasting van haar structuur - niet langer aan haar model

beantwoordt, zijn belangrijke gevolgtrekkingen te maken.

- de abnormale plaats die door een zaak in het maatschappelijke
verkeer wordt ingenomen, gaat niet gepaard met een aantasting van de

structuur van de zaak, heeft niet tot gevolg dat zij niet langer aan haar

model zou beantwoorden en kan derhalve niet als een gebrek van die zaak
geldenl13.

Hieraan is toe te voegen dat de zaak (b.v. een vloer, een wegdek,

aarde . . . ) waarop zich een andere zaak (b.v. groente- of fruitresten; een

waterplas of een betonblok; een rotsblok of een werktuig) bevindt, evenmin

een - afwijkend - kenmerk (of een afwijkende gesteldheid) vertoont
omwille van de loutere aanwezigheid van de abnormaal geplaatste zaakrr4.
In beginsel is die zaak geen kenmerk van de zich eronder bevindende zaak,

die ondanks de aanwezigheid van de andere zaak onverminderd aan haar

model blijft beantwoorden en m.a.w. geen afwijkend kenmerk vertoontl15.

De abnormale plaats van een zaak, het weze een onderdeel of een

vreemd element, kan echter wel tot een - afwijkend - kenmerk van een

samengestelde zaak aanleiding geven, wanneer wordt vastgesteld dat de

abnormaal geplaatste zaak, gelet op de feitelijke omstandigheden, een

deel van de samengestelde zaak is geworden, zich als het ware heeft
geincorporeerd, zodat de structuur van de samengestelde zaak door die

abnormaal geplaatste zaak is aangetast en zij derhalve niet langer aan haar

model beantwoordtl16.

ll3.Zie o.m. Cass.27 november 1969, An. Cass. 1970,306; Pas. 1970,I,277.
Zie ook Cass. I 1 oktober 1984, An. Cass. 1985, 247: Pas. 1985, l,214.

114. O.m. Cass. l0 juni 1983, An. Cass. 1983, 1257;Pas. 1983, I, 1147; Cass.5 december
1985, Arr. Cass. 1986, 497:Pas. 1986, I, 431; Cass. 26 jrni 1986, tur. Cass. 1986,
14'12; Pas. 1986, I, 1326; Brussel 24 november 1982, R.W. 1984-85, 2625; Liège 22
juni 1983, De Verz. 1983, 179; Mons 24 oktober 1984, De Yerz. 1984,774; Mons
15 januari 1985, R.G.A.R. 1987, nr. 11206; Antwerpen 13 maart 1985, V.K.J. 1985,
nr.87; Rb. Brussel l1 september 1986, V.K.J. 1987, nr. 125; Rb. Liège24 februari
1986, R.G.A.R. 1987, nr. 11260.

I15. Cfr. Fagnart, J.L. en Denève, M. (Chronique, ,f.T. 1988, 263, nr. 119) die dit feitelijke
onderscheid niet maken en om die reden in de cassatierechtspraak tegenstrijdigheden
menen te kunnen bespeuren).

116.Zie o.m. Cass. 19 september 1985, An. Cass. 1986,66; Pas. 1986, I,54;Cass.22
november 1985, Arr. Cass. 1986, 420 met conclusie van Advocaat Generaal Pireq
Pas. 1986, I, 362; Cass. 27 februai 1987, arrest nr. 5079; Arr. Cass. 1987, 855; Cass.

4 juni 1987, R.W. 1987-88, 1358; Antwerpen 3 april 1985, V.K.J. 1985, nr.88; Gent
13 oktober 1985, V.K.J. 1987, nr. 49; Mons 22 februari 1988, J.L.M.B. 1988, 618
met noot Dal, A.; zie ook Comelis, L., o.c., T.P.R. 1984,317-318, nr.24;Fagnan,
J.L. en Denève, M., Chronique, J.T. 1988,263, nr. 119.
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Onder die omstandigheden is de abnormale plaats van een zaak als

een - afwijkend - kenmerk (gesteldheid) van de samengestelde zaak in
aanmerking te nemenllT.

- svsnrnin is uit het abnormale gedrag van een zaak wettellk af
te leiden dat zij door een gebrek is aangetast, m.a.w. een - afwijkend

- kenmerk (of een afwijkende gesteldheid) vertoontlls, waardoor haar

structuur wordt aangetast en zij dus niet meer met haar model strookt.
Het abnormale gedrag van de zaak kan immers ook het gevolg zijn

van een gebeurtenis (o.m. een menselijke tussenkomstllg of een vreemde

oorzaak) waaraan elk mogelijk gebrek vreemd is.

Uit het abnormale gedrag van de zaak is echter, onder de hiema te
bespreken voorwaarden, het bewijs van het gebrek af te leidenl20.

In het kader van een samengestelde zaak kan het abnormale gedrag van

een onderdeel of van een vreemd element echter wel tot gevolg hebben

dat het samengestelde geheel daardoor een - afwijkend - kenmerk (of
een afwijkende gesteldheid) vertoont. Daartoe is andermaal vereist dat het
abnormale gedrag als het ware een deel van het samengestelde geheel is

gewordenl2l. Enkel onder die omstandigheden vertoont de samengestelde

zaak een afwijkend kenmerk (gesteldheid) waardoor haar structuur wordt
aangetast en door haar van haar model wordt afgeweken.

294. - het is niet vereist dat het gebrek bestendig zou zijnrzz; het volstaat

dat het - afwijkende - kenmerk van de zaak bestaat op het ogenblik dat

de schade wordt veroorzaakt.

Of hieruit is af te leiden dat het gebrek, m.a.w. het afwijkende kenmerk,

I17. Bij die beoordeling zal o.m. van belang zijn of het een onderdeel dan wel een vreemd
element is dat in de samengestelde zaak een abnormale plaats inneemt, de duur van
de aanwezigheid van de abnormaal geplaatste zaak alvorens de schade is berokkend,
het verband tussen die zaaken de - andere - onderdelen van de samengestelde zaak,
de aard van de samengestelde zaak . ..

I 18. O.m. Cass. 27 juni 1958, An. Cass. 1958, 874; Pas. 1958, 1,1205; Cass. 24 december
1970, Arr. Cass. 1971,,146; Pas. 1971,1,319; Cass. 18 september 1980, Arr. Cass.

1981, 68; Pas. 1981,I, 70; R.W. 1981-82,29.
contra: Brussel 22 decembr 1983, R.G.A.R. 1984, nr. 10813.

ll9. Zie supra nr. 288.
120. Zie infra nrs. 300-301.
121. B.v. een slecht werkende motor van een voertuig; een verstopte waterafloop kan tot

gevolg hebben dat de weg door een gebrek is aangetast (Brussel 8 maart 1988, V.K.J.
1988, nr. 140).

122. Cass. 20 februari 1987, V.K.J. 1988, nr. 7; Cass. 19 januari 1978, Arr. Cass. 1978,
610; Pas. 1978, I, 582; zie ook Brussel 22 decem&r 1983, R.G.A.R. 1984, nr. 10813.
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niet gedurende een zekere tijdspanne voor het ongeval moet bestaan, is een

andere vraag waarop in de rechtsleer uiteenlopend wordt geantwoordl23.

Diezelfde verdeeldheid is in de rechtspraak aan te treffen: in een

arest van 12 juni 19g6r2t besliste het Hof van Beroep te Brussel dat een

zopas gebroken en gevallen hoogspanningskabel, waardoor een stier werd
geëlectrocuteerd, een gebrek vertoonde, terwijl het Hof van Beroep te Gent

in een arrest van 18 februari 19g6rzs van oordeel was dat een klapband

niet tot gevolg had dat de band door een gebrek was aangetast. Zowel de

gebroken hoogspanningskabel, als de autoband na het klappen vertonen een

- afwijkend - kenmerk t.a.v. de oorspronkelijke structuur van de zaak en

beantwoorden niet langer aan het model. De bestaansduur van dit kenmerk
is niet dienend: alleen het al dan niet bestaan van het afwijkende kenmerk
is bij de toepassing van artikel 1384 lid 1 B.W. doorslaggevend.

Voorbehoud is enkel te maken voor het geval dat het abnormale gedrag

van de zaak (de breuk van de kabel; de klapband) het gevolg is van

een menselijke tussenkomst of van een vreemde oorzaak. In dergelijke
omstandigheden moet de feitenrechter beoordelenl26 of de zaak, gelet op

de menselijke tussenkomst of de tussenkomst van een vreemde oorzaak, als

gevolg van het abnormale gedrag een afwijkend kenmerk of een afwijkende
gesteldheid vertoontl2T.

295. - de oorsprong van het gebrek niet dienen6 itl28' vermits het

volstaat dat de zaak een afwijkend(e) kenmerk of gesteldheid vertoont

opdat artikel 1384 lid I B.V/. toepasselijk zou zijn, speelt de oorsprong

van dit kenmerk of van die gesteldheid in beginsel geen rol.
Uit het voorgaandel2e blijkt evenwel dat het, onder omstandigheden,

123. houreur Generaal Dumon, conclusie voor Cass. 7 november 1980, R.l.y. 1980-81,

1708 et seq. (tijdsduur wordt geëist); Comelis L., Zaken,97-101, nrs. 107 et seq.

(geen tijdspanne wordt geëist); cfr. Vandenberghe, H., Van Quickenbome, M., e.a.,

Overzicht, T.P.R. 1987, 1399, nr.74.
124. Brussel 12 juni 1986, onuitgegeven (N.V. Intercom e.a. t. N.V. AG van 1830); zie

ook Gent 2l januari 1986, R.W. 1987-88, 1036 (eerder betrekking hebbend op het

bewijs van het gebrek).

125. Gent 18 februari 1986, De Verz. 1986, 421 en 1987,139.
126. Onder voorbehoud van het marginale wettelijkheidstoezicht van het Hof van Cassatie.

127. Het is b.v. mogelijk dat hij beslist dat een door menselijk toedoen veroorzaakte

klapband niet tot gevolg heeft dat de band, na dat abnormale gedrag, een gebrek
vertoont omdat elke band na dergelijk abnormaal gedrag dezelfde kenmerken vertoont.

128. Zie o.m. reeds Advocaat Generaal Janssens in zijn conclusie voor Cass. 26 mei 1904,
Pas. 1904, I,247; Cass.22 oktober 1954, Arr. Cass. 1955,98; Pas. 1955, I, 149; Cass.

20 februari 1987, V.K.J. 1988, nr. 7; Cass. 5 juni 1987, V.K.J. 1988, nr. 125; zie ook
infra nr. 305.

129. Zie supra nrs. 288 en 294.
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moeilijk kan zijn de toepassing van de rechtsregel dat de oorsprong
van het gebrek irrelevant is, te onderscheiden van de gevallen waarin
artikel 1384 lid 1 B.W. niet toepasselijk is omdat niet de zaak, maar een

menselijke tussenkomst waardoor de zaak werd gemanipuleerd, de schade

heeft veroorzaakt.
In theorie stelt dit onderscheid geen problemen: wanneer de zaak door

de mens of door een vreemde oorzaak is gemanipuleerd, vertoont zij, om
die reden, geen afwijkend(e) kenmerk of gesteldheid.

In werkelijkheid kan de menselijke tussenkomst of de tussenkomst van
een vreemde oorzaak aanleiding geven tot een abnormaal gedrag van de

zaak en dan rijst de vraag of de toestand waarin de zaak zich na haar

abnormaal gedrag bevindt al dan niet als een afwijkend(e) kenmerk of
gesteldheid van de zaak kan gelden?

De rechtsregel m.b.t. de irrelevantie van de oorsprong van het gebrek

wordt, gelet op de eraan toekomende causale betekenis, bestudeerd naar

aanleiding van het oorzakelijkheidsverband dat tussen het gebrek en de

schade moet bestaan.

Met de oorsprong van het gebrek houdt het onderscheid verband dat

- soms - wordt gemaakt tussen kunstmatige en natuurlijke gebreken,

naargelang zij door de mens zijn veroorzaakt of het gevolg van een

natuurlijke werking zijnr30. Op grond hiervan is geoordeeld dat artikel
1384 lid I B.W. niet toepasselijk is wanneer het gebrek het gevolg van

de werking van de natuur isl31.

Die zienswijze is niet bij te vallen. Zij is niet alleen strijdig met de

rechtsregel dat de oorsprong van het gebrek irrelevant is, maar ook met de

vaststelling dat het voor de toepassing van artikel 1384 lid 1 B.W. volstaat
dat de litigieuze zaak een afwijkend(e) kenmerk of gesteldheid vertoont.
Wel is in aanmerking te nemen dat een zaak zich onder invloed van
natuurlijke omstandigheden (overmacht) abnormaal kan gedragen zodat
haar structuur wordt gewijzigd, alvorens de schade wordt berokkend. Er
is dan in feite te bepalen of die zaak als gevolg van haar abnormaal
gedrag een afwijkend kenmerk of een afwijkende gesteldheid is beginnen
te vertonen, dan wel of zij nog steeds als een instrument van de natuurlijke
omstandigheden was te beschouwen.

130. Zie De Page, H., Traité,II, 1040, nr. 1004.

l3l. O.m. Liège 4 juli 1953, Bull. Ass. 1954,89; Lrège26 mei 1986, Jur. Liège 1986,

525; Rb. Dinant 4 juni 1972, T. Vred. 1972,281; Rb. Liège 30 september 1975, Jur.
Liège 1975-76,261.
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296. - hoewel dit aspect met de grondslag van de aansprakelijkheid voor
zaken aanknopingspunten vertoont, is in dit verband reeds te onderstrepen

dat het voor de toepassing van artikel 1384 lid I B.V/. niet dienend is
of het gebrek zichtbaar dan wel verborgen, aan de bewaarder bekend

dan wel onbekend wasl32. Zelfs de onoverkomelijke onwetendheid van

de bewaarder of het onoverkomelijke karakter van het gebrek kan de

toepasselijkheid van die wetsbepaling niet uitsluiten.
Het is immers voldoende dat, samen met de andere toepassingsvoor-

waarden, de in aanmerking genomen zaak een afwijkend(e) kenmerk of
gesteldheid zou vertonen: de zichtbaarheid van het gebrek, de herstelbaar-

heid ervan of de kennis van de bewaarder doen aan het al dan niet bestaan

van de afwijkende gesteldheid of van het afwijkende kenmerk geen af-
breuk.

c.2. Het kenmerk moet abnormaal zijn.

297. Voornamelijk in de recente rechtspraak is benadrukt dat het niet
volstaat dat de zaak een - afwijkend(e) - kenmerk of gesteldheid vertoont,

maar dat dit kenmerk of die gesteldheid bovendien abnormaal moet zijn.
Door het Hof van Beroep te Antwerpen werd in een arrest van 25

april 1979 beslist dat de aanwezigheid van groenteafval op de vloer van

de groenteafdeling van een grootwarenhuis een objectief gevaar betekende

voor de normaal voorzichtige persoon en dat die toestand met een gebrek

van de zaak gelijkstond.
Daartoe door het cassatiemiddel uitgenodigd, werd door het Hof van

Cassatie vastgesteld dat het Hof van Beroep aldus oordeelde dat de groen-

teafdeling van het grootwarenhuis zich door de aanwezigheid van groen-

teresten op de vloer van die afdeling in een abnormale toestand bevond.

Het bestreden arrest werd evenwel vemietigd omdat:
"uit de enkele vaststelling dat er groenteresten op de vloer van de

groenteafdeling van een grootwarenhuis liggen, de rechter . . . . niet
kan afleiden dat de toestand van die afdeling abnormaal is; dat het Hof
van Beroep derhalve niet wettig beslist dat de zaak die eiseres onder

haar bewaring had, een gebrek vertoonde"l33.

132. Cass. 24 mei 1945, Arr. Cass. 1945,161; Pas. 1945, I, 172; Cass. 2l december 1956,
Arr. Cass. 1957,275; Pas. 1957, 1,424; Cass.27 juni 1958, An. Cass. 1958, 874;

Pas. 1958, I, l2O5; Cass. 6 oktober 1961, Pas. 1962,1,152; Cass. 2l maart 1979, An.
Cass. 1979, 839; Pas. 19'19,1,844; Cass. 9 november 1979, An. Cass. 1980, 310;
Pas. 1980, I, 320; Cass. 29 oktober 1987, onuitgegeven .urest nr.7705.

133. Cass.6 maart 1981, Arr. Cass. 1981,753; Pas. 1981, I,736; R.W. 1981-82,31.
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Die rechtspraak is sindsdien zowel door het Hof van Cassatiel34, als

door de feitenrechtersl3s bevestigd.
Hieruit volgt dat ook wanneer de zaak een afwijkend(e) kenmerk

of gesteldheid vertoont waardoor haar structuur wordt aangetast en zij
derhalve niet meer met haar model strookt, de toepassing van artikel 1384

lid 1 B.W. door de feitenrechter nochtans kan worden geweerd, wanneer
hij - onder omstandigheden - oordeelt dat het afwijkende kenmerk niet
abnormaal is.

Niet elke afwijking van het model is aldus een gebrek, vermits die af-
wijking bovendien abnormaal moet zijn. Het begrip "gebrek van de zaak"
is dan ook normatief en laat de feitenrechter een ruime beoordelingsvrij-
heid, waarbij de feitelijke omstandigheden doorslaggevend zijn. Die vrij-
heid is, zoals uit de rechtspraak van het Hof van Cassatie blijkt136, niet
onbeperkt: het Hof kan, wanneer het daartoe is uitgenodigd, immers on-
derzoeken of de feitenrechters op grond van de in aanmerking genomen

feitelijke omstandigheden, al dan niet wettelijk tot het bestaan of tot de

ontstentenis van een abnormaal kenmerk konden besluiten. Hoewel die
controle marginaal dient te zijn, is toch niet te betwisten dat zij op haar

beurt aan het Hof van Cassatie een ruime beoordelingsmarge laat.

Uit de rechtspraak blijkt dat bij de beoordeling van het al dan niet
abnormale karakter van een afwijkend kenmerk of van een afwijkende
gesteldheid rekening wordt gehouden met de zichtbaarheid, met de voor-
spelbaarheid van het afwijkende kenmerk en zelfs met de kennis die het

134. O.m. Cass. l0 juni 1983, Arr. Cass. 1983, 1257; Pas. 1983, l, 114'l (alhoewel dit
arrest vnl. betrekking heeft op de ontstentenis van een - afwijkend - kenmerk van de,

in aanmerking genomen zaak - nl. een vloer -); Cass. 26 juni 1986, Arr. Cass. 1986,
1472; Pas. 1986, I, 1326 (idem).

135. Geen abnormaal kenmerk: o.m. Mons 24 oktober 1984, De Yer2.7984,774 (sla op de
vloer van een grootwarenhuis); Antwerpen 13 maart 1985, V.K.J. 1985, nr. 87 (water
op de openbare weg); Mons 17 april 1985, R.G.A.R. 1936, nr. 1l137 (hoogteverschil
van een overweg); Kh. Charleroi 2 maart 1984, De Verz. 1983, 185 (grenadine op
de vloer van de drankafdeling van een grootwarenhuis); Rb. Kortrijk 22 oktober
1984, R.G.A.R. 1986, nr. 11006 (groenterest op de vloer van een grootwarenhuis);
Rb. Mechelen 10 juni 1985, De Verz. 1985, 541 (groenterest op de vloer van een
grootwarenhuis) . . .

Abnormaal kenmerk: o.m. Cass. 22 november 1985, Arr. Cass. 1986, 420; Pas. 1986,
I, 362 (detergens op de vloer van een grootwiuenhuis); Antwerpen 3 april 1985, V.K.J.
1985, nr. 88 (vet op de rijbaan); Gent 13 oktober 1986, V.K.J. 1987, nr.49 (betonblok
op de rijbaan); Rb. Nivelles 25 mei 1982, R.G.A.R. 1984, nr. 10786 (stookolie op de
rijbaan) . . .

136.Zie o.m. Cass. 6 maart 1981, An. Cass. 1981,753; Pas. 1981, I, 736.
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slachtoffer ervan had, minstens er had van moeten 1r.66"n137'138.

Wanneer het niet uitzonderlijk is dat een bepaald kenmerk zich voor-
doet, aarzelt de feitenrechter om tot een abnormaal kenmerk van de zaak

te besluiten (b.v. de groenteresten op de vloer van de groenteafdeling van

een grootwarenhuis zijn voorspelbaar). De feitelijke omstandigheden zijn
daartoe evenwel van groot belang: de feitenrechter kan aldus oordelen dat

de aanwezigheid van groenteresten op de vloer van de afdeling zuivelpro-
dukten of parfumerie wel als een abnormaal kenmerk van die afdelingen is
te beschouwen of dat de groentenafdeling een abnormaal kenmerk vertoont
door de aanwezigheid op de vloer van detergens of plattekaas...

c.3. Het abnormale kenmerk moet van die aard zijn dat aan
derden schade kan worden berokkend.

298. Aan dit aspect van het gebrek van de zaak is weinig aandacht

besteed, hoewel het Hof van Cassatie er steeds zorg voor draagt het bij de

bepaling van het gebrek te vermeldenl39.

In navolging van een deel van de rechtsleerl4o, wordt die voorwaarde

door de feitenrechters soms uit het oog verloren: dat gebeurt vnl. wanneer

zij i.p.v. te onderzoeken of het abnormale kenmerk aan een derde schade

kan berokkenen, onderstrepen dat het abnormale kenmerk de zaak voor
haar normale gebruik ongeschikt maaktlal.

Niet de ongeschiktheid voor het normale gebruik is bij de toepassing
van artikel 1384 lid 1 B.W. relevant, doch wel de vraag of het abnormale
kenmerk van de zaak aan derden schade kan berokkenenl{2.

l3'1. Zie b.v. Cass. 22 november 1985, Arr. Cass. 1986, 420; Pas. 1986, I, 362 (a contrario)
Cass. 26 juni 1986, Arr. Cass. 1986, 1472; Pas. 1986, l, 1326; Brussel 24 november
1982, R.W. 1984-85,2625; Brussel 19 februari 1985, R.G.A.R. 1986, nr. 11079; Rb.
Kortrijk 22 oktober 1984, R.G.A.R. 1986, nr. 11006; Rb. Mechelen l0 juni 1985, De
Verz. 1985, nr. 541; cfr. Vred. Moeskroen 20 juni 1984, R.G.A.R. 1986, nr. 10992;
Vred. Diest 18 november 1985, R.G.A.R. 1986, nr. 11149.

1 38. Die criteria worden door de rechtspraak ook aangewend om te bepalen of de openbare
weg een "abnormaal gevaar" vertoont (zie supra nr. 729). Te onderstrepen is echter
dat het algemene kader van de beoordeling geheel verschilt: wanneer het abnormale
gevaar van de openbare weg wordt beoordeeld, wordt nl. de toepassing van de artikelen
1382-1383 B.W. beoogd.

139. O.m. Cass.22 oktober 1954, Arr. Cass. 1955,98; Pas. 1955, I, 149; Cass. l9 september
1985, An. Cass. 1986,66; Pas. 1986, I,54.

140. De Page, H., Traité,I1,1044, nr. 1007.

141. O.m. Brussel 13 oktober 1983, R.G.A.R. 1985, nr. 10911; Antwerpen 13 maart 1985,
V.K.J. 1985, nr. 87; Gent 18 februari 1986, R.W. 1986-87, 1507.

142. Antwerpen 3 april 1985, V.K.J. 198, nr. 88; Mons 17 april 1985, R.G.A.R. 1986, nr.
lll37; Brussel 27 maart 1986, onuitgegeven A.R. nr.2287184; Kh. Antwerpen 12 juni
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Het besluit is evenwel onvermijdelijk dat Hoven en Rechtbanken, uit
het bestaan van een abnormaal kenmerk de mogelijkheid van schade voor
derden menen te kunnen afleidenla3.

'Wanneer, zoals door het Hof van Cassatie wordt gedaan, tussen het

abnormale kenmerk van de zaak, enerzijds, en de mogelijkheid tot het

berokkenen van schade aan derden, anderzijds, een onderscheid wordt
gemaakt, is dit niet bij te vallen. Het onderscheid houdt immers in dat

een abnormaal kenmerk soms wel en soms niet met de mogelijkheid van

schade voor derden gepaard gaat.

Het komt er dan ook op aan te bepalen welke draagwijdte is toe te
kennen aan de voorwaarde dat het abnormale kenmerk schade voor derden

mogelijk moet maken.
Die voorwaarde doet onvermijdelijk denken aan de "voorspelbaarheid

van schade" die vereist is opdat tot het bestaan van een fout zou zijn te

besluitenla.
Er lijkt aldus vast te stellen dat wanneer het abnormale kenmerk

van de zaak, naar het oordeel van de feitenrechterl4s, tot geen schadela6

aanleiding kan geven - zodat schade onvoorspelbaar is te achten - tot geen

aansprakelijkheid van de bewaarder is te besluiten.

Het is, zoals de voorspelbaarheid van schade ten aanzien van de

foutbeoordeling, te beschouwen als een middel waardoor wordt ontsnapt

aan een te rigoureus geachte toepassing van het, op het conditio-sine-qua-
non gestoelde causaliteitsverbandlaT.

Zoals hiema wordt toegelicht, bestaat er immers een causaal verband

tussen het gebrek van de zaak en de schade wanneer is vast te stellen

dat, bij ontstentenis van het gebrek, die schade zich niet, minstens niet
op dezelfde wljze, had voorgedaan. Of schadelijke gevolgen al dan niet
voorzienbaar waren, is niet dienend. Omdat blijkbaar is geoordeeld dat

het toepassingsgebied van de aansprakelijkheid voor gebrekkige zaken

te uitgebreid zou worden, werd de voorspelbaarheid van schade (of de

mogelijkheid dat het abnormale kenmerk aan derden schade berokkent)
als een voorwaarde in aanmerking genomen om tot het bestaan van een

gebrek te besluiten.

1984, R.H.A. 1985,237; Vred. Moeskroen 20 juni 1984, R.G.A.R. 1985, nr. 10992.

143. Zie de beslissingen vermeld in voorgaande noot.

Cfr. Fagnart, J.L. en Denève, M., Chroniqte, J.T. 1988,263 § 2, nr. 119 (die auteurs
leiden de voorspelbaarheid van schade uit het ongeval af).

144. Zie supra nrs. 25-27.

145. Evenwel onder het - marginale - wettelijkheidstoezicht van het Hof van Cassatie.

146. Niet de in concreto berokkende schade, maar welkdanige schade ook.
147. Te behandelen in deel 2.
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Zelfs wanneer het abnormale kenmerk van de zaak met de schade een

conditio-sine-quo-non verband vertoont, laat de onvoorspelbaarheid van

schade toe de toepassing van artikel 1384 lid 1 B.W. te werenl48.

De vereiste, om tot het bestaan van een gebrek te kunnen besluiten,

dat het abnormale kenmerk bovendien schade aan derden moet kunnen

berokkenen verdient derhalve in elke zaak afzonderlijk nauwkeurig te

worden onderzocht.

Uit de mogelijkheid van schade voor derden is echter niet af te

leiden dat het zou volstaan dat een zaak gevaarlijk zou zijn opdat zij
ook gebrekkig zou zijnrae.

c.4. Besluit

299. Het gebrek van de zaak is weliswaar geen eenvoudig begrip, maar

op voorwaarde dat de verschillende bestanddelen in aanmerking worden
genomen, gaat de toepassing ervan met geen onoverkomelijke moeilijk-
heden gepaard.

Van essentieel belang is de voorwaarde dat het gebrek een - afwijkend

- kenmerk van de zaak moet zijn.
Een kenmerk of een gesteldheid van de zaak die bij elke gelijkaardige

zaak is aan te treffenlso of waartoe de zaak, onder omstandigheden, in
het bijzonder werd aangepast of ontworpenlsl, kan dan ook niet als een

gebrek van die zaak in aanmerking komen.

Het is mogelijk dat de zaak - ondanks de gelijkenis met andere zaken

of de bewuste keuzen die m.b.t. haar werden gemaakt - voor derden een

gevaarsrisico vertegenwoordigt, maar de vaststelling dat de zaak gevaarlijk
is, rechtvaardigt niet het besluit dat zlj ook gebrekkig zou zijnr52.

Hoogstens is dan te onderzoeken of geen fout werd begaan door een

dergelijke, gevaarlijke, zaak in het leven te roepen, in omloop te brengen
of te houdenls3.

148. Evenwel niet omdat geen causaal verband zou voorliggen, doch wel omdat geen gebrek
bestaat.

149. Contra: Rb. Marche-en-Famenne 8 januari 1987, J.T. 1987, 688.
150. Bv. de gladheid van een effen marmeren vloer (Brussel 19 februari 1985, R.G.A.R.

1986, nr. 11079).
l5l.Zie b.v. Mons 17 april 1985, R.G.A.R. 1986, nr. 11137 (overweg met een belang-

rijk aangelegd hoogteverschil gerechtvaardigd door de plaatselijke omstandigheden);
Liège 10 maart 1986, Jur. Liège 1986, 524 (een rudimentaire landelijke weg die
beantwoordde aan de keuze van de overheid).

152. Dit lijkt te zijn vergeten door Brussel 22 api.l 1983 (R.G.A.R. 1985, nr. 10910).
153.Zie supra nrs. 144-147.
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Aldus wordt overigens rekening gehouden met het feit dat een men-

selijke tussenkomst het bestaan van een afwijkend kenmerk of van een

afwijkende gesteldheid kan hebben bepaald: dergelijke tussenkomst is op

de eerste plaats bij toepassing van de artikelen 1382-1383 B.W. te beoor-

delen. Wanneer de rechter echter vaststelt dat een welbepaalde, door de

mens ontworpen zaak niet aan haar model beantwoordt, kan hij beslissen

dat zlj een afwijkend kenmerk vertoont, dat tot de toepassing van artikel
1384 lid 1 B.W. kan leiden.

Zoals het afwijkende kenmerk, laten ook het abnormale karakter van

het kenmerk en de vereiste dat het abnormale kenmerk aan derden schade

moet kunnen berokkenen, aan de feitenrechter een grote beoordelings-

ruimte, waardoor aan de feiten aangepaste beslissingen worden beoogd.

Vermits aldus het gebrek van de zaak wordt vastgesteld, dat een wettelijk
begrip is, oefent het Hof van Cassatie op die beoordelingen terecht een

marginaal wettelijkheidstoezicht uit, wanneer de eiser in cassatie daartoe

het initiatief neemtl54.

c.5. Het bewijs van het gebrek van de zaak,

300. Overeenkomstig de artikelen 1315 B.W. en 870 Ger. Vy'b., moet het

slachtoffer het bewijs van het gebrek van de zaak leverenlss.
Van die wettelijke verdeling van de bewijslast mag de feitenrechter

niet afwijken. Van een dergelijke afwijking is sprake wanneer de rechter,

na te hebben vastgesteld dat de schade door een zaak is veroorzaakt, tot
de aansprakelijkheid van de bewaarder besluit omdat hij niet kan aantonen

dat de schade door een vreemde oorzaak (toeval, overmacht, de daad van

een derde of van het slachoffer) werd berokkendls6.
Impliciet doch zeker wordt aldus niet alleen de bewijslast omgekeerd,

maar ook overgestapt van een aansprakelijkheid voor gebrekkige zaken

naar een algemene aansprakelijkheid voor zakenlsT.

154. Procureur Generaal Dumon, Over de Rechtstaat, R.W. 1979-80,354.
155. O.m. Cass. 18 mei 1984, Arr. Cass. 1984, 1208; Pas. 1984, I, 1130; Cass. 28 september

1984, Arr. Cass. 1985, 163; Pas. 1985, I, 139; Cass. 1l oktober 1984, An. Cass. 1985,
247; Pas. 1985, I, 214; Cass. 9 mei 1986, Arr. Cass. 1986, 1216; Pas. 1986, I, 1094,
Cass. 29 januari 1987, Arr. Cass. 1987,693.

156. Cass. ll maart 1983, An. Cass. 1983, 857; Pas. 1983, I, 765; Cass. 28 september
1984, Arr. Cass. 1985, 163; Pas. 1985, I, 139; zie ook Kh. Dinant 19 januari 1988,
De Verz. 1988,507.

157. Naar Frans model.
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Noch het ongevallss, noch het abnormale gedrag van de zaakl59 kun-
nen bewijzen dat de zaak door een gebrek was aangetast. Het slachtoffer
moet dus meer doen dan enkel het bewijs van de door de zaak veroorzaakte
schade of van haar abnormale gedrag leveren.

Het bestaan van een gebrek is door het slachtoffer aannemelijk te

maken, zodat de feitenrechter niet meer redelijkerwijze aan het tegendeel

moet denken.

Het gebrek van de zaak is een rechtsfeit, dat derhalve door alle

bewijsmiddelen, getuigen en feitelijke vermoedens inbegrepen, kan worden

aangetoond160.

Ondanks het vrije bewijsstelsel, komt het slachtoffer dikwijls in be-

wijsnood wanneer het gebrek van de zaak is te bewijzen. Als gevolg van

het ongeval is de zaak immers vaak vernield of bevindt zii zich in een

onherkenbare toestand, zodat haar toestand v66r het ongeval niet meer

bepaalbaar is.

30f. Hoven en Rechtbanken kwamen hieraan door het zgn. negatieve

bewijs van het gebrek tegemoet. Het betreft een variante op het bewijs
door feitelijke vermoedens, erin bestaande dat van het slachtoffer niet
wordt gevergd dat het zekere, feitelijke omstandigheden bewijst waaruit
de waarschijnlijkheid van het bestaan van een gebrek is af te leiden, doch

wel dat het aannemelijk maakt dat het ongeval enkel door een gebrek is
te verklaren, omdat alle andere oorzaken zijn uit te sluitenl6l.

Te onderstrepen is dat ook bij het negatieve bewijs van het gebrek de

bewijslast op het slachtoffer blijft rusten: het moet aantonen dat het ongeval

enkel door het bestaan van een gebrek is te verklaren, omdat alle andere

schadeoorzaken (nl. overmacht, toeval, een daad van het slachtoffer, een

daad van een derde) zijn uit te sluitenl62.

158. Cass. 18 september 1980, Arr. Cass. 1981,68; Pas. 1981,I,70; R.W. 1981-82,29.
159. Cass. I I februari 1937, Pas. 1937, l,52; Cass. 25 maart 1943, Arr. Cass. 1943, 68;

Pas. 1943, I, 110; Cass. 2l mei 1964, Pas. 1964, I, 993; Cass. 6 oktober 1972, Ar..
Cass. 1973, 138; Pas. 1973,1,139; Cass. 11 oktober 1984, tur. Cass. 1985,247;Pas.
1985, I, 214; contra: Kh. Antwerpen 26 juni 1986, T.B.H. 1987, 462.

160. O.m. Cass. 17 januari 1986, Arr. Cass. 1986, 687; Pas. 1986, I, 605; Cass. 9 mei
1986, Arr. Cass. 1986, 1216; Pas. 1986, I, 1094; Cass. 16 oktober 1986, J.T. 1987,
194; Cornelis, L., Zaken, 132-136.

761. Zie o.m. Comelis, L.,Zaken, 136-138; Vandenberghe, H., Van Quickenbome, M., e.a.,
Overzicht, T.P.R. 1987, 1404-1406, nr. 77.

162. Cass. 17 januari 1985, Arr. Cass. 1985,645; Pas. 1985, I, 568; Cass. 16 oktober 1986,
J.T. 1987, 195; Mons 29 november 1983, Pas. 1984, II,54; Brussel 30 november 1983,
R.G.A.R. 1985, nr. 10890; Gent 2l januari 1986, R.W. 1987-88, 1036; Rb. Antwerpen
1 juni 1987, R.W. 1987-88, nr. 40; Rb. Namur 9 juni 1987, Rev. Rég. Dr. 1987,376.
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Slaagt het slachtoffer er niet in de rechter te overtuigen dat alle andere

oorzaken dan het gebrek zijn uit te sluiten, dan wordt zijn vordering
ongegrond verklaardl63.

Onder die voorwaarden is ook uit het abnormale gedrag van de zaak
het bestaan van haar gebrek af te leiden, wanneer het slachtoffer alle andere

mogelijke oorzaken van dit abnormale gedrag kan uitsluitenlff.

In zijn arrest van 29 januat 19g7res heeft het Hof van Cassatie

evenwel verduidelijkt dat het volstaat dat de rechter, daartoe door het
slachtoffer uitgenodigd, vaststelt dat de oorzaken, die - naar zijn oordeel

- redelijkerwijze in aanmerking kunnen komen, het ongeval of de schade

niet hebben kunnen tot stand brengen om dit ongeval aan een gebrek toe

te rekenen. Hij moet derhalve niet ingaan op loutere veronderstellingen of
hypotheses die de aangesprokene zou ontwikkelen.

Uit het voorgaande volgt dat het gebrek van de zaak niet precies moet
worden bepaaldl66 en dat het zgn. negatieve bewijs niet alleen op het
gebrek maar ook op het causaal verband tussen het gebrek en de schade

betrekking heeftl67.

Rekening houdend met de feitelijke omstandigheden, moet het slacht-
offer enkel aantonen dat zijn schade slechts door het gebrek van de aange-

duide zaak is te verklaren omdat alle andere verklaringen voor die schade,

waaraan redelijkerwijze is te denken, van de hand zijn te wijzen. Meestal
wordt aan een menselijke tussenkomst, aan een fout of een daad van het
slachtoffer, aan overrnacht of aan toeval gedacht, waarvan derhalve door
de eiser is aan te tonen dat zij zich niet voordedenl68.

Er is nog een stap verder gezet door aan te nemen dat tot de aanspra-

kelijkheid van de bewaarder kan worden besloten wanneer het slachtoffer,
mits uitsluiting van alle andere oorzaken, bewijst dat de schade werd ver-
oorzaakt, hetzij door een persoonlijke fout van de aangesprokene, hetzij

163. Brussel 30 november 1983, R.G.A.R. 1985, nr. 10890; Mons l0 april 1984, Rev. Rég.
Dr. 1985,41;

164. Cass. 18 mei 1984, Arr. Cass. 1984, 1208; Pas. 1984, I, 1130; Cass. 16 oktober 1986,
Arr. Cass. 1987,2091' Pas. 1987, l, 192 l.T. 1987, 195; Mons l0 april 1984, Rev.
Rég. Dr. 1985,41.

165. Cass. 29 januari 1987, An. Cass. 1987, 693.
166. Cass. 9 mei 1986, Arr. Cass. 1986, 1216; Pas. 1986, I, 1094.

167. Cass. 9 mei 1986, Arr. Cass. 1986, 1216; Pas. 1986, I, 1094; Comelis, L., Zaken,
136-137, nr. 150.

168. Cass. 17 januari 1986, An. Cass. 1986, 687; Pas. 1986, I, 605; Cass. 9 mei 1986, Arr.
Cass. 1986, 1216; Pas. 1986, I, 1094; Gent 2l januari 1986, R.W. 1987-88, 1036.
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door het gebrek van de zaak waarvan hij de bewaarder isl6e

D. Alleen een derde, rechtstreeks slachtoffer van de zaak,

kan artikel 13E4 lid I B.W. inroepen.

302. In een arrest van 2 september 1976, heeft het Hof van Cassatie

uitdrukkelijk beslist dat alleen het rechtstreekse slachtoffer artikel 1384

lid 1 B.W. kan inroepen: " . . . dat het vermoeden van aansprakelijkheid

van artikel 1384 lid 1 B.W. een betere bescherming op het oog heeft van

de slachtoffers van de schade die veroorzaakt wordt door zaken die men

onder zijn bewaring heeft. Dat dit vermoeden slechts geldt voor diegenen

die rechtstreeks het slachtoffer van de schade zijn en slechts door hen kan

worden aangevoerd"lTo.

Dit betekent dat niet ieder rechtssubject op artikel 1384 lid 1 B.W.

een beroep kan doen, doch alleen zij die rechtstreeks het slachtoffer van

de schade zijn. In die zin bevat anikel 1384 lid I B.V/. dan ook een

Schutznorm, vermits het toepassingsgebied van die wetsbepaling , wat de

beschermde personen betreft, beperkt is17l.

De vraag rijst dan ook wie als rechtstreeks slachtoffer van de schade

in het kader van artikel 1384 lid 1 B.W. in aanmerking komt. Hierbij is te

onderstrepen dat het Hof van Cassatie niet spreekt van het "rechtstreekse

slachtoffer van het gebrek van de zaa/r-", doch wel "van het rechtstreekse

slachtoffer van de schade" (die door het gebrek is veroorzaakt), wat tot

een ruimer toepassingsgebied leidt. Bij toepassing van het voorgaande,

kan aldus op artikel 1384 lid 1 B.W. geen beroep worden gedaan in het

kader van een vordering tot vrijwaring, wanneer de eiser tot vrijwaring
niet rechtstreeks het slachtoffer van de schade is die door het gebrek is
veroorzaaktt72.

Wellicht is aan te nemen dat het rechtssubject waaraan het slachtoffer

169. Cass. I juni 1973, Arr. Cass. 1973,957; Pas. 1973, I,915; Rb. Nivelles 2l november
1985,R.G.A.R. 1987,nr. ll2'72:contra: Cass. 18 januari 1945,Arr.Cass. 1945,78;
Pas. 1945, I,88.

170. Cass.2 september 1976, Arr. Cass. 1977, 6;Pas.7977,1,2; zie ook Dalcq, R.O.,
Traüé,1,633, nr. 2O2O en 648, nr. 2061; Dalcq, R.O., Le vice de la chose, R.CJ.B.
1970,66, nr. 5; Kruithof, R., o.c., R.CJ.B.1986,595-596, nr. 9; Comelis,L.,Zaken,
328-331, nrs.333-334.

lTl.Zie m.b.t. de Schutznorm-theorie: supra nrs. 179-181; Dalcq, R.O., Traité,1,633 nr.
2020; Vandenberghe, H., Van Quickenbome, M. en Hamelink, P., Overzicht, ?.P.R.
1980, 1390, nr.202.

172. Cass. 2 september 1976, Arr. Cass. 1977, 6; Pas. 1977,1,2.
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zijn op artikel 1384lid 2 B.W. gestoelde vorderingsrecht heeft overgedra-
gen (overdracht van schuldvordering) of de wettelijk of conventioneel in
dè rechten van het slachtoffer gesubrogeerde derde, is te beschouwen als

een rechtstreeks slachtoffer van de schade die door het gebrek van de zaak

is berokkend. De cessionaris of de gesubrogeerde oefenen immers geen

eigen recht maar het recht van het slachtoffer uit. De rechtspraak heeft

overigens reeds de gelegenheid gehad te onderstrepen dat de in artikel
1384 lid I B.W. vervatte Schutznorm niet de overdracht of de subrogatie
van op artikel 1384 lid 1 B.W. gestoelde schuldvorderingen uitsluitlT3.

Er is op gewezen dat die "Schutznorm" tot onhoudbare toestanden

leidt wanneer de bewaarder van een zaak samen met een derde, op grond

van een persoonlijke fout, jegens het slachtoffer in solidum aansprakelijk

is gesteldlTa.

Wanneer het slachtoffer zich tot de bewaarder wendt en betaling
bekomt, zou die bewaarder in het recht van het slachtoffer (gestoeld

op de artikelen 1382-1383 B.V/.) worden gesubrogeerd en zich tegen de

derde kunnen keren. Die derde zou evenwel op artikel 1384 lid 1 B.rW.

geen beroep kunnen doen en zou derhalve tot volledige terugbetaling zijn
gehouden.

Vy'anneer het slachtoffer zich tot de derde wendt en betaling bekomt,

wordt die derde in de rechten van het slachtoffer gesubrogeerd en zou hij,
althans in beginsel, jegens de bewaarder op artikel 1384 lid 1 B.W. een

beroep kunnen doenl75, zodat tot een verdeling van de aansprakelijkheid

zou zijn te besluiten.

Die oplossing is thans, gelet op het arrest van het Hof van Cassatie

dd. 17 juni 1982176, in twijfel te trekken. In dit arrest werd nl. door het

Hof van Cassatie aanvaard dat de aansprakelijke die tegen een mede-

aansprakelijke, waarmee hij jegens het slachtoffer in solidum is verbonden,

een regres uitoefent, o.m. een eigen recht kan laten gelden en m.a.w. niet
noodzakelijk op de wettelijke subrogatie een beroep moet doen.

Dit eigen recht houdt in dat een persoonlijke schade is geleden, m.a.w.

l73.Zie Cass. 17 januari 1986, Arr. Cass. 1986, 687; Pas. 1986, I, 163.

174. Boland, P.M., noot bij Cass. 5 maart 1953, J.T. 1953,516-517; Dalcq, R.O., Fonde-
ment du droit de celui qui a réparé seul le dommage causé par une faute aquilienne
d'obtenir de tout autre auteur du même dommage sa contribution à la réparation,
R.CJ.B.1966, 138-140, nrs. l0-11; Van Quickenborne, M., Her regres van de in so-
lidum veroordeelde schuldenaar, Antwerpen, Amsteidam, 1975, 35-38, nrs. 35-39 en

137-147, nrs. 188-208; cf. Comelis, L.,Zaken,328-331.
175. Vermits het slachtoffer dit recht bezit.
176. Cass. 17 juni 1982, Arr. Cass. 1982, 1305; Pas. 1982, l,1221.
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dat de aansprakelijke een rechtstreeks slachtoffer van de schade is. Dit is
als volgt toe te lichten: de aansprakelijkheid in solidum houdt in dat bij
ontstentenis van de fout en/of van het gebrek van de zaak de schade zich

niet, minstens niet op dezelfde manier had voorgedaan.

Ondanks zijn persoonlijke fout, zou de aangesproken derde, bij ont-

stentenis van het gebrek, geen aansprakelijkheid hebben opgelopen, ver-

mits bij afwezigheid van dat gebrek de schade, waarvan de vergoeding

wordt gevorderd, achterwege zou zijn geblevenl77.

De op grond van een persoonlijke fout aangesproken derde moet dus

niet alleen vergoeden omwille van die persoonlijke fout, maar ook omwille
van het gebrek van de zaak, die dus allebei een causaal verband met

de schade vertonen. Hij kan derhalve aanvoeren dat hij als gevolg van

de uitgekeerde vergoeding een rechtstreeks slachtoffer van de schade,

berokkend door het gebrek van de zaak, is geworden, wat hem toelaat

artikel 1384 lid 1 B.W. tegen de bewaarder in te roepen. Laatstgenoemde

kan zich uiteraard, om dezelfde redenen, op de persoonlijke fout van

de aangesprokene beroepen, wat tot een gedeelde aansprakelijkheid moet

leidenlT8.

303. In een opgemerkt arrest dd. 15 september 1983, heeft het Hof
van Cassatie herhaald dat het door artikel 1384, eerste lid van het B.W.
ingestelde vermoeden van aansprakelijkheid is aan te voeren door allen

die schade hebben geleden door zaken die onder bewaring staan en, bij
toepassing van die rechtsregel, aangenomen dat artikel 1384 lid 1 B.W.
toepasselijk blijft wanneer het slachtoffer tevens mede-bewaarder is van

de door een gebrek aangetaste zaak, onder voorbehoud van de bijdrage die

het slachtoffer als medebewaarder moet betalenlT9.

In Frankrijk wordt daarentegen aangenomen dat het slachtoffer dat

tevens medebewaarder is van de zaak die de schade heeft veroorzaakt, op

artikel 1384 lid I B.W. geen beroep kan doenlS0.

De beslissing van het Belgisch Hof van Cassatie is bij te vallen: de

omstandigheid dat het slachtoffer medebewaarder is van een zaak, waarvan

het gebrek hem of zijn persoonlijke vermogen schade heeft berokkend, sluit
niet uit dat hij een rechtstreeks slachtoffer is van de schade die door dit

177. Bii ontstentenis van schade is er geen sprake van aansprakelijkheid.
178. Kruithof, R., o.c., R.CJ.B. 1985,597-599, nr. 1l; Comelis, L., Zaken,330-331, nr

334.
179. Cass. 15 september 1983, An. Cass. 1984, 39; Pas. 1984, I,36.
180. O.m. Cass. fr. 20 november 1968, D. 1969, S., 50; Cass. fr. 12 juni 1969, Bull. civ

1969, II, nr. 210; Viney, G., La responsabilité,760, nr. 637.
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gebrek is berokkendlsl. Hii moet dan ook artikel 1384 lid 1 B.W. tegen

de bewaarders van die zaak kunnen inroepen, wat tot een verdeling van de

aansprakelijkheid moet leiden vermits de overige bewaarders zich jegens

het slachtoffer - medebewaarder - ook op artikel 1384 lid 1 B.W. kunnen

beroepenls2.

De oplossing moet dezelfde zijn ongeacht of het slachtoffer - mede-

bewaarder, op grond van artikel 1384 lid 1 B.W., aan de overige bewaar-
ders een vergoeding yraagt voor de schade die de - gemeenschappelijke

- zaak zelf door toedoen van het gebrek heeft geleden, dan wel of het

andere schade betreft die, zoals in het geschil dat tot het arrest van 15

september 1983 heeft geleid, door het slachtoffer, medebewaarder, wordt
gedragenls3. In beide gevallen blijft het slachtoffer-medebewaarder een

rechtstreeks slachtoffer van schade, die door het gebrek is berokkend, on-

verminderd zijn bijdrageverplichting in de onderlinge verhouding tussen

de medebewaarders.

Vermits de eigenaar niet noodzakelijk de bewaarder van de zaak isl84,

rijst de vraag of de eigenaar artikel 1384 lid 1 B.W. tegen de bewaarder

van de zaak kan inroepen wanneer de zaak zelf, als gevolg van het gebrek

waarmee het behept is, schade heeft geleden (b.v. bij een brand of een

ontploffing...)?
Kruithof beantwoordt die vraag terecht bevestigendls5. Door het ver-

lies of de beschadiging van de zaak lijdt de eigenaar ontegensprekelijk een

patrimoniale schade, zodat hij een rechtstreeks slachtoffer is van schade die
door het gebrek van de zaak is berokkend. Alle toepassingsvoorwaarden
zijn dan ook vervuld om de bewaarder van die zaak aan te sprekenls6.

Verder is niet te gaan: de omstandigheid dat de zaak, waarvan een

derde de bewaarder is, op een bepaald ogenblik, een gebrek vertoont, kan
door de eigenaar van de zaak niet als schade worden ingeroepen die bij

l8l. Kruithof, R., o.c., R.CJ.B. 1985,602, nr. 14.
182. Zie supra nr. 302 in fine en het aldaar besproken arrest van het Hof van Cassatie

dd. 17 juni 1982 (Arr. Cass. 1982, 1305; Pas. 1982, I, l22l); contra: André, R., Les
problèmes que soulève la garde en commun d'une chose ou d'un animal, R.G.A.R.
1987, nr. 11200 - 2 verso.

183. Kruithol R., o.c., R.CJ.B. 1985, 602-603, nr. 15.

184. Zie supra nr. 283.
185. Kruithof, R., o.c., R.CJ.B. 1985, 603, nr. 15.

186. Evenwel onder voorbehoud van de rechtsregels m.b.t. de samenloop van aansprake-
lijkheden (te behandelen in deel 2) aangezien de overdracht van de bewaring meestal
het gevolg is van een contractuele rechtsverhouding tussen de eigenaar en de derde
die bewaarder wordt.
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toepassing van artikel 1384 lid 1, B.W. zou zijn te vergoedenl8T. Het
"gebrek" (beschouwd als schade) is in die veronderstelling immers niet
veroorzaakt door een gebrek van de zaak, zodat toepassingsvoorwaarden

van artikel 1384 lid 1 B.W. ontbreken.

Hierbij is evenwel te bedenken dat de bewaarder, onder omstandighe-

den, tegen de eigenaar een vordering tot vrijwaring kan instellen wanneer

de oorsprong van het gebrek hem is toe te rekenen. De bewaarder kan

daartoe echter geen beroep op artikel 1384 lid 1 B.W. doen, vermits de ei-
genaar - bij veronderstelling - geen bewaarder is. Er moet dus een andere

rechtsgrond (b.v. de artikelen L382-1383 B.W.) worden gevonden om dit
verhaal te rechtvaardigen.

E. Het gebrek van de zaak moet schade hebben berokkend.

304. Het in het kader van artikel 1384 lid I B.W. toe te passen schade-

begrip onderscheidt zich niet van het wettelijke begrip "schade" dat wordt
gebruikt om andere aansprakelijkheidsregels toe te passenl88. Aandacht

is echter wel te schenken aan causaliteitsaspecten die karakteristiek voor

artikel 1384 lid 1 B.W. zijn.
Vanzelfsprekend is in feite vast te stellen dat de schade, waarvan

de vergoeding wordt gevorderd, zich, bij ontstentenis van het gebrek

van de zaak, niet, minstens niet op dezelfde wijze had voorgedaan. Een

conditio-sine-qua-non verband moet derhalve tussen het gebrek en de

schade bestaanl8e om artikel 1384 lid 1 B.W. toe te passen. In beginsel

moet het slachtoffer het bewijs van het causaal verband leveren. Door het

zgn. negatieve bewijs van het gebrek, waardoor het slachtoffer aantoont dat

het ongeval (de schade) enkel door een gebrek van de zaak is te verklaren

omdat alle andere oorzaken waaraan redelijkerwijze is te denken, zijn uit
te sluitenleo, wordt - zoals vermeld - niet alleen het gebrek , maar ook -
impliciet doch zeker - het causaal verband tussen het gebrek en de schade

aangetoond. Afgezien van de techniek van het negatieve bewijs, is - in
beginsel - een duidelijk onderscheid tussen het bewijs van het gebrek en

het bewijs van het causaal verband tussen het gebrek en de schade te

maken.

187. Tenzij dit zgn. "gebrek" eigenlijk niets anders zou zijn dan de veruiterlijking van een

reeds eerder bestaand, doch verborgen gebleven gebrek, maar in dit geval is wellicht
geen "schade" geleden.

188. Zie deel 2.

l89.Zie Comelis, L.,Zaken, 175-179, nrs. 189-192.

l9O.Zie supra nr. 301.
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Uit het bewijs van het gebrek is niet zonder meer het bewijs van een

causaal verband tussen dit gebrek en de schade af te leiden.

Aldus zou er - ten onrechte - geen rekening mee worden gehouden

dat de schade, onder omstandigheden, niet door een gebrekkige zaak, maar
door het gebruik van die zaak kan zijn veroorzaaktlel.

Rekening houdend met het feit dat het gebrek een abnormaalkenmerk
van de zaak is waardoor schade kanworden berokkendrg2 wekt het nocht-

ans geen verbazing dat Hoven en Rechtbanken, na het bestaan van een
gebrek van de zaak te hebben vastgesteld, geneigd zijn om bij wijze van

- weerlegbaar - feitelijk vermoeden ook tot het bestaan van een causaal

verband tussen dit gebrek en de schade te besluitenle3.
Om dit feitelijke vermoeden te ontkrachten zal de bewaarder van de

zaak aannemelijk moeten maken dat de schade zich, bij ontstentenis van
het vastgestelde gebrek, niettemin op dezelfde manier had voorgedaan.

Hoewel geen sprake is van een omkering van de bewijslast, heeft
het soepele gebruik van het feitelijke vermoeden van het bestaan van een

causaal verband met de schade, afgeleid uit het bestaan van het gebrek,

niettemin tot gevolg dat niet het slachtoffer, maar de bewaarder van de

zaak met de eventuele bewijsmoeilijkheden af te rekenen krijgt.
Slaagt hij erin dit bewijs te leveren, dan toont hij aan dat geen

causaal verband tussen het vastgestelde gebrek en de vastgestelde schade

bestaat, zodat bij ontstentenis van een toepassingsvoorwaarde niet tot zijn
aansprakelijkheid is te besluitenlea.

De feitenrechter beschikt hierbij over een grote feitelijke beoordelings-
vrijheid, onder voorbehoud van het marginale wettelijkheidstoezicht van

het Hof van Cassatie. Het causaal verband is immers een wettelijk begrip.

305. De reeds geciteerde rechtsregel dat de oorsprong van het gebrek niet
dienend is, heeft een vnl. causale betekenis.

Door de Belgische rechtspraak en rechtsleer wordt aangenomen dat de

bewaarder van de zaak zich niet aan zijn aansprakelijkheid kan onttrekken
door aan te tonen dat het gebrek door een fout (daad) van het slachtoffer,
door een fout (daad) van een derde, door toeval of door overmacht is

19l. Omdat de gebrekkige zaak b.v. foutiefdoor de bewaarder is gebruikt: in dat geval ver-
toont de zaak weliswaar een gebrek, maar dit gebrek is dan geen c.s.q.n.-voorwaarde
voor de schade.

192. Zie supra nr. 298.
l93.Zie Cornelis, L.,Zaken, 176-179, nrs. 190-191.
194. Zie o.m. Brussel, 27 april 1982, R.W. 1986-87, 1014 (alleen de fout van het slachtoffer

vertoont een causaal verband met de schade, niet het vastgestelde gebrek).

498



veroorzaaktt95.
Ondanks dit bewijs blijft de bewaarder van de zaak jegens het slacht-

offer integraal aansprakelijk; hij kan enkel overwegen een vordering in
vrijwaring tegen het slachtoffer of de derde in te stellen, om t.a.v. hen tot
een verdeling van aansprakelijkheid te komen wanneer hun aansprakelijk-

heid m.b.t. het tot stand komen van het gebrek is aan te tonen.

Dit betekent m.a.w. dat de bewaarder ook t.a.v. het slachtoffer of de

derde die het gebrek foutief heeft veroorzaakt, van zijn op artikel 1384 lid
I B.W. gestoelde aansprakelijkheid geen abstractie kan maken om aldus

een verhaal voor het geheel uit te oefenen196.

Dit werd uitdrukkelijk door het Hof van Cassatie in zijn arrest dd.

7 november 1980, naar aanleiding van een door het slachtoffer foutief
veroorzaakt gebrek bevestigdlgT.

Wel is aangenomen dat de bewaarder de fout van het slachtoffer,

waardoor het gebrek ontstond, meteen mag inroepen om een gedeelde

aansprakelijkheid te bekomen. Vanuit proceduraal oogpunt betreft het

evenwel twee verschillende vorderingen (gestoeld op de artikelen 1384

lid 1 resp. 1382-1383 B.W.).
Wanneer het gebrek integendeel zijn oorsprong vindt in een niet-

foutieve daad van het slachtoffer of van een derde, in toeval of over-
macht, blijft de bewaarder aansprakelijk zonder enig verhaal te kunnen

uitoefenenl98.

Het belang van die rechtsregel voor het bestaan van een objectieve

aansprakelijkheid voor - gebrekkige - zaken is te onderstrepen.

Door het onmogelijk te maken de oorsprong van het gebrek in aanmer-

king te nemen, wordt vermeden dat van een objectieve aansprakelijkheid

naar een, op een vermoeden van fout gestoelde aansprakelijkheid wordt

overgestapt.
De prijs die hiervoor wordt betaald is van causale aard. Wanneer het

gebrek zijn oorsprong vindt in de fout van een derde of van het slachtoffer

195. O.m. Cass. 22 oktober 1954, Arr. Cass. 1955, 98; Pas. 1955, I, 149; Cass. 12 februari
1976, Ar,. Cass. 1976, 683; Pas. 19'16,1,652; Cass. l9 januari 1978, An. Cass. 1978,

610; Pas. 1978, I, 582; Cass. 9 november 1979, Arr. Cass. 1980, 309; Pas. 1980, I,
320:' zie ook Cass. 20 februari 1987, V.K.J. 1988, nr. 7; Cass. 5 juni 1987, V.K.J.
1988, nr. 125; Dalcq, R.O., Traité,l, 6'16, m. 2145; De Page, H., Traité,ll, 7M7, nr.
1008; Fagnart, J.L., Examen, J.T. 1976,609; Comelis, L., Zaken, lll-122.

196. Tenzij conventionele afwijking.
197. Cass. 7 november 1980, Arr. Cass. 1981, 271; Pas. 1981, I, 289.

198. Zie Cornelis, L., Zaken, ll7-120, nrs. 127-130 en de vermelde rechtspraak.
Zie m.b.t. het verhaal van de bewaarder op de derde die het gebrek heeft veroorzaakt:
Cass.10 september 1981, An. Cass. 1982,50; Pas.1982,1,45.
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en dit gebrek schade veroorzaakt, dan is het besluit onvermijdelijk dat de

fout van het slachtoffer of van een derde, via het gebrek van de zaak, met
de schade een causaal verband vertoont.

In het kader van de foutaansprakelijkheid en van de equivalentietheo-
riel99 zouden die fouten in aanmerking zijn te nemen: bij ontstentenis van
de fout zou het gebrek immers niet zijn ontstaan en zou derhalve evenmin
door dit gebrek schade zijn berokkend.

Door te beslissen dat de oorsprong van het gebrek in de rechtsverhou-
ding tussen het slachtoffer en de bewaarder irrelevant is, wordt de causale

keten dus verbroken.

Daardoor wordt het "gebrek van de zaak" een autonome aansprake-

lijkheidsgrond.
Een werkelijke miskenning van de equivalentietheorie is het evenwel

niet2m: aangezien door de rechtspraak is aangenomen dat het gebrek van

de zaak op zichzelf aansprakelijkheidsbegrondend is, strookt het met de

equivalentietheorie dat de door het slachtoffer aangesproken bewaarder
zich niet kan bevrijden door een andere oorzaak (mede-oorzaak) van de

schade in te roepen. De equivalentietheorie laat het slachtoffer precies

toe van iedere aansprakelijke afzonderlijk - naar keuze - de volledige
vergoeding van zijn schade te vorderen.

Het slachtoffer kan overigens ook tegelijk de bewaarder en de voor
het ontstaan van het gebrek verantwoordelijke derde dagvaarden om hun
veroordeling in solidum te bekomen.

De bewaarder van zijn kant kan de derde en het slachtoffer, die
foutief hebben gehandeld, in vrijwaring roepen om een verdeling van de

aansprakelijkheid te bekomen.
Die mogelijkheden houden in dat met het c.s.q.n.-verband tussen de

fout van het slachtoffer of van een derde, waardoor het gebrek ontstond,
rekening wordt gehouden.

Omdat het gebrek van de zaak op zichzelf een aansprakelijkheid
rechtvaardigt, mag de bewaarder zich echter niet op die causale gebeurtenis
beroepen om jegens het slachtoffer aan de aansprakelijkheid te ontsnappen.

306. Soms is beweerd dat de bewaarder zich van zijn aansprakelijkheid
kan bevrijden door het bewijs van een vreemde oorzaak te leveren2ol.

199. Met de equivalentietheorie wordt bedoeld dat geen keuze is te maken tussen de
rechtsfeiten, waaraan door een rechtsregel een aansprakelijkheid is verbonden die
een conditio-sine-qua-non-verband met dezelfde schade vertonen.

200. Cfr. Cornelis, L., Zaken, l2l, nr. 732.
201. O.m. De Page, H.,Traité,II, 1094, nr. 1034; Dor, G., noot bij Cass.25 maart 1945,
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Die zienswijze is voor meerdere interpretaties vatbaar en is derhalve
dubbelzinnig. Eén van de mogelijke interpretaties leidt bovendien naar

een verkeerd besluit.

Opdat de bewaarder aansprakelijk zou zijn, is vereist dat een recht-

streeks slachtoffer bewijst dat de schade door een gebrek van de door
hem bewaarde zaak werd veroorzaakt. Is dit bewijs geleverd, dan staat

de aansprakelijkheid van de bewaarder vast en ten onrechte wordt de in-
druk gewekt dat de bewaarder niettemin nog aan die aansprakelijkheid kan

ontsnappen mits het bewijs van een vreemde oorzaak te leveren.
Dit zou immers inhouden dat artikel 1384lid 1 B.W. tot geen autonome

aansprakelijkheid aanleiding geeft, waarvan de toepassing enkel van de

vereniging van de aansprakelijkheidsvoorwaarden aftrankelijk is202.

In werkelijkheid wordt een ander idee - gebrekkig - tot uitdrukking
gebracht. Wanneer de aangesproken bewaarder de rechter kan overtuigen
dat de schade, waarvan de vergoeding wordt gevorderd, iuln een vreemde

oorzaak2o3 is toe te rekenen, dan is de kans groot dat, bij wijze van feitelijk
en derhalve weerlegbaar vermoeden, wordt aangenomen dat hetzij geen

gebrek, hetzij geen causaal verband tussen het gebrek en de schade bestaat.

Het bewijs van een vreemde oorzaak strekt er dus toe aan te tonen

dat één of meerdere toepassingsvoorwaarden van artikel 1384 lid I B.W.
ontbreken2e zodat tot geen aansprakelijkheid van de bewaarder is te

besluiten.

Onder die omstandigheden, is het echter onjuist over de bevrijding van
de aansprakelijkheid door het bewijs van een vreemde oorzaak te spreken

vermits eigenlijk tot de ontstentenis van aansprakelijkheid is te besluiten.

Uit het bewijs van een vreemde oorzaak is bovendien niet te snel af te
leiden dat tussen het vastgestelde gebrek van de zaak en de schade geen

R.CJ.B. 1948, 169; Fagnart, J.L. en Denève, M., Chronique, "f.f. 1988, 264, nr.
123; Ranscelot, Y., noot bij Liège 4 april 1952, J.T. 1953,377; Vandenberghe, H.,
Van Quickenborne, M., e.a., Overzicht, T.P.R. 1987, l4ll-1417, nrs. 81-84; Cass.

19 oktober 1911, Pas. l9ll, I, 518; Cass. 24 mei 1945, Arr. Cass. 1945, 16l; Pas.

1945,1,172; Cass. 9 november 1972, An. Cass. 1973, 243;Pas.1973,I,237; Cass.

5 februari 1976, An. Cass. 1976,666; Pas. 1976,1,635; Cass. 12 februari 1976, ê.rr.
Cass. 1976, 683; Pas. 1976,1,652.

202. Zie b.v. Gent 2l januari 1986, R.W. 1987-88, 1036 (waar die indruk wordt gewekt).
203. Nl. een onvoorspelbare en onoverkomelijke gebeurtenis, onaftrankelijk van de wil van

de aangesprokene en vreemd aan het gebrek.

204. Dabin, J., en Lagasse, 4., Examen, R.C.J.8.1958, 215, nr. 68; Dalcq, R.O., Examen,
l, R.C.J.B. 1968,246, nr. 55; Dalcq, R.O., Examen,lll, R.CJ.B. 1980,408, nr. 63;
Vandenberghe, H., Van Quickenbome, M. en Hamelink, P., Overzicht, f.P.R. 1980,
1252, nr. 90; Comelis, L., Zaken 188-189, nr. 201; zie ook Rb. Antwerpen I juni
1987, R.W. 1987-88, ,140; Rb. Neufchâteau 18 november 1987, Rev. Rég. Dr. 1988,
16l; (zie ook infra m.b.t. artikel 1385 B.W., nrs. 365-368).
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causaal verband bestaat.

Het is nl. mogelijk dat zowel het gebrek van de zaak, als de vreemde

oorzaak met de schade een conditio-sine-qua-non-verband vertonen, m.a.w.

dat bij ontstentenis van hetzij het gebrek, hetzij de vreemde oorzaak

de schade zich niet, althans niet meer op dezelfde wijze zou hebben

voorgedaan. In dergelijke veronderstelling is de bewaarder jegens het

slachtoffer aansprakelijk, onder voorbehoud van een verhaal tegen een

derde of het slachtoffer wanneer daartoe aanleiding bestaat20s.

Door zonder meer, uit het bewijs van een vreemde oorzaak de ont-

stentenis van een causaal verband tussen gebrek en schade af te leiden,

miskent de rechter de mogelijkheid van een meervoudige causaliteit.

a.i. De grondslag van de urnsprakelijkheid voor
het gebrek van de zaak.

307. Met betrekking tot de grondslag van de aansprakelijkheid voor
gebrekkige zaken vertoont de rechtspraak van het Hof van Cassatie een

opmerkelijke ontwikkeling'ffi, die in de rechtsleer niet alleen tot uitvoerige
besprekingen, maar ook tot uiteenlopende zienswijzen aanleidin g gaP07 .

Oorspronkelijk verklaarde het Hof van Cassatie de aansprakelijkheid

voor gebrekkige zaken door haar toepassingsvoorwaarden. Uitgaande van

het toen gangbare beginsel "pas de responsabilité sans faute" en overeen-

komstig de conclusie van Advokaat Generaal Janssens, heeft het Hof van

Cassatie in zijn arrest van 26 mei 1904 beslist:

" . . que le législateur a dans l'article 1384, assimilé le fait des choses

à celui des personnes; que ce terme, employé une seule fois dans la
phrase, ne peut avoir deux significations et vise donc, comme pour
les deux personnes, une faute qui ne peut consister qu'en un vice de

nature à préjudicier, cause réelle du dommage; que la constatation du

vice de la chose dont on a la garde est donc au même titre que celle de

la faute de la personne dont on doit répondre, la condition à laquelle

205. Comelis, L.,Zaken,189, nr. 202; Cass. 30 november 1984, An. Cass. 1985, 459; Pas.

1985, I,411.
206. Zie voor een overzicht o.m. Dalcq, R.O., Traité,l, 636-640; Comelis, L., Zaken, 25-

32; Bützler, R. en Comelis, L., De opvattingen van F. Dumon in verband met de

buitencontractuele aansprakelijkheid voor zaken, in "Liber amicorum F. Dumon", l,
Antwerpen, Kluwer, 1983, 55-58.

207. Zie o.m. Vansweevelt, Th., La présomption de responsabilité qui pèse sur le gardien

d'une chose affectée d'un vice, ^R.G.A.R. 1986, nr. 11108-2; Comelis, L., Zaken,35-42,
nts. 42-47.
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I'article 1384 subordonne la responsabilité du dommage; qu'aucune
présomption légale ne dispense de la preuve à cet égard."208.

De, om tot een aansprakelijkheid te kunnen besluiten, onontbeerlijk
geachte fout werd aldus in het gebrek van de zaak gevonden, m.a.w. in
een toepassingsvoorwaarde van de aansprakelijkheid.

Er werd echter geen beroep gedaan op een vermoeden van fout of van

aansprakelijkheid.

Ook in latere aresten gebeurde dit niet2oe: de aansprakelijkheid van

de bewaarder werd, minstens impliciet doch zeker, door de toepassings-
voorwaarden van artikel 1384 lid l. B.W. verklaard2lo.

308. Met het arrest van 25 maart 1920 bracht het Hof van Cassatie hierin
verandering.

Er werd beslist "qu'il y a présomption de faute et obligation de réparer

dès lors qu'il est constant que I'accident a été provoqué par un vice de

la chose"2ll.
De fout werd m.a.w. niet meer met het gebrek van de zaak

geidentificeerdztz, maar uit de toepassingsvoorwaarden van artikel 1384

lid 1 B.W. bij wijze van een vermoeden afgeleid.
Naderhand werd de fout, die ten laste van de bewaarder werd vermoed

eenmaal dat het bewijs van de toepassingsvoorwaarden van artikel 1384

lid I B.W. werd geleverd, nader omschreven.

In het cassatiearrest dd. 25 maart 1943 werd beslist dat "de fout van

de bewaker welke de verantwoordelijkheid doet ontstaan, bestaat in het

feit zelf dat hij een zaak onder zijn bewaking heeft welke door een gebrek

is aangetast"2l3.

Het vermoeden van fout kon volgens het Hof van Cassatie enkel

208.
209.

Cass. 26 mei 1904, Pas. 1 904, 1,246 met de conclusie van Advocaat Generaal Janssens.

Zie Cass. 15 februari 1906, Pas. 1906, I, 135; Cass.2juli 1908, Pas. 1908, I,285; Cass.

19 oktober 1911, Pas. 1911, I,518 ("qu'aussi la responsabilité des articles précités
n'est encourue que lorsqu'une faute est établie, soit dans le fait de la personne dont
on doit répondre, soit dans le fait de la chose dont on doit répondre").
Enig voorbehoud is te maken voor Cass. 2 juli 1908, Pas. 1908, I, 285.
Cass. 25 maart 1920, Pas. 1920, I, 110; zie ook Cass. ll februari 1937, Pas. 1937,1,
52.
Die redenering loopt inderdaad mank: een zaak kan geen fout plegen en het gaat dan
ook niet op, het gebrek van de zaak als haar fout voor te stellen.
Cass.25 maart1943, Arr. Cass. 1943,68; Pas. 1943, I, 110; zie ook Cass. l1 februari
1937, Pas. 1937,1,52; Cass. 9 november 19'12, Ar,. Cass. 1973, 243; Pas. 1973, I,
23'1.

210.
ztt.

212.

213.
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worden ontkracht door het bewijs van een vreemde oorzaak2r4.

Vnl. De Page en Dumon verdedigden die zienswijze van het Hof van

Cassatie2l5.

Het vermoeden van fout als grondslag van de aansprakelijkheid voor
gebrekkige zaken stuit evenwel op onoverbrugbare kritiek:

- vermits het vermoeden van fout enkel door het bewijs van een

vreemde oorzaak is te ontkrachten, betekent dit dat de bewaarder zich niet
kan bevrijden door het bewijs dat hij geen fout pleegde, althans dat het

slachtoffer in zijn hoofde geen fout aantoonde. In dat opzicht is het ver-

moeden van fout derhalve onweerlegbaar.

Omdat zij in feite materiële rechtsregels zijn2r6, wordt aangenomen dat

onweerlegbare vermoedens alleen door de wetgever en niet door de recht-

spraak in het leven zijn te roepen217.

- de omstandigheid een zaak onder de bewaring te hebben die

door een gebrek is aangetast, is kennelijk onvoldoende om het besluit

te rechtvaardigen dat de bewaarder zich aan een fout schuldig maakte.

Daartoe is immers vast te stellen dat de bewaarder toerekeningsvatbaar
was, dat hij een algemene zorgvuldigheidsnorm miskende en dat schade als

gevolg van de bewaring voorzienbaar was. Het is onmogelijk uit de loutere
vaststelling van de bewaring van een gebrekkige zaak zonder meer af te
leiden dat alle bestanddelen van het wettelijke foutbegrip zijn verenigd.

Het vermoeden van fout, zoals door het Hof van Cassatie omschreven,
strijdt dan ook met het wettelijke "foutbegrip".

- impliciet doch zeker wordt dit bevestigd door de rechtsregel dat de

oorsprong van het gebrek irrelevant is en dat geen rekening is te houden
met de omstandigheid dat de bewaarder het gebrek niet kende of zelfs

214.
215.

O.m. Cass. 24 mei 1945, Arr. Cass. 1945, 16l; Pas. 1945,I, 172.
De Page, H., Traité,L[,874 et seq. en vnl. 877 , nr.910ter; Procureur Generaal Dumon,
toenmalig Advocaat Generaal, conclusie voor Cass. 6 oktober 1961, R.W. 196l-62,
789; zie ook Dalcq, R.O., Traité, l, 633, nr. 2Ol7 et seq. en 685, nr. 2162 et seq.i

contra: hocureur Generaal Dumon, conclusie voor Cass. 7 november 1980, R.W.
1980-81,1791.
Ook in de rechtspraak blijkt die zienswijze nog steeds aanhang te hebben: Rb. Namur
9 juni 1987, Rev. Rég. Dr. 1987, 378.
Zie infra nr. 3 l0-3 I I .

Zie o.m. artikel 1352 B.W.; De Page, H., Traité, lll, 963, nr. 935; Storme, M.,
De bewijslast in het Belgisch privaatrecht, Gent, Story-scientia, 1962, 351 et seq.;

Vansweevelt, Th., o.c., R.G.A.R. 1986, nr. lll08-2.

216.

217.
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absoluut niet kon kennen2ls.

Onder omstandigheden kunnen die rechtsregels ertoe leiden dat de bewaar-

der bij toepassing van artikel 1384 lid 1. B.W. aansprakelijk wordt gesteld,

hoewel hij kan aantonen dat hij onder de invloed van een rechtvaardigings-

grond handelde (o.m. de onoverwinnelijke dwaling . . . )"e 
"n 

derhalve

geen fout kon plegen22o.

- Uit de rechtspraak en rechtsleer blijkt dat artikel 1384 lid 1 B.W.
niet op een verrnoeden van fout is gestoeld, aangezien een strafrechtelijke
vrijspraak van de bewaarder een latere op die wetsbepaling gesteunde

burgerlijke rechtsvordering niet in de weg staat2zr en die rechtsvordering

steeds door de dertigjarige verjaring is beheerst, ook al worden door het

gebrek van de zaak slagen en verwondingen toegebrachÊ2z.

Die oplossingen zouden rechtsregels van openbare orde223 miskennen,

mocht de bewaarder een persoonlijke fout ten laste zijn te leggen omdat

hij een gebrekkige zaak bewaarde die schade berokkende. In dat geval zou

de strafrechtelijke uitspraak immers het gezag van gewijsde ten aanzien

van de op artikel 1384 lid 1 B.W. gestoelde vordering bezitten en zou

die vordering aan de door artikel 1 van de wet van 30 mei 1961 bepaalde

verjaringstermijnen zijn onderworpen wanneer door het gebrek van de zaak

slagen en verwondingen werden toegebracht.

309. Het Hof van Cassatie heeft het vermoeden van fout dan ook als

218. Zie supra nrs. 295-296 en 305.

2l9.Zie o.m. Cass.8 november 1979, An. Cass. 1980,309; Pas. 1980, I,320; Cass.2l
maart 7979, Arr. Cass. 19'19,839; Pas. 1979, 1,844 . . .

220. Dit moet t.a.v. alle rechtvaardigingsgronden gelden (cfr. Viney, G., La responsabilité,
807, nr. 705).

22l.Zie Dalcq, R.O., Examen, R.C.J.B. 1968,247, nr.56; Delvaux, P.M., Laprescription
de l'action civile résultant d'une infraction involontaire. Pour un retour à la dualité
des fautes pénales et civiles, R.G.A.R. 197'l , nr.9707; Legros, R., Changement de
qualification et autorité au civil de la chose jugée au pénal, R.CJ.B. 1960, l4'l
noot 67; Trousse, P.E., Autorité des décisions d'acquittement dans les poursuites du

chef d'accident de la circulation sur le jugement de l'action en réparation exercée

ultérieurement devant le juge civil, R.CJ.B. 1967, 154, nr. 8; Vandenberghe, H.,
Van Quickenbome, M. en Hamelinck, P., Overzicht, T.P.R. 1980, 1216, nr. 70;
Vandenberghe, H., Van Quickenbome, M., e.a., Overzicht, T.P.R. 1987,1375, nr.
64; Cornelis, L., Zaken,272-2'14.

222. Cass. 18 januari 1945, Arr. Cass. 1945, 78; Pas. 1945,1,88; Dabin, J. en Lagasse,
A., Examen, R.CJ.B. 1959,218, nr.72; Vandenberghe, H., Van Quickenbome, M.,
e.a., Overzicht, T.P.R. 1987,1375-1376, m.64; Wilms, W., De verjaring van de
burgerlijke vordering voortspruitend uit een misdrijf, Antwerpen, Kluwer, 1987, 158-

160, nrs. 213-215; Comelis, L., Zaken,276, nr. 285.
223. O.m. artikel 1 van de wet van 30 mei 1961.
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grondslag van artikel 1384 lid I B.rW. verlaten en lijkt224 thans in die

wetsbepaling een "vermoeden van aansprakelijkheid" te ontwaren2zs. 61-

dus wordt onderstreept dat het vermoeden niet alleen op de fout van de

bewaarder, maar ook op het causaal verband tussen die fout en de schade

betrekking heeft226.

De aansprakelijkheid voor gebrekkige zaken wordt door het Hof van

Cassatie derhalve nog steeds in verband gebracht met een - vermoede -
persoonlijke aansprakelijkheid van de bewaarder.

Die rechtspraak is voor kritiek vatbaar.

Op de eerste plaats is vast te stellen dat, vermits het vermoeden van

aansprakelijkheid o.m. op een vermoeden van fout van de bewaarder stoelt,

de kritiek op het aangewende vermoeden van fout toepasselijk blijft2z7.
Bovendien rijst de vraag waarom op "een vermoeden van aansprake-

lijkheid" een beroep is te doen om de aansprakelijkheid van de bewaarder

te verklaren.

Zoals door het Hof van Cassatie herhaaldelijk en zonder enige verwij-
zing naar enig vermoeden van fout of van aansprakelijkheid is bevestigd,
volstaat het om tot de door artikel 1384 lid 1 B.V/. bedoelde aansprake-

lijkheid te besluiten, dat de schade werd veroorzaakt door het gebrek van

een zaak waarvan de aangesprokene de bewaarder was228.

De aansprakelijkheid van de bewaarder is het gevolg van de vereniging
van de toepassingsvoorwaarden van artikel 1384lid 1 B.W. Het is dan ook
overbodig om na de vaststelling van die toepassingsvoorwauuden, via de

omweg van een vermoeden van aansprakelijkheid, tot de aansprakelijkheid
van de bewaarder te besluiten.

310. Die verklaring is ook dubbelzinnig en verhindert dat de juiste draag-

wijdte van artikel 1384 lid 1 B.W. wordt vastgesteld.
Door het vermoeden van aansprakelijkheid als grondslag van de aan-

sprakelijkheid voor gebrekkige zaken te handhaven, wordt ontegenspreke-

224.Zie evenwel het in nr. 310 gemaakte voorbehoud.
225. Zie o.m. Cass. 27 november 1969, Arr. Cass. 1970, 306; Pas. 1970,1,277: Cass. 2

september 1976, An. Cass. 1977, 6;Pas. 1977,I,2; Cass. 15 september 1983, tur.
Cass. 1984,39; Pas. 1984, I,36 met de conclusie van Advocaat Generaal Liekendael.

226. Dalcq, R.O., Traité,I, 635, nr. 2025; De Page, H., Traité, ll, 977, nr. 932 A en III,
965, nr. 935 B.

227.Zie supra nr. 308; Vansweevelt, Th., o.c., R.G:{.R. 1986, nr. 11108; Cornelis, L.,
7-aken,58-65.

228. Zie o.m. Cass. 7 november 1980, Arr. Cass. 1981, 265;Pas. 1981, I, 290; R.W. 1980-
81, 1715 met de conclusie van Procureur Generaal Dumon; Cass. 9 mei 1986, Arr.
Cass. 1986, 1216; Pas. 1986, I, 1094; R.G.A.R. 1987, nr. 11277.
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lijk naar een - verrnoede - persoonlijke fout van de bewaarder verwezen

en wordt de indruk gewekt dat de aansprakelijkheid het gevolg van een

gedragsbeoordeling is.

In werkelijkheid wordt het gedrag van de bewaarder bij de toepassing
van artikel 1384 lid 1 B.W. niet beoordeeld: het wordt niet aan wettelijke
of algemene zorgvuldigheidsnormen getoetst.

Niet het gedrag van de aangesprokene, maar zijn hoedanigheid is

doorslaggevend: hij moet de bewaarder zijn van de zaak die door toedoen
van een gebrek schade heeft veroorzaakt. V/eliswaar zal om te bepalen of
de aangesprokene de hoedanigheid van bewaarder bezit, aandacht zijn te

besteden aan zijn gedrag jegens de zaak.

Dit feitelijk onderzoek strekt er evenwel niet toe het gedrag van de

aangesprokene aan het wettelijke foutbegrip te toetsen, maar heeft alleen

tot doel te bepalen of hij de litigieuze zaak, voor eigen rekening, gebruikte,
behield of ervan genoot met de mogelijkheid er controle, leiding en

bewaking op uit te oefenen. Aldus wordt gezocht naar een hoedanigheid

en niet naar een mogelijk foutief gedrag van de aangesprokene.

Het besluit is dan ook onvermijdelijk dat artikel 1384 lid 1 B.W. zijn
grondslag vindt in de door de rechtspraak bepaalde toepassingsvoorwaar-

den. Vermits de rechtspraak een formele bron van het positieve recht is,

bestaat daartegen geen bezwaar en is vast te stellen dat artikel 1384 lid 1

B.tù/. leidt tot "une responsabilité de plein droit'zze, een aanprakelijkheid
die bestaat uit hoofde van een tot het positieve recht behorende rechtsregel.

Om het verschil met de door de artikelen 1382-1383 lid 1 B.W.
bepaalde aansprakelijkheden te onderstrepen, kan de aansprakelijkheid
voor zaken ook autonoom of objectief worden genoemd om aan te duiden

dat het foutbegrip aan haar toepassing vreemd is230.

De vaststelling dringt zich dan ook op dat artikel 1384 lid 1 B.W.
een rechtsregel van materieel recht uitdrukt die tot het Belgische posi-
tieve recht behoort. Volgens die - algemene en abstracte - rechtsregel
is de aansprakelijkheid het gevolg van de, door de rechtsregel bepaalde

toepassingsvoorwaarden23 I 
.

Eenmaal die toepassingsvoorwaarden zijn verenigd, bestaat de aan-

229. Zie Cass. fr. 22 november 1957, Bull. Civ. 1957, ll, nr. 746; Viney, G., La responsa-
bilité,751-754.

230. O.m. Comelis, L., Zaken, 64 65, m.'13.
23l.Zie reeds Luysen,4., La responsabilité du fait des choses inanimées, Rev. Dr. B.

(1921-25),Y11,267 et seq.; Berten, J., noot bij Rb. Mons 15 januari 1954, R.G.A.R.,
1955, nr. 5486 en noot bij Rb. Nivelles 13 juni 1956, R.GA.R., 1958, nr. 6140.
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sprakelijkheid. Het is dan ook overbodig haar te willen vermoeden.

311. Een belangrijk deel van de rechtsleer, die het vermoeden van aan-

sprakelijkheid als grondslag van artikel 1384 lid 1 B.W. voor kritiek vat-

baar acht, stelt voor de aansprakelijkheid van de bewaarder van de gebrek-

kige zaak als de sanctie van de miskenning van een resultaats-232 of van
een "garantieverbintenia"233 1a beschouwen.

Die terminologie is dubbelzinnig. Enerzijds, wensen die auteurs te
onderstrepen dat de aansprakelijkheid voor gebrekkige zaken niets met

de foutaansprakelijkheid heeft te maken omdat het volstaat dat de schade

door het gebrek van de zaak werd veroorzaakt, opdat de bewaarder ervan

aansprakelijk zou zijn, zonder dat het bewijs van de ontstentenis van enige
fout bevrijdend werkt.

Anderzijds, wekken zij de indruk te verwijzen naar die foutaansprake-
lijkheid, minstens naar een gedragsbeoordeling van de bewaarder.

De "resultaatsverbintenis" verwijst immers naar de contractuele aan-

sprakelijkheid en houdt in dat de schulden&r van een verbintenis aan-

sprakelijk is voor de schade die door zijn contractuele wanprestatie23a

is berokkend, tenz\j hij kan aantonen dat de schade het gevolg van een

vreemde oorzaak is235.

Dit tegenbewijs kan o.m. inhouden dat de schuldenaar ontoerekenings-
vatbaar is236, waardoor m.a.w. het bestaan van een - contractuele - fout
wordt uitgesloten.

In beginsel heeft de ontoerekeningsvatbaarheid van de bewaarder van

de zaak op de toepasselijkheid van artikel 1384 lid 1 B.W. evenwel geen

invloed.
Hieruit volgt dat in artikel 1384lid 1 B.W. geen resultaatsverbintenis is

232. Yan Ryn, J., La responsabilité du fait des choses, J.T. 1946, 165.
233. Dalcq, R.O., Le vice de la chose, R.CJ.B. 1970,72; Dalcq, R.O., Examen, R.CJ.B.

1980, 404, nr. 58; Fagnart,l.L., Examen, 56; Fagnart, J.L., Examen, l.T. 1976,607,
nr. 103; Fagnart, J.L., tæs obligations de garantie, in"Mélanges Baugniet", Brussel,
1976,247 et seq.; Lagasse, 4., Problèmes de responsabilité au cas de dommage causé
par une chose affectée d'un vice cachê.|* gardien, I'entrepreneur, le vendeur, R.CJ.B.
1963, l1 et seq.; Van Ryn, J., o.c., J.T. 1946, 165; Vansweevelt, Th., o.c., R.G.A.R.
1986, nr. I I 108-2 verso, in fine.

234. Nl. het niet bereiken van het - contractueel - beloofde resultaat.
235.Zie o.m. Kruithof, R., Overzicht, T.P.R. 1983,621, nr. 113 en de aldaar vermelde

referenties.
236.Zie Cass. 29 november 1984, An. Cass. 1985,446; Pas. 1985, I, 399; R.C.J.B. 1986,

213 met noot van Glansdorff, Fr., La responsabilité contractuelle des malades mentaux
et des autres personnes atteintes d'un trouble physique ou mental.
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te zoeken, aangezien dit begrip mede naar mogelijke persoonlijke fouten
van de schuldenaar van de verbintenis verwijst, waaraan de besproken

wetsbepaling vreemd is.

V/ellicht om die reden wordt thans meer en meer over een garantie-

verbintenis - in plaats van over een resultaatsverbintenis - gesproken.

Toch is ook die term onnauwkeurig: het begrip "verbintenis" of "ver-
plichting" verwijst, impliciet doch zeker, naar een rechtsverhouding tussen

twee of meerdere rechtssubjecten. Minstens één van die rechtssubjecten
(passief rechtssubject genoemd) is er - binnen het kader van die rechts-

verhouding - toe gehouden iets te doen, niet te doen of te geven voor of
aan het rechtssubject dat op die prestatie een aanspraak kan laten gelden
(actief rechtssubject genoemd)237.

De op de bewaarder rustende garantieverplichting zou, in het bijzonder,
inhouden dat hij het slachtoffer moet vrijwaren en vergoeden wanneer de

schade door het gebrek van een zaak is veroorzaakt, die hij bewaart.
Aldus wordt evenwel niet naar de grondslag - de verklaring - van

artikel 1384 lid 1 B.W. verwezen, doch naar het - overigens onbetwiste

- gevolg van de vereniging van de toepassingsvoorwaarden (nl. de ver-
plichting tot vergoeding)238. Oorzaak en gevolg van de aansprakelijkheid

worden met elkaar verward.
Wellicht is de terughoudendheid om te aanvaarden dat een aansprake-

lijkheid niet noodzakelijk een gedrag van een rechtssubject sanctioneert,

maar op grond van een hoedanigheid van de aangesprokene239 in werking
kan treden, hiervan de verklaring.

Diezelfde terughoudenheid verklaart eveneens waarom Hoven en

Rechtbanken zo dikwijls, wanneer zij artikel 1384 lid 1 B.W. moeten

toepassen, niet aan de verleiding weerstaan om, minstens impliciet, naar

een persoonlijke tekortkoming van de bewaarder240 te verwijzen2al.
De garantieverplichting, die de aansprakelijkheid voor gebrekkige za-

ken niet kan verklaren, is dus bezwaarlijk met artikel 1384 lid 1 B.W. in
verband te brengen, aangezien zij de aandacht afleidt van de werkelijke

237. Het actieve rechtssubject is titularis van een subjectief recht en het passieve rechtssub-
ject moet de uitoefening ervan dulden, op voorwaarde dat de rechtsverhouding waarin
zlj zich bevinden op één of meerdere rechtsregels stoelt.

238. In die zin zijn ook in de artikelen 1382 en 1383 B.W. garantie-verplichtingen te

vinden.
239."fe zamen met de andere toepassingsvoorwaarden van artikel 1384 lid I B.W.
240. Die met een gedragsbeoordeling van de aangesprokene gepaard gaat.

241. Zie o.m. Cornelis, L., Zaken, 220-225, nrs. 232-237 en de aldaar geciteerde voorbeel-
den.
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betekenis die aan die wetsbepaling toekomt: niet het gedrag (nl. de ver-
plichting tot vergoeding), maar de hoedanigheid van de aangesprokene is,

samen met de overige toepassingsvoorwaarden, noodzakelijk en voldoende

om haar toepassing te rechtvaardigen.

a,4. Het toepassingsgebied van de aansprakelijkhei.d
voor gebrekkige zaken.

A. Ten aanzien van de artikelen 1382-1383 B.W.

312. Het slachtoffer kan de bewaarder van de zaak zowel bij toepas-

sing van de artikelen 1382-1383 B.W., als van artikel 1384 lid I B.\V.
aanspreken op voorwaarde dat de toepassingsvoorwaarden van die wets-

bepalingen tegelijk aanwezig zijn.
Uit de rechtspraak blijkt overigens dat dikwijls, afgezien van de toe-

passingsvoorwaarden van artikel 1384 lid I B.W., een persoonlijke fout
van de bewaarder van de zaak wordt vastgesteld2a2.

Het kan eveneens gebeuren dat het slachtoffer op artikel 1384 lid I
B.W. lastens de bewaarder een beroep kan doen en tegelijk een derde op
grond van de artikel 1382-1383 B.W. kan aanspreken. De bewaarder en

de derde worden, in voorkomend geval, in solidum tot schadevergoeding
veroordeeld, onder voorbehoud van het verhaal dat zij onderling kunnen

uitoefenen.
Wanneer het slachtoffer zich aan een persoonlijke fout in causaal

verband met de schade heeft schuldig gemaakt, kan de bewaarder van

de zaak, waarop artikel 1384lid 1 B.W. toepasselijk is, een verdeling van

de aansprakelijkheid vorderenz3.

B. Ten aanzien van artikel 1386 bis B.IV.

313. Zoals is besproken, sluit de krankzinnigheid van de bewaarder de

toepassing van artikel 1384 lid 1 B.W. niet uit24. De bewaring is immers

een rechtsfeit, geen rechtshandeling: het volstaat dat de aangesprokene in
feite en voor eigen rekening de zaak gebruikt, behoudt of ervan geniet,

242. O.m. Rb. Huy 2l maart 1984, R.G.A.R. 1985, nr. 10991; Rb. Brussel 3l augustus
1987, V.K.I. 1988, nr. 65; Cornelis, L., Zaken,220-225 en vnl. de onder noot 98
vermelde rechtspraak: artikel 1384 lid I wordt aldus onrechtstreeks en ten onrechte
tot een toepassing van de artikelen 1382-1383 B.W. herleid.

243. Cass. 30 november 1984, Arr. Cass. 1985,459; Pas. 1985, I, 411.
2M. Zie supra nr. 281.
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met de mogelijkheid er controle, toezicht en bewaking op uit te oefenen

opdat hij de hoedanigheid van bewaarder zou verwerven. De vraag of hij
bovendien al dan niet toerekeningsvatbaar is, is voor de toepassing van

artikel 1384 lid 1 B.W. niet dienend.

De rechtspraak en de rechtsleer die een andere zienswijze verdedigen,

gaan ervan uit dat de aansprakelijkheid voor zaken op het foutbegrip
stoelt2as. Aangezien, zoals besproken, die opvatting op terechte kritiek
stuit, is het besluit onvermijdelijk dat de krankzinnigheid van de bewaarder
geenszins de toepassing van afiikel 1384 lid 1 B.V/. uitsluit246.

Bijkomend rijst de vraag of de krankzinnige bewaarder, wanneer de

toepassingsvoorwaarden van artikel 1384 lid 1 B.W. zijn verenigd, moge-

lijk op artikel 1386 bis B.lV. een beroep kan doen om de verplichting tot
vergoeding te beperken of uit te sluiten. Vermits de toepassing van artikel
1386 bis B.W. een schadeverwekkende daad van de krankzinnige vergt,

is die vraag ontkennend te beantwoorden. Artikel 1384 lid 1 B.W. sanc-

tioneert immers geen daad of gedrag van de aangesprokene2aT, doch wel
een hoedanigheid die zich samen met de overige toepassingsvoorwaarden

van die wetsbepaling moet voordoen. De artikelen 1384 lid 1 en 1386 bis

B.V/. hebben aldus onderscheiden toepassingsgebieden.

C. Ten aanzien van artikel 1384 Iid 2 B.W.

314. Om dezelfde redenen als de krankzinnige, kan ook een minderjarige

- onder omstandigheden - de bewaarder van een gebrekkige zaak zljn en

bij toepassing van artikel 1384lid 1 B.W. aansprakelijk worden gesteld2a8.

Daartoe is o.m. vereist dat wordt vastgesteld dat hij de zaak voor eigen

rekening en niet voor rekening van zijn ouders gebruikte, behield of ervan

genoot.

Ervan uitgaande dat de aansprakelijkheid voor gebrekkige zaken van

de minderjarige bewaarder noch inhoudt dat hij zich aan een persoonlijke
fout, noch aan een objectief onrechtmatige daad schuldig maakte - vermits
artikel 1384 lid 1 B.W. een hoedanigheid treft -, volgt hieruit dat het

slachtoffer, omwille van de toepasselijkheid op de minderjarige van artikel

245. Rb. Charleroi, 8 februari 1972, R.G.4.R.1974,nr.9338 met goedkeurende noot van

Glansdorff, Fr.; Meulders, L., o.c., À.G.A.R. 1984, nr. 10842 lO-verso; Van Mullen,
J., o.c., R.CJ.B. 1978,277-278, nr.23.

246. Zie supra nrs. 308-309; cfr. Glansdorff, Fr., o.c., R.C J .8. 1987 , 236, nr. 13.

247. Zie supra nr. 310.
248. Zie supra nr. 373; zie ook Meinertzhagen-Limpens, A., o.c., R.CJ.B. 1985,223-225,

nrs. 15-16; Meulders, L., o.c., R.G.A.R. 1984, nr. 10842-8 tot l0; Van Mullen, J., o.c.,
R.C J.B. 1978, 27 4-2'1 4, nrs. 20-21.
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1384lid 1 B.W., niet automatisch artikel 1384lid 2 B.W. lastens de ouders

kan inroepen.

Laatstgenoemde wetsbepaling vergt immers het voorafgaande bewijs
van een fout of minstens van een objectief onrechtmatige daad van de

mindejarige die niet zonder meer uit de toepasselijkheid van artikel 1384

lid 1 B.W. is af te leiden2ae.

Blijkt integendeel dat de minderjarige de gebrekkige zaak voor re-
kening van zijn ouders gebruikte, behield of ervan genoot, dan kunnen
hoogstens die ouders als bewaarders in aanmerking komen. In voorko-
mend geval, is artikel 1384 lid 1 B.W. op hen toepasselijk. Slaagt het
slachtoffer er bovendien in een fout, minstens een objectief onrechtma-
tige daad van de minderjarige in causaal verband met dezelfde schade te

bewijzen, dan is ook anikel 1384 lid 2 B.W. op de ouders toepasselijk.
Aan het door de wetsbepaling in het leven geroepen aansprakelijk-

heidsvermoeden kunnen de ouders ontsnappen door het bewijs dat zij op

hun kind een toereikend toezicht oefenden en het een goede opvoeding
verstrekten25o. Eenmaal de toepassingsvoorwaarden van artikel 1384 lid 1

B.W. in hoofde van de ouders zijn vervuld, is aan die aansprakelijkheid
daarentegen niet meer te ontsnappen.

De schade kan tegelijk door het gebruik van een zaak en door een fout
of een objectief onrechtmatige daad van een minderjarige zijn veroorzaakt,
zonder dat hetzij de minderjarige, hetzij zijn ouders de bewaarder van

de gebrekkige zaak zijn. In dat geval is tot een aansprakelijkheid in
solidum van de bewaarder en van de ouders te besluiten wanneer de resp.

toepassingsvoorwaarden zijn vervuld.

D. Ten aanzien van artikel 1384 lid 3 B.Iry.

315. Omdat de bewaarder van een zaak noodzakelijk die zaak voor eigen
rekening moet gebruiken, behouden of ervan genieten werd, tot voor kort,
aangenomen dat de aangestelde geen bewaarder kon zijn van de zaken die
hij tijdens de uitoefening van zijn bediening aanwendde2sl.

In het arrest van het Hof van Cassatie dd. 5 november l98l2s2 is terecht

249. Contra: Meulders, L., o.c., R.G.A.R. 1984, nr. 10842-9 verso en 10; vgl. ook het in
nr. 315 besproken arrest van het Hofvan Cassatie dd. 5 november 1981.

25O.Zie supra nrs. 184-188.
25l.Zie voor een overzicht van de rechtspraak: Dalcq, R.O., Traité, I, 515, nr. 1558;

Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M. en Hamelink, P., Overzicht, f.P.R. 1980,

1222, nr.74B; Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M., e.a., Overzicht,T.P.R. 1987,
1383, nr. 68; Comelis, L., Zaken,209-211, nr.223.

252. Cass. 5 november 1981, Arr. Cass. 1982, 328; Pas. 1982,1,316; die stelling gaat
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bevestigd dat een aangestelde tijdens de uitoefening van zijn bediening,

onder omstandigheden, zelf de bewaring van de door hem aangewende

zaken kan bezitten, zodat artikel 1384lid I B.W. tegen hem is in te roepen.

Hoewel m.b.t. artikel 1385 B.W. gewezen, is uit het geciteerde arrest

van 5 november 1981 toch af te leiden dat, naar het oordeel van het Hof van

Cassatie, ook de op artikel 1384 lid 1 B.W. gestoelde aansprakelijkheid
van de aangestelde het slachtoffer toelaat de aansprakelijkheid van zijn
aansteller bij toepassing van artikel 1384 lid 3 B.W. in te roepen, mits
de desbetreffende toepassingsvoorwaarden zijn verenigd. Die opvatting is

voor kritiek vatbaarz53: de toepassing van artikel 1384 lid 3 B.W. vergt
immers het bewijs van eenfoul, minstens van een daad van de aangestelde

waardoor de schade werd veroorzaakt.

Uit de vaststelling dat de aangestelde de bewaarder van een zaak
was, waarvan het gebrek schade berokkende, is af te leiden noch dat die

aangestelde een fout pleegde, noch dat zijn daad (gedrag) de schade tot
gevolg had, vermits voor de toepassing van artikel 1384 lid l. B.W. de

enkele hoedanigheid van bewaarder volstaat.

Uit de toepassing van artikel 1384 lid 1 B.\V. is derhalve niet af te
leiden dat ook de toepassingsvoorwaarden van artikel 1384 lid 3 B.W.
zijn verenigd25a.

W'anneer de aansteller of de meester de bewaarder is van de zaak die
door de aangestelde of de bediende, in de uitoefening van zijn bediening,

is aangewend, is artikel 1384 lid I B.W. enkel op de eerstgenoemde

toepasselijk. Is de schade tevens aan een fout van de aangestelde ofvan de

bediende te wijten, dan kan het slachtoffer zowel artikel 1384 lid 1 B.W.,
als artikel 1384 lid 3 B.W. tegen de bewaarder-aansteller inroepen.

Is de schade tegelijk veroorzaakt door de fout van een aangestelde en

het gebrek van een zaak,waarvan noch de aangestelde, noch de aansteller

de bewaarder zijn, dan heeft het slachtoffer de keuze. Het kan, afgezien van

de persoonlijke aansprakelijkheid van de aangestelde, hetzij de aansteller,

hetzij de bewaarder aanspreken of op hun aansprakelijkheid in solidum
een beroep doen.

er impliciet doch zeker van uit dat de anikelen 1384 lid I en 1385 B.W. op een

vermoeden van fout zijn gestoeld (zie Meinertzhagen-Limpens A., o.c., R.CJ.B.1985,
230-231, nr. 22; Meulders, L., o.c., R.G.A.R. 1984, nr. 10842-9 en 9 verso). Die
opvatting is voor terechte kritiek vatbaar (zie supra nrs. 308-309).

253. Zie reeds supra nr.242; zie nochtans Vandenberghe, H., Van Quickenbome, M., e.a.,

Overzicht, T.P.R. 198'l ,1384, nr. 69 (die het arrest bijvallen).
254. Zie ook Meinertzhagen-Limpens, 4., o.c., R.CJ.B., 1985,228, rr. 20.
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E. Ten aanzien van artikel 1384 lid 4 B.Iry.

316. Zoals ten aanzien van artikel 1384 lid 2 B.W. gebeurde, zijn drie
hypotheses te onderscheiden2ss:

- uit de feiten blijkt dat de leerling de bewaarder van een gebrek-

kige zaak was. Op die leerling is, onder omstandigheden, artikel 1384 lid
1 B.W. toepasselijk, maar daaruit is niet af te leiden dat ook de toepas-

singsvoorwaarden van artikel 1384 lid 4 B.W. verenigd zouden zijn. De
bewaring van een zaak houdt nl. niet in dat de leerling zich aan een fout
of een objectief onrechtmatige daad schuldig maakte.

- was niet de leerling, maar de onderwijzer de bewaarder van de

zaak, dan is artikel 1384 lid I B.W. alleen op hem toepasselijk. Die
aansprakelijkheid zal met artikel 1384 lid 4 B.W. worden gecombineerd

wanneer de schade niet alleen door het gebrek van de zaak, maar ook door
een fout of een objectief onrechtmatige daad van de leerling is veroorzaakt,

met dien verstande dat m.b.t. artikel 1384 lid 4 B.W. het tegenbewijs van

de aansprakelijkheid kan worden geleverd.

- de zaak die door de leerling foutief is gebruikt, kan, onder omstan-
digheden, door een ander persoon dan de onderwijzer worden bewaard.

Indien die zaak een gebrek vertoont dat, samen met de fout van de leer-
ling, een causaal verband met de schade vertoont, is de aansprakelijkheid
in solidum van de derde en van de onderwijzer in te roepen, onder voor-
behoud van het tegenbewijs van laatstgenoemde.

F. Ten aanzien van artikel 1384 lid I B.W.

317. Bepaald moet worden of bij toepassing van artikel 1384 lid I
meerdere personen tegelijk kunnen worden aangesproken tot vergoeding
van eenzelfde schade die door het gebrek van een zaak is veroorzaakt.

Twee hypothesen lijken daarbij te onderscheiden:

- de eerste, wanneer meerdere personen samen de bewaring van
een zaak bezitten (collectieve bewaring)2s6 en het gebrek van die zaak

hetzij aan een derde, hetzij aan één der bewaarders schade berokkent.
Het slachtoffer kan, onder die omstandigheden, de bewaarders op grond

van artikel 1384 lid I B.W. aanspreken, wat tot een aansprakelijkheid in

255.Zie supra nr.314.
256. Zie supra, nr. 284; de gesplitste bewaring leidt niet tot dit resultaat vermits nooit meer

dan één rechtssubject de bewaarder is van het in aanmerking genomen gedeelte van
de zaak.
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solidum leidt. Dient een bewaarder zich als slachtoffer aart2s7, dan kunnen
de aangesproken bewaarders zich jegens hem eveneens op artikel 1384 lid
1 B.W. beroepen2ss, wat een gedeelde aansprakelijheid tot gevolg heeft.

- eerder uitzonderlijk, maar niet uit te sluiten, is de hypothese waarin
de gebreken van twee afzonderlijke zaken (of van twee gedeelten van
eenzelfde zaak die een verschillende bewaarder hebben) samen aan een
derde schade berokkenen. Het lijdt geen twijfel dat het slachtoffer, wanneer
het de toepassingsvoorwaarden t.a.v. elke bewaarder afzonderlijk bewijst,
de aansprakelijkheid in solidum van die bewaarders kan bekomen. In hun
onderlinge rechtsverhouding kunnen zij een op artikel 1384 lid 1 B.W.
gestoeld verhaal uitoefenen2se.

G. Ten aanzien van artikel 1385 B.W.

318. In het algemeen wordt aangenomen dat de artikelen 1384 lid I en
1385 B.W. een eigen toepassingsgebied hebben.

Hieruit volgt dat op die wetsbepalingen tegelijk een beroep is te doen
wanneer eenzelfde schade én door het gebrek van een zaak én door de

daad van een dier is veroorzaakt, maar dat beide wetsbepalingen zijn te
onderscheiden wanneer de schade hetzij door een zaak, hetzij door een

dier is berokkend2o.
Wanneer eenzelfde schade door een gebrek van een zaak én door de

daad van een dier is veroorzaakt, kan het slachtoffer, mits alle toepas-

singsvoorwaarden van die wetsbepalingen zijn verenigd, op de artikelen
1384 lid 1 en 1385 B.W. een beroep doen. Worden de zaak en het dier
door verschillende rechtssubjecten bewaard, dan is een aansprakelijkheid
in solidum mogelijk met een onderling verhaal tussen de bewaarders.

Vnl. op grond van de regel "specialia generalibus derogant" wordt
beweerd dat wanneer een schade door een dier is veroorzaakt, enkel artikel
1385 B.W., met uitsluiting van artikel 1384lid 1 B.W., is in te roepen26l.

Die opvatting verdient nochtans te worden toegelicht: in het rechts-

257.Dit kan om verschillende redenen gebeuren, zie supra nrs. 302-303.
258. Cass. 15 september 1983, An. Cass., 1984, 39; Pas. 1984, I, 36 (de mogelijkheid van

een verhaal is uitdrukkelijk voorzien).
259. Zie supra nr. 303.
260. Meulders, L., o.c., R.G.A.R. 1984, nr. 10842-6 verso en 7.
261. Dalcq, R.O.,Traité,I,641, nr. 2042; Meulders, L., o.c., R.G.A.R. 1984, nr. 10842-6

verso; Van Mullem, J., o.c., R.CJ.B. 1978,269, nr. I l, noot l3; Comelis, L., Zaken,
247, nr.255.
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verkeer zijn dieren immers zaken262. De vraag rijst dan ook waarom het

slachtoffer, dat kan aantonen dat het dier een gebrek vertoont waardoor

schade is berokkend, artikel 1384 lid I B.W. lastens de bewaarder niet

zou mogen inroepen. Vy'eliswaar zal de bedenking worden gemaakt dat het

slachtoffer geen belang heeft om artikel 1384 lid 1 eerder dan artikel 1385

B.rW. in te roepen, vermits het bij toepassing van artikel 1385 B.W. volstaat

een daad van het dier in causaal verband met de schade te bewijzen263.

Gelet op recente rechtspraak van het Hof van Cassatie waardoor lijkt te

worden aangenomen dat de oorsprong van de daad van het dier bevrijdend

kan zijn omdat het causaal verband tussen de daad van het dier en de schade

erdoor wordt uitgesloten2&, zou de gestelde vraag toch een praktisch

belang kunnen hebben.

"specialia generalibus derogant" is slechts een adagium en geen alge-

meen rechtsbeginsel. Het is een interpretatieregel die toelaat de inhoud en

de draagwijdte van de bedoeling van de ontwerper van een rechtsregel te

bepalen. Bij de interpretatie van de rechtsregel staat de bedoeling van de

ontwerper (wetgever, rechtspraak . . . ) immers centraal: zij is de leidraad

van de interpretatie.
Artikel 1385 B.W. maakt sinds 1804 van het Burgerlijk Wetboek deel

uit, terwijl de rechtspraak slechts in 1904 tot een algemene aansprakelijk-

heid voor gebrekkige zaken is geëvolueerd.

Het lijkt onmogelijk te beweren dat de rechtspraak, toen zij de alge-

mene aansprakelijkheid voor gebrekkige zaken in het leven riep, de bedoe-

ling had de aansprakelijkheid van de bewaarder van het dier te beperken.

Aan artikel 1385 B.W. werd integendeel geen aandacht geschonken26s.

Hoven en Rechtbanken wensten de slachtoffers van gebrekkige zaken

een bijkomende beschermingz« te bieden.

Gelet op het onstaansogenblik, op de ontstentenis van verwijzing naar

artikel 1385 B.W. en op de bekommernis de slachtoffers een bijkomende
kans op vergoeding te bieden, lijkt uit het bestaan van een algemene aan-

sprakelijkheid voor gebrekkige zaken niet af te leiden dat het slachtoffer
van een dier, dat in rechte een zaak is, wanneer het de toepassingsvoor-

262. Cfr. Meulders, L., o.c., R.G.A.R. 1984, nr. 10842-6 verso (lijkt dit uit het oog te

hebben verloren).
263. Zie infra nrs. 360-395.
264. Zie infra nrs. 365-368.
265.ln Cass. 26 mei 1904 (Pas. l9M, l,246) werd wel naar artikel 1386 8.W., doch niet

naar de aansprakelijkheid voor dieren verwezen.

266.D.w.2. naast de bescherming die reeds in de artikelen 1382-1386 werd gevonden.
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waarden van die wetsbepaling bewijst, geen beroep op artikel 1384 lid I
B.Vy'. zou mogen doen.

H. Ten aanzien van artikel 1386 B.Iry.

3f9. Het staat vast dat artikel 1384 lid I B.W. zowel op roerende als

op onroerende goederen betrekking heeft267. Een onderscheid tussen on-

roerende goederen van nature, door incorporatie of door bestemming is
daarbij niet te maken.

De vraag is dan ook gerezen of artikel 1384 lid 1 B.V/. op gebouwen

toepasselijk is.

Uit het .rest van het Hof van Cassatie dd. 24 mei 1945 blijkt dat de

toepasselijkheid van artikel 1386 B.V/., de toepassing van artikel 13184

lid 1 B.W. uitsluit, vermits werd overwogen:

"dat artikel 1384 alinea 1 van het Burgerlijk Wetboek, waarbij de

bewaker van een levenloze en met een gebrek bezwaarde zaak ver-
antwoordelijk wordt gesteld voor de schade door het feit van die zaak

veroorzaakt, geen onderscheid maakt tussen roerende, onroerende of
onroerend gemaakte zaken, voor zover het niet gaat over een gebouw

waarvan de instorting, oorzaak van de schade, en voortvloeiend uit
een verzuim in het onderhoud of uit een gebrek in den bouw, inzon-
derheid voorzien is bij artikel 1336"268.

Op grond van het beginsel "specialia generalibus derogant" wordt die

rechtspraak door Hoven en Rechtbanken in het algemeen goedgekeurd269,

erop wijzend dat de cumulatieve toepassing van beide wetsbepalingen

slechts onmogelijk is wanneer de toepassingsvoorwaarden van artikel 1386

B.W. in feite zijn verenigd.

In de rechtsleer wordt echter meer en meer voorbehoud gemaakt en

26'1.

268.

269.

Cass. 24 mei 1945, Arr. Cass. 1945, 161; Pas. 1945, I, 172; Cass. 22 oktober 1954,
Arr. Cass. 1955,98; Pas. 1955, I, 149.

Cass. 24 mei 1945, Arr. Cass. 1945, 161; Pas. 1945, l,172; zie ook Cass. 18 april
1975, An. Cass. 1975,917; Pas.,1975,1,828.
Zieo.m. Gent, 16 mei 1959, R.G.A.R. 1961, nr.6659; Liège l7 mei1967, Jur. Liège
196'l-68,68; Rb. Brussel 12 maart 1970, Pas. 1970, III, I 13; Rb. Antwerpen, 22 maart
1973, R.G.A.R. 1974, nr. 9196; zie ook Dalcq, R.O., Examen, R.CJ.B. 1987, 669,
nr. 69; De Page, H., Traité,11, 1031, nr. 997; Vandenberghe, H., Van Quickenbome,
M. en Hamelinck, P., Overzicht, T.P.R., 1980, 1274, nr. ll0; Vandenberghe, H., Van

Quickenbome, M., e.a., Overzicht, T.P.R. 1987, 1379, 668: Comelis, L., Zaken,249,
nr.257.
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wordt gepleit voor de cumulatieve toepassing van beide wetsbepalin gen27o.

Het belang van die betwisting is duidelijk: de cumulatieve toepassing

kan het slachtoffer, onder omstandigheden, toelaten zowel de eigenaar
van het gebouw (artikel 1386 B.W.) als de bewaarder ervan (artikel 1384

lid 1 B.W.) aan te spreken wanneer beide hoedanigheden in hoofde van

verschillende rechtssubjecten voorkomen.

Om de redenen die reeds m.b.t. de verhouding tussen de artikelen
1384 lid I en 1385 B.W. werden toegelicht27t, is aan te nemen dat de

toepasselijkheid van artikel 1386 B.V/. de toepassing van artikel 1384 lid
1 B.W. nier uitsluit.

Het was geenszins de bedoeling van de rechtspraak de eigenaar van
gebouwen te beschermen toen de algemene aansprakelijkheid voor gebrek-

kige zaken in het leven werd geroepen. Enkel een bijkomende bescherming

van het slachtoffer werd beoogd, zodat, overeenkomstig de bedoeling van

Hoven en Rechtbanken, beide wetsbepalingen elkaar aanvullen i.p.v. el-

kaar uit te sluiten.

Overigens is de vaststelling onvermijdelijk dat een gebouw, als sa-

mengestelde zaak, noodzakelijk een gebrek, een abnormale gesteldheid

vertoont waardoor schade kan worden berokkend, wanneer het door een

gebrek aan onderhoud of door een fout in de constructie is aangetast.

De toepassingsvoorwaarden van beide wetsbepalingen overlappen el-
kaar. Onder die omstandigheden bestaat er geen bezwaar tegen dat de

artikelen 1384 lid I en 1386 B.W. cumulatief worden toegepast, mits
vanzelfsprekend alle toepassingsvoorwaarden van die wetsbepalingen zijn
bewezen.

Dit heeft tot gevolg dat de eigenaar van het gebouw, onder omstan-

digheden, bij toepassing van de artikelen 1384 lid 1 en 1386 B.W. is aan

te spreken, wanneer hij ook de bewaarder van het gebouw is.

Het slachtofler zal integendeel een verhaal op twee rechtssubjecten

bezitten, wanneer de eigenaar niet tegelijk de bewaarder van het gebouw

is.

De artikelen 1384 lid 1 en 1386 B.V/. kunnen ook nog samen worden

toegepast wanneer blijkt dat de schade werd veroorzaakt door de instorting

270. Dabin, J., en Lagasse, A., Examen, R.C.J.B. 1949, 75; Dalcq, R.O., Traité, l, 643,
nr. 2047; Dalcq, R.O., Fondement de I'article 1386 C.c. Concours avec une autre
responsabilité, R.CJ.B. 1971,508; Fagnart, J.L., Examen,60, nr.34; Meulders, L.,
o.c., R.G.A.R. 1984, nr. 10842-7 verso; Vandenberghe, H., Van Quickenbome, M. en
Hamelink, P., Overzicht, I.P.R. 1980, 1220, nr. 73 B en 1275, nr. I I 1; Van Mullem,
J., o.c., R.C.J.B. 1978,269, nr. 1l; zie ook: Kh. Antwerpen 26 juni 1986, T.B.H.
1987, 462.

271. Zie supra nr. 318.
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van een gebouw en door het gebrek van een andere zaak.

Het slachtoffer zal, mits het bewijs van de toepassingsvoorwaarden van

die wetsbepalingen, de aansprakelijkheid in solidum van de eigenaar van

het gebouw en van de bewaarder van de zaak kunnen vorderen, wanneer

die hoedanigheden niet in hoofde van eenzelfde rechtssubjectzijn verenigd.

In hun onderlinge rechtsverhouding kunnen de aansprakelijken op elkaar

een verhaal uitoefenen, waarbij ook zij de toepasselijkheid van de artikelen
1384 lid I en 1386 B.W. kunnen inroepen272.

272. Zie supra nr. 302; conta: Vandenberghe, H., Van Quickenbome, M., e.a., Overzicht,
T.P.R. 1987, 1439, nr. 102.
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b. De aansprakelijkheid voor gevaarlijke zaken.

320. Wanneer over "gevaarlijke" zaken wordt gesproken, wordt verwezen

naar het schaderisico waarmee zij gepaard gaan273. Er is vast te stellen dat

sommige zaken op zichzelf tot een schaderisico aanleiding geven (o.m.

een granaat, een giftige paddestoel . . . ), terwijl andere zaken omwille
van de feitelijke omstandigheden gevaarlijk worden (o.m. een losliggende

tapijt op een marmeren vloer . . . ).
Onder omstandigheden is benadrukt dat het "gevaarlijke" karakter van

een zaak niet als grondslag van een autonome of een objectieve aanspra-

kelijkheid kon dienen omdat het "gevaar" als toepassingsvoorwaarde on-
precies en onduidelijk is27a.

Te herhalen is dat het in omloop brengen en/of houden van een

gevaarlijke zaak, onder omstandigheden, als een fout in de zin van de

artikelen 1382-1383 B.W. kan geldenzls.

Daartoe is vast te stellen dat de aangesprokene toerekeningsvatbaar
was, dat hij door de gevaarlijke zaak in omloop te brengen en/of te
houden niet heeft gehandeld zoals een normaal voorzichtige en redelijke
mens, in dezelfde feitelijke omstandigheden geplaatst, zou hebben gedaan

(miskenning van een algemene zorgvuldigheidsnorm) en dat schade als

gevolg daarvan voorspelbaar was.

In beginsel kan aldus uit de feitelijke vaststelling dat een gevaarlijke
(of gebrekkige)276 zaak in omloop werd gebracht en/of gehouden niet
wettelijk worden afgeleid dat een fout werd begaan.

Dit ligt voor de hand: aangezien het feit schade te berokkenen niet
noodzakelijk foutief is277, kan uit de loutere vaststelling dat een schade-

risico in het leven is geroepen278, niet worden afgeleid dat een fout is
begaan.

Het al dan niet foutief karakter van het in omloop brengen en/of houden

273. Zie desbetreffend: Maeyer, M.J.M.M., Rapport général,in "Travaux de I'Association
Henri Capitanl', XIX, Les choses dangereuses, Paris 1971, 10; Comelis, L.,Zaken,
668-670, nr. ll9.

274. Atiyah, P.S., Accidents, compensation and the law, London, 1978, 153; Comelis, L.,
Zaken,670-672, m. 120.

2'15. Zie supra nrs. 140-142.
276. Ook een gebrekkige zaak geeft tot een gevaar aanleiding, zie de bepaling van het

begrip "gebrek", supra nrs. 291-296.
277.Zie o.m. Cass. l0 december 1976, An. Cass. 1977,406; Pas. 1977,1,410; Cass.4

oktober 19'13, An. Cass. 1974, 135; Pas. 1974, l, 124.
278. Dat zich, bij veronderstelling, nog niet heeft verwezenlijkt.

Cfr. Causin, E., La responsabilité aquilienne du vendeur professionnel de produits
dangereux ou insatisfaisants, R.G.A.R. 7976, nr.9628.
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van een gevaarlijke of gebrekkige zaak is, afgezien van de toerekenings-
vatbaarheid van de aangesprokene en van de voorspelbaarheid van schade,

slechts te beoordelen op grond van alle feitelijke omstandigheden die zich

bij het in omloop brengen en/of houden voordeden (o.m. de kennis van de

wetenschap, het gebruik dat van de zaak werd gemaakt, de alternatieven

en hun prijs . . . ). Door enkel met het in omloop brengen en/of houden

van een "gevaarlijke" (of een gebrekkige) zaak rekening te houden, wordt
het wettelijke foutbegrip miskend.

De resultaten die, wat betreft de vergoeding van de slachtoffers van
"gevaarlijke" zakeî, met de persoonlijke aansprakelijkheid zijn bereikt,
werden evenwel ontoereikend geacht.

In het buitenland is soms voorgesteld een objectieve aansprakelijkheid

aan het bijzondere gevaar te verbinden dat aan een zaak of een stof is
verbonden279.

Een echte oplossing is dit niet: het is even moeilijk een gevaarlijke
als een bijzonder gevaarlijke zaak te omschrijven. Het vereiste bijzondere
gevzuu geeft de feitenrechter integendeel een bijkomende beoordelingsvrij-
heid zodat de aansprakelijkheid niet aan om het even welke gevaarlijke
zaak is te verbinden.

Het Belgische recht heeft zich op een andere wijze ontwikkeld. De

wetgever heeft, m.b.t. zaken waaraan naar zijn oordeel een "bijzonder"
gevaar kleeft, het initiatief tot bijzondere wetten genomen waardoor een

objectieve aansprakelijkheid in het leven is geroepen. Die aansprakelijk-

heid is aan de in aanmerking genomen zaken of stoffen verbonden, zonder

dat hun eventueel "bijzondere" gevaar een toepassingsvoorwaarde van de

aansprakelijkàeid zou zijn.
Aan die wetten wordt een beknopt overzicht gewijd (b.2).
De Belgische wetgever moest daarnaast, in beginsel, voor 30 juli

1988 de Europese Richtlijn van de Raad van 25 juli 1985 betreffende de

onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen

der lid-Staten inzake de aansprakelijkheid voor produkten met gebreken,

in het nationale recht in werking doen treden (zie artikel 19 Richtlijn).

279. O.m. is te verwijzen naar het nieuwe Nederlands Burgerlijk Wetboek, meer bepaald
naar de ontwerpteksten van de artikelen 6.3.2.5. en 6.3.2.6. (zie Hartkamp, 4.S.,
Verbintenisrecht lll in Mr. C. Asser's handleiding tot de beoefening van het Nederlands
Burgerlijk Recht, Zwolle, Tjeenk Willink, 1986, 128 et seq.).

Betwijfelbaar is nochtans of door die artikelen een objectieve aansprakelijkheid in het
leven is geroepen (Cornelis, L., o.c., R.M.T. 1987, l7'1-178, nrs. l7-18).

521



Weliswaar wordt in de Richtlijn gesproken over produkten met ge-

breken, maar, zoals hierna wordt toegelicht, stoelt de beoogde aansprake-

lijkheid geenszins op het gebrek van het product, doch wel op het ermee

gepaard gaande gevaar.

In tegenstelling tot de bijzondere wetten die de Belgische wetgever

in het leven riep, is de, door de Richtlijn beoogde aansprakelijkheid niet
aan het produkt (de zaak) verbonden, doch wel aan een kenmerk ervan
(nl. het gevaar).

Die aansprakelijkheid is nieuw in het arsenaal van de Belgische aan-

sprakelijkheidsregels. Zlj wordt op de eerste plaats onderzocht (b. l.;zao.

b.1. De aansprakelijkheid voor gevaarlijke produkten.

321. Uitgaande van de Richtlijn dd.25 juli 1985 worden de toepassings-

voorwaarden van de toekomstige aansprakelijkheid, het toegelaten tegen-

bewijs, de grondslag van die aansprakelijkheid en haar toepassingsgebied

bepaald.

De Richtlijn kon zich over een zeer Erote belangstelling verheugen2sl,

280. De resultaten van dit onderzoek werden reeds gepubliceerd in R.W. 1987-88, ll39-
1159 onder de titel "Aansprakelijkheid voor gevaarlijke produkten".

281. Belgische doctrine: o.m. Benoit-Moury, A., L'enjeu d'une directive européenne

récente sur la responsabilité du fait des produits défectueux, Ann. Dr. Liège,1987,337-
346; Bourgoignie, T., La sécurité des consommateurs et l'introduction de la directive
communautaire du 25 juillet 1985 sur la responsabilité du fait des produits défectueux
en droit belge, J.T. 1987,357-363; Cousy, H. en Claessens, H. (ed.), hoduktenaan-
sprakelijkheid, Veiligheid en verzekering, Antwerpen, Maklu, 1987, 326 blz. (vnl. de

proeve van ontwerp Belgische aanpassingswet aan de EEG-richtlijn inzake produk-
tenaansprakelijkheid, opgesteld door Van Schoubroeck, C., Verhoeven, F., Wastiau,

M. en Laes, E., blz. 25-ll5); Fagnart, J.L., La directive du 25 juillet 1985 sur la
responsabilité du fait des produits, Cah. Dr. Eur. 1987,3-68; Fallon, M., La directive
du 25 juillet 1985 relative à la responsabilité du fait des produits et le secteur de la
construction, T. Aann. 1987,260-278; Fallon, M., L'adaptation de la responsabilité
du fait des produits à la directive européenne du 25 juillet 1985, R.G-A.R. 1987, nr.
11245 en 11258; Faure, M. en Vanbuggenhout, W., hoduktenaansprakelijkheid. De
Europese richtlijn: harmonisatie en consumentenbescherming?, R.ty. 1987-88, l-14 en
33-49; Fontaine, Ph., Directive européenne R.C. produits. Réflexions d'un assureur,
De Verz. 1987,255-263; Rutsaert, J.M., De Europese Richtlijn betreffende de produk-
tenaansprakelijkheid en de Belgische Wetgever, Verzekeringscahiers, 198612, 7 -23.

Zie ook: o.m. Ghestin, J., La directive communautaire du 25 juillet 1985 sur la respon-

sabilité du fait des produits défectueux, D., 1986, Chr., 135-142; Ghestin, J., L'avant-
projet de loi sur la responsabilité du fait des produits défectueux: une refonte partielle
du Code civil, Rev. jur. comm. 7988,201 et seq.; Krôger, H., Problèmes d'application
de la directive européenne dans les différents Etats membres, Ann. Dr. Liège 1987,
298-306; Lorenz, W., Europaïsche Rechtsangleichung auf dem Gebiet der Produ-
zentenhaftung: zur Richtlinie des Rates des Europaïschen Gemeinschaften vom 25.
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die wellicht niet snel zal luwen vermits de Belgische Wet waardoor

de beoogde aansprakelijkheid in het Belgische recht wordt opgenomen

niet alleen door de rechtsleer zal worden besproken, maar ook tot de

rechtspraak aanleiding zal geven, die tot op heden ontbreekt.

In onderhavig overzicht wordt geen volledigheid nagestreefd, doch

naar krachtlijnen gezocht die met het bestaande Belgische vnl. buitencon-

tractuele aansprakelijkheidsrecht in verband worden gebracht.

Zonder het belang van die benadering in twijfel te trekken, wordt het

Europese en rechtsvergelijkende aspect van de Richtlijn buiten beschou-

wing gelaten.

A. De toepassingsvoorwaarden.

Opdat bij toepassing van de Richtlijn tot aansprakelijkheid is te besluiten,

dient de vordering tot schadevergoeding tegen de "producent" te worden

ingesteld.
Bovendien moet de schade zijn veroorzaakt door een "produkt", zoals

door de Richtlijn omschreven, dat een gebrek aan veiligheid vertoont.

a.l . De aangesprokene moet de hoedanigheid van producent bezitten.

322. De producent wordt in artikel 3 van de Richtlijn omschreven: het

is de fabrikant van een eindprodukt, de producent van een grondstof of
de fabrikant van een onderdeel, alsmede een ieder die zich als producent

aandient door zijn naam, zijn merk of een ander onderscheidingsteken op

het produkt aan te brengen.
Evenwel wordt, benevens de producent, ook aansprakelijk gesteld de

invoerder van een produkt in de Gemeenschap om het te verkopen, te

verhuren, te leasen of anderszins te verstrekken, als ware hij een producent.

Ten slotte wordt elke leverancier van een produkt er de producent

of invoerder van geacht wanneer niet is vast te stellen wie de producent

of invoerder is. De leverancier kan echter binnen een redelijke termijn
de identiteit van de producent, van degene die hem het produkt heeft
geleverd of van de invoerder meedelen.

Juli 1985, Z.H.R. 151 (1987), l-39; Taschner,H.C., Produkthaftung, München, C.H.
Beck'sche Verlagsbuchhandlung, 1986, 191 blz.; Taschner, H.C., Risque et sécurité

- risque et responsabilité, Ann. Dr. Liège 1987,290-29'l; Torem, C. en Focsaneanu,
L., La directive du Conseil des communautés européennes du 25 juillet 1985 relative
à la responsabilité du fait des produits défectueux et le droit français applicable en

la matière, J.C.P. 1987, 1,3269; Van Wassenaer van Catwijck, A.J.O., Produktenaan-
sprakelijkheid, Zwolle, Tjeenk Willink, 1986, 132 blz.

523



In artikel 5 van de Richtlijn wordt verduidelijkt dat wanneer meerdere

personen uit hoofde van de Richtlijn aansprakelijk zijn, tot een solidaire
aansprakelijkheid is te besluiten, onverminderd de bepalingen van het
nationale recht inzake regres.

Wanneer een produkt, een grondstof of een onderdeel binnen de

Gemeenschap is vervaardigd kan het slachtoffer op de aansprakelijkheid
van de producent (fabricant) een beroep doen (artikel 3.1. Richtlijn).

Wanneer het produkt, de grondstof of een onderdeel daarentegen

buiten de Gemeenschap is vervaardigd, beschikt het slachtoffer over de

mogelijkheid de solidaire aansprakelijkheid van zowel de producent als de

invoerder in de Gemeenschap in te roepen, wanneer het invoeren in het

kader van commerciële activiteiten gebeurde, om het produkt te verkopen,

te verhuren, te leasen of anderszins te verstrekken (artikelen 3.1,3.2 en

5 Richtlijn).
In werkelijkheid zal de toestand dikwijls ingewikkelder zijn: het is

niet uitzonderlijk dat een grondstof erÿof een onderdeel buiten de Ge-

meenschap wordt vervaardigd, maar dat het eindprodukt in de Gemeen-

schap tot stand komt, zoals het eveneens gebeurt dat een grondstof of
een onderdeel, binnen de Gemeenschap vervaardigd, wordt uitgevoerd om

buiten de Gemeenschap tot een eindprodukt te worden verwerkt dat in de

Gemeenschap wordt ingevoerd.

Onder omstandigheden kan aldus de solidaire aansprakelijkheid van

een lange reeks rechtssubjecten worden ingeroepen.
Wanneer bv. een vliegtuigongeval is te wijten aan een gebrek aan vei-

ligheid van het ijzer dat bij de vervaardiging van een bout of van een

schroef, onderdeel van de motor, is gebruikt, kunnen de slachtoffers even-
tueel de solidaire aansprakelijkheid inroepen van de producent en even-
tueel de invoerder van het ijzer, de producent en eventueel de invoerder
van de bout of de schroef, de producent en eventueel de invoerder van

het vliegtuig282.

Het gebrek aan veiligheid van de grondstof incorporeert zich immers

in de onderdelen en de eindprodukten.

323. Het aantal aansprakelijken kan nog worden uitgebreid met diegenen

die zich als producent hebben aangediend door hun naam, merk of ander

onderscheidingsteken op het produkt (grondstof, onderdeel of eindprodukt)
aan te brengen (art. 3.1. in fine Richtlijn).

282. Fagnart, J.L., o.c., Cah. Dr. Eur. 198'l ,50 nr. 84; Fallon, M., o.c., R.G.A.R. 1987, nr,

11245-5, nr. 14.
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Soms wordt de indruk gewekt283 dat bij de beoordeling of hij zich
als producent heeft aangediend door zijn naiun, merk of ander onderschei-

dingsteken op het produkt aan te brengen, de bedoeling van de aangespro-

kene doorslaggevend zol zijn.
Die opvatting is te verwerpen28a: niet de bedoeling van de aange-

sprokene2ss, maar de vraag of hij zich op de markt als producent heeft

aangediend door naam, merk of een ander onderscheidingsteken op het

produkt aan te brengen, is door de feitenrechter te beoordelen. De fei-
telijke omstandigheden en niet de bedoeling van de aangesprokene zijn
daarbij doorslaggevend2s6.

Taschner, gevolgd door sommige auteurs, is van oordeel dat niet
als invoerder in de zin van artikel 3.2. Richtlijn in aanmerking komt,
het rechtssubject dat produkten voor eigen gebruik (m.a.w. buiten een

commerciële activiteit) invoert287. Hij verwijst daartoe naar artikel 7c van

de Richtlijn.
Artikel 3.2 van de Richtlijn bepaalt weliswaar dat het invoeren in het

kader van commerciële activiteiten moet gebeuren, maar elke daad van

een handelaar wordt bij toepassing van artikel 2 in fine van het rWetboek

van Koophandel geacht een daad van koophandel te zijn en derhalve tot
zijn commerciële activiteiten te behoren.

Bovendien kan het gebruik door een invoerder van een produkt, dat hij
voor eigen rekening aanwendt, zich best in het kader van zijn commerciële

activiteiten voordoen288.

283. O.m. Fagnart, J.L., o.c., Cah. Dr. Eur.1987,5l, nr. 85; Faure, M. en Vanbuggenhout,

W., o.c., R.I4l. 1987-88, 7-8, nr. 15.

284. Zie Fallon, M., o.c., R.G.A.R. 1987, 11245-4 verso, nr. 13; cfr. Van Schoubroeck, C.,
Verhoeven, F., Wastiau, M. en Laes, 8., o.c.,49-50, nr.2.

285. De hoedanigheid van "producent" in de zin van de Richtlijn is geen rechtshandeling,
maar een rechtsfeit.

286. De personen die naam, merk of een ander onderscheidingsteken op een niet door hen
vervaardigde grondstof, onderdeel of eindprodukt aanbrengen, dienen er m.a.w. voor
te zorgen dat niet de indruk wordt gewekt dat zij het produkt hebben vervaardigd.
Daarbij lijkt niet relevant te zijn of de vermelding op de grondstof, op het onderdeel
of op het eindprodukt dan wel op hun verpakking werd aangebracht.

287. Taschner,H.C., o.c.,54, nr. l9; Faure, M. en Vanbuggenhout, W., o.c., R.!ÿ., 1987-88,

8, nr. 16; Van Schoubroek, C., Verhoeven, F., Wastiau, M. en Laes, E., o.c., 50, nr.

3; contra: van Wassenaer van Catwijck, o.c.,29.
288. Zoals van Wassenaer van Catwijck terecht opmerkt is dit het geval voor zijn be-

drijfsuitrusting wanneer hij die aan anderen verstrekt (bv. arbeiders, ondergeschikten,
bezoekers, klanten, . . . ). Aangezien de bedrijfsuitrusting, al dan niet via afschrijvin-
gen, in de kostprijsberekening in aanmerking wordt genomen, is ook in die zin te
overwegen dat het produkten zijn die, binnen het kader van commerciële activiteiten,
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De omstandigheid dat de invoerder, onder omstandigheden, bij toepas-

sing van artikel 7c van Richtlijn, aan de aansprakelijkheid kan ontsnappen,

doet dan ook geen afbreuk aanzijn hoedanigheid van "producent". Het be-

treft twee duidelijk van elkaar te onderscheiden ideeën. V/ordt dit onder-

scheid verwaarloosd, dan worden personen buiten het toepassingsgebied
van de Richtlijn gelaten, hoewel op hen, volgens die Richtlijn, een aan-

sprakelijkheid had dienen te rusten zolang zij het door artikel 7c Richtlijn
bepaalde tegenbewijs niet hebben geleverd.

324. De "producent" in de zin van de Richtlijn is, zoals aangetoond, een

begrip met vele mogelijke betekenissen (de producent van een grondstof,

onderdeel of eindprodukt; de persoon die naam, merk of een ander onder-
scheidingsteken op een grondstof, onderdeel of eindprodukt heeft aange-

bracht en zich aldus als producent aandient; de invoerder in de Gemeen-

schap van een grondstof, onderdeel of eindprodukt om dit, in het kader

van zijn commerciële activiteiten, te verkopen, te verhuren, te leasen of
anderszins te verstrekken). Hiermee is zorgvuldig rekening te houden bij
de verdere studie van de Richtlijn, vermits, zonder onderscheid, hierna

nog enkel over "de producent" zal worden gesproken en het aan de lezer
wordt overgelaten telkenmale te bedenken dat aldus de ganse reeks van

mogelijke "producenten" is beoogd.

Uit de omschrijving van de "producent" blijkt meteen dat de Richtlijn
aansprakelijkheden in het leven roept die in het gemeen recht onbekend
waren.

De bewaarder van de zaak, waarnaar artikel 1384 lid I B.W. ver-

wijst289 zal zelden of nooit ook de hoedanigheid van "producent" bezitten.

Zelden zal de "producent" ook de hoedanigheid van verkoper zoals be-

doeld door artikel 164I et seq. B.V/. hebben2eo.

De Richtlijn breidt aldus de aansprakelijkheden aanzienlijk uit.

325. Zoals de Belgische rechtspraak die artikel 1384 lid 1 B.W. toepast,

geneigd is om bij wijze van feitelijke vermoeden en als bijkomende
bescherming van het slachtoffer aan te nemen dat de eigenaar tevens de

bewaarder van die zaak is, zo ook heeft de Raad in atikel 3.3 van de

Richtlijn een bewijsvoordeel aan het slachtoffer toegekend.
'Wanneer het slachtoffer noch de producent, noch de invoerder in de

worden verkocht, verhuurd, geleasd of anderszins verstrekt.
289. Zie supra nr. 281.

290. Zie voor een overzicht van de desbetreffende rechtsregels: Glansdorff, Fr., Le droit
de la vente: à la recherche d'un équilibre , in "l,a vente"", Brussel, J.B., 1987, 29-58.
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Gemeenschap van een grondstof, onderdeel of eindprodukt kan op het

spoor komen, kan de leverancier worden aangesproken.

Hij kan zich aan de aansprakelijkheid onttrekken door binnen een

redelijke termijn29l, de producent, zijn leverancier of de invoerder van het

produkt aan te duiden.

Slaagt hij daarin niet, wil hij die informatie niet verstrekken of gebeurt

dit buiten de redelijke termijn, die door Hoven en Rechtbanken nader

is te bepalenze2, dan vervangt/vervangen de leverancier(s) van grondstof,

onderdeel en/of eindprodukt de mogelijke lange rij van producenten en

eventueel invoerders van die grondstof, onderdeel erVof eindprodukt.
Het was blijkbaar de bedoeling van de Raad om door middel van de,

door de aangesproken leveranciers verstrekte informatie, het slachtoffer
toe te laten uiteindelijk terug tot de producent en eventueel de invoerder
van de grondstof, het onderdeel erÿof het eindprodukt op te klimmen.

Met betrekking tot de te verstrekken informatie rijzen evenwel pro-

blemen: zal de leverancier, wanneer het produkt dat in de gemeenschap

wordt ingevoerd noch de naam van de producent, noch die van de in-
voerder vermeldt, aan aansprakelijkheid ontsnappen wanneer hij één van

hen aanduidt of moet hij daartoe beiden of minstens zijn leverancier ken-

baar maken, om het slachtoffer toe te laten zowel producent als invoerder
solidair aan te spreken293?

Zeer ingewikkelde toestanden kunnen zich bij toepassing van artikel
3.3 van Richtlijn voordoen wimneer bv. de producent en eventueel de

invoerder van een eindprodukt bekend is, doch niet de producent en

eventueel de invoerder van een onderdeel en/of van een grondstof.

Aangezien de Richtlijn tot een solidaire aansprakelijkheid van meer-

dere "producenten" kan leiden, is te bepalen hoe hun onderlinge rechtsver-

houding is te regelen wanneer het slachtoffer door één van hen is vergoed.

In artikel 5 van de Richtlijn wordt verwezen îaar de bepalingen van het

nationaal recht inzake regres.

De draagwijdte hiervan is onduidelijk: wordt bedoeld dat het bestaan,

de rechtsgrond en de modaliteiten van het regres door het nationale recht

291. Wellicht te rekenen vanaf het ogenblik van de aanmaning om zijn verplichting tot
schadeloosstelling te voldoen (zie Van Schoubroeck, C., Verhoeven, F., Wastiau, M.
en Laes, 8., o.c.,51-52, nr. 4).

292. Hietbij zal wellicht rekening worden gehouden met de door de Richtlijn bepaalde
verjarings- en vervaltermijnen (art. l0 en ll Richtlijn).

293. Fave, M. en Vanbuggenhout, W., o.c., ft.ly., 1987-88,9, nr. 17.
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worden geregeld of is aldus ook te kennen gegeven dat de aansprakelijken
in hun onderlinge rechtsverhouding tot staving van hun regres alleen op
nationale rechtsregels een beroep kunnen doen, zodat de Richtlijn een

Schutznorm zot zijn voor de rechtstreekse slachtoffers van produkten die
een gebrek aan veiligheid vertonen?

Wellicht is aan de eerste interpretatie de voorkeur te geven temeer
de Richtlijn in de nationale rechtstelsels is op te nemen en de beoogde

aansprakelijkheidsregels dus nationaal recht worden.
Naar Belgisch recht houdt dit in dat het regres zowel op grond van

de wettelijke subrogatie in de rechten van het slachtoffer, als op grond

van een eigen recht - gestoeld o.m. op de aansprakelijkheidsregels van de

Richtlijn -zea y* worden uitgeoefend, op voorwaarde in dit laatste geval

dat de vergoeding van een volgens de Richtlijn vergoedbare schade wordt
gevorderd (zie artikel 9 Richtlijn), wat in het kader van een regres dat op

vermogensschade betrekking heeft, is uitgesloten.
Ten slotte blijkt uit artikel4 van de Richtlijn dat het slachtoffer nog van

een tweede, aanzienlijk bewijsvoordeel geniet (zie ook artikel 7a Richtlijn).
Aangezien volgens die bepaling het slachtoffer enkel de schade, het gebrek

en het oorzakelijke verband tussen het gebrek en de schade moet bewijzen,

is aan te nemen dat de aangesprokene zelf het bewijs moet leveren dat hij
de hoedanigheid van producent (zoals in art. 3 omschreven) niet bezit.

a.2. De schade moet door een produkt zijn veroorzaakt

326. Als "produkt" wordt in de Richtlijn elk roerend goed aangeduid,
met uitzondering van landbouwgrondstoffen en produkten van de jacht.

Het is evenwel niet dienend of dit roerende goed al dan niet een

bestanddeel van een ander roerend of onroerend goed vormt. De Raad

heeft gemeend te moeten vermelden dat electriciteit als een produkt in
aanmerking komt.

Om de m.b.t. landbouwgrondstoffen gemaakte uitzondering te omlij-
nen, is verwezen naar produkten van de bodem, van de veefokkerij en van

de visserij, met uitzondering van produkten die een eerste be- of verwer-
king hebben ondergaan (art. 2 Richtlijn).

Elke lid-Staat kan nochtans beslissen dat landbouwgrondstoffen en

produkten van de jacht toch als een produkt in aanmerking komen (zie

artikel 5.1 a en de aldaar vermelde procedure).

De Richtlijn is evenwel niet van toepassing op nucleaire ongevallen

294. Zie Cass. 17 juni 1982, Arr. Cass. 1982, 1305; Pas. 1982, l, l22l
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"waarop door de lid-Staten van de Gemeenschap bekrachtigde internatio-
nale verdragen van toepassing zljn" (afi. 14 Richtlijnl2es oç op produkten

die voor het in werking treden van de aansprakelijkheidsregels van de

Richtlijn in de nationale rechtstelsels in het verkeer zijn gebracht (ar:t. 17

Richtlijn).
De Richtlijn is niet toepasselijk op onroerende goederen. Het onder-

scheid tussen roerend en onroerend goed wordt blijkbaar aan de nationale

rechtsstelsels overgelaten.
Wanneer een roerend goed, het weze een grondstof, onderdeel of

een eindprodukt, een bestanddeel van een onroerend goed is geworden,

ontsnapt het evenwel niet aan de toepassing van de Richtlijn296, wanneer

dit onderdeel de schade heeft veroorzaakt.

Het onroerende goed zelf blijft daarentegen buiten het toepassingsbe-

reik van de Richtlijn: in tegenstelling tot de rechtspraak die artikel 1384

lid 1 B.W. in die gevallen, onder omstandigheden, toepasselijk acht zal
een grootwarenhuis of een openbare weg derhalve niet als een produkt
in aanmerking komen wanneer zich op de vloer of op het wegdek een -
abnormaal - voorwerp bevindt2eT.

Hoewel de Richtlijn ter zake geen inlichtingen verstrekt, wordt aan-

genomen dat zij geen betrekking heeft op onlichamelijke roerende goede-

ren298. [n de mate dat aldus wordt beoogd "subjectieve rechten", van welke
aard ook, aan de Richtlijn te onttrekken, is die zienswijze bij te vallen.

Onlichamelijke goederen zoals gassen, licht, warme lucht, koude

lucht . . . die moeilijk als "zaak" zijn te omschrijven2gg, horen daaren-

tegen wel als produkten te worden beschouwd3m.

295. Hieruit volgt dat de Richtlijn wel toepasselijk is op schade die door kernenergie
wordt veroorzaakt hetzij wanneer die schade met geen nucleair ongeval gepaard gaat,
hetzij wanneer op dergelijk ongeval geen door de lid-Staten van de Gemeenschap
bekrachtigde intemationale verdragen van toepassing is (Fagnart, J.L., o.c., Cah. Dr.
Eur. 1987,28-29, nr.42; Taschner, H.C., o.c., 151-155). Die laatste voorwaarde is
onduidelijk: is eruit af te leiden dat alle lidstaten het intemationale verdrag moeten
hebben goedgekeurd, volstaat het dat één van hen daartoe overging, of is het voldoende
dat het intemationale verdrag werd goedgekeurd door de staat die de aansprakelijkheid
moet toepassen?

296. Zie de voorbeelden van Fagnart, J.L., o.c., Cah. Dr. Eur. 1987,22-23, nr. 33; Fallon,
M., o.c., T. Aann. 1987,261-262; Faure, M. en Vanbuggenhout, W., o.c., R.W. 1987-
88, 6, nr. I l.

297. Zie supra nrs. 291-296; zie ook Taschner, H.C., o.c., 38.1.
298. Fagnart, J.L., o.c., Cah. Dr. Eur. 1987,21, nr.3l; Van Schoubroeck, C., Verhoeven,

F., Wastiau, M. en Laes, 8., o.c.,36-38.
299. Ze worden immers niet "materieel" geacht.

300. zie Fagnart, J.L., o.c., Cah. Dr. Eur.1987,19, nr. 30; Van Schoubroeck, C., Verhoeven,

F., Wastiau, M. en Laes,8., o.c.,38, nr. l; cfr. Taschner, H.C., o.c., 39.2.
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Electriciteit behoort tot die categorie van goederen, zodat een afzon-

derlijke vermelding niet onontbeerlijk was.

Door het produkt als een roerend goed te omschrijven, vallen diensten

niet onder de toepassing van de Richtlijn30l.
De grondstoffen en onderdelen blijven daarentegen, hoewel zij in een

eindprodukt zijn opgenomen, produkten, waarop de Richtlijn betrekking
heeft.

327. De vraag is gerezen of de Richtlijn op het menselijke lichaam of op

onderdelen ervan toepasselijk is302.

Zolang de mens in leven is, kan hij niet als een roerend goed, een

"produkt" in aanmerking komen303

De delen die de mens bij leven afstaat (b.v. bloed, organen . . . )
komen wel als produkten in aanmerking.

Na het overlijden, is het menselijke lichaam wel degelijk een roerend

goed, zodat het lichaam en evenals de delen ervan3M in beginsel onder de

toepassing van de Richtlijn vallen3os.
'Wanneer het lichaam of delen ervan als produkten in aanmerking

komen, moet ook "de producent" worden bepaald.

Het rechtssubject dat overleden is of delen van zijn lichaam afstaat,

is bezwaarlijk als producent te beschouwen: hij heeft zijn lichaam of de

afgestane delen immers niet "vervaardigd".
Het is echter best mogelijk dat andere rechtssubjecten de hoedanigheid

van producent verwerven door het lichaam of de afgestane delen te bewer-

ken, door hun naam, merk of ander onderscheidingsteken aan te brengen,

door ze in de Gemeenschap, in het kader van commerciële activiteiten,
in te voeren om ze te verkopen, ze anderszins te verstrekken of door ze

te leveren.

Omdat in de toelichting bij de Richtlijn is aangegeven dat de be-

oogde aansprakelijkheid alleen van toepassing is op roerende goederen

301. O.m. Fagnart, J.L., o.c., Cah. Dr. Eur. 1987,19, nr. 30.
302. Fagnart, J.L., o.c., Cah. Dr. Eur. 7987, 19-20, nr.30.B; Taschner, H.C., o.c., 4O-41.

303. Dit besluit geldt eveneens voor toestanden waarin de mens leeft maar zijn bewustzijn
is uitgeschakeld (bv. naar aanleiding van een hartaanval, een hersenbloeding, een

aanval van epilipsie, een comateuze toestand . . . ).
304. Dit geldt overigens ongeacht of die delen van een levende dan wel van een dode

afkomstig zijn.
305. Fagnart, J.L., o.c., Cah. Dr. Eur. 1987,20, nr. 30.B; cfr. Taschner, H.C., o.c.,40-41,

die het met dit besluit zeer moeilijk heeft en blijkbaar van oordeel is dat het bloed
door een donor gegeven buiten het toepassingsbereik van de Richtlijn moeten blijven.
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die industrieel zljn vervaardigd, is ingeroepen dat uitsluitend industrieel
vervaardigde roerende goederen "produkten" zijn3ffi.

Die opvatting is voor kritiek vatbaar: vast te stellen is niet alleen dat

artikel 2 van de Richtlijn dit onderscheid niet overneemt, maar ook dat de

mogelijke uitzondering voor landbouwgrondstoffen en van produkten van

de jacht overbodig zou zijn, wanneer alleen industriële roerende goederen

"produkten" in de zin van de Richtlijn zouden zijn.
Ten slotte is niet duidelijk hoe een industrieel vervaardigd produkt van

andere roerende goederen is te onderscheiden.

Om die reden verdient het de voorkeur alle roerende goederen, on-

geacht de wijze waarop zij tot stand kwamen (industrieel, ambachtelijk,
huishoudelijk, door een kunstenaar of door een knutselaar . . . ), tot de

produkten te rekenen3oT.

De produkten van de bodem, van de veefokkerij, van de visserij en

van de jacht kunnen door de lid-Staten in het toepassingsgebied van de

aansprakelijkheid worden opgenomen (art. 2 en l5.l a Richtlijn).
M.b.t. de begrippen "produkten van de veefokkerij, de visserij en

de jacht zullen wellicht weinig interpretatieproblemen ijzen. Vermits "de

produkten van de bodem" noodzakelijk landbouwgrondstoffen moeten zijn,
is het besluit onvermijdelijk dat produkten van de bodem, zoals ertsen,

gas, pefroleum, kolen . . . , die aan de landbouw vreemd zijn, niet tot die

kategorie van produkten zijn te rekenen3o8.

M.b.t. landbouwgrondstoffen3æ is bepaald dat hun "immuniteit"" hoe

dan ook bij de eerste be- of verwerking eindigt. Er werd reeds gewezen op

de interpretatiemoeilijkheden waartoe die begrippen aanleiding geven310.

Sommigen beweren dat de be- of verwerking industrieel moet zijn om

in aanmerking te komen3ll. pi" zienswijze lijkt andermaal betwistbaar te
zijn: artikel 2 is duidelijk ruimer en er wordt niet ingezien waarom een

306. Die opvatting is duidelijk bij Taschner, C.H., aan te treffen (o.c., M-45, zie nochtans

ook blz. 46-47): zie ook Faure, M. en Vanbuggenhout, W., o.c., R.17. 1987-88, 6, nr.

ll.
307. Fagnart, J.L., o.c., Cah. Dr. Eur. 198'7,24-25, nr.35; Taschner, H.C., o.c., 46-47.
308. Fagnart, J.L., o.c., Cah. Dr. Eur. 1987,25, nr. 38; Taschner, H.C., o.c., 42-44.
309. De vraag rijst trouv/ens waarom hetzelfde niet m.b.t. de produkten van de jacht werd

voorzien (zie artikel 2 Richtlijn; Taschner, H.C., (o.c., 45, nr. 16) pleit voor een

toepassing naar analogie; zie ook Fagnart, J.L., o.c., Cah. Dr. Eur. 1987,27-28, nr.
4tb).

310. Fagnart, J.L., o.c., Cah. Dr. Eur. 1987,27, m.41, a; Van Schoubroeck, C., Verhoeven,

F., Wastiau, M. en Laes, 8., o.c., 40-44; Yan Wassenaer van Catwijck, o.c., 3l-34.
3l l. O.m. Faure, M. en Vanbuggenhout, W., o.c., R.W. 1987-88, 6, nr. 12; Taschner, H.C.,

o.c.,44-45, nr. 14; Van Wassenaer van Catwijck, o.c.,31.
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ambachtelijke of huishoudelijke be- of verwerking andere rechtsgevolgen
dan een industriële be- of verwerking zou hebben.

a.3. Het produkt moet een gebrek aan veiligheid vertonen.

328. De Richtlijn verbindt de aansprakelijkheid ium een gebrek van het
produkt (artikel 1), dat in anikel 6 nader wordt omschreven. Het produkt
is nl. gebrekkig wanneer het niet de veiligheid biedt die men, alle omstan-
digheden in aanmerking genomen, gerechtigd is te verwachten. Daartoe
is rekening te houden met de presentatie van het produkt, het redelijker-
wijs te verwachten gebruik van het produkt, het tijdstip waarop het in het
verkeer is gebracht.

De enkele omstandigheid dat nadien een beter produkt in het verkeer is

gebracht, volstaat niet om een ouder produkt als gebrekkig te beschouwen
(artikel 6 Richtlijn).

Het door de Richtlijn omschreven begrip "gebrek van het produkt"
heeft weinig of niets gemeen met het "gebrek van de zaak", dat een toe-

passingsvoorwaarde van artikel 1384 lid I B.W. is3l2 of met het verborgen
gebrek dat de verkoper overeenkomstig artikel 164l et seq. B.W. tot ga-

rantie verpli"h13l33la.

Om die reden is bij voorkeur van een aansprakelijkheid voor gevaar-

lijke i.p.v. voor gebrekkige produkten te spreken.

Door te verwijzen naar de veiligheid die men, alle omstandigheden in
aanmerking genomen, gerechtigd is van het produkt te verwachten, wordt
impliciet doch zeker een verband gelegd met het gevaar, met de kans op

schade, dat (die) het produkt in het leven roept.
'Wanneer het produkt niet aan de veiligheidsnorm beantwoordt, waar-

van de criteria door de Richtlijn zijn bepaald, is het produkt "gevaarlijk"
te noemen, doet het de gebruikers en het publiek in het algemeen een

schaderisico lopen, dat ten laste van de producent komt wanneer het zich
verwezenlijkt3 15 

.

De opstellers van de Richtlijn zijn er aldus in geslaagd de moeilijk-
heden waartoe de omschrijving van een "gevaarlijk" produkt (of een "ge-
vaarlijke" zaak) aanleiding geeft3l6, op te vangen door dit gevaar aan de

312. Zie supra nrs. 290 et seq.

3l3.Zie voor een overzicht: Glansdorff, Fr., o.c.,39-41; Simont, L., De Gavre, J. en
Foriers, P.4., Examen, R.C.J.B. 1985, 149-165.

314. Van Schoubroeck, C., Verhoeven, F., Wastiau, M. en Laes, 8., o.c.,56-57.
315. Contra: Fagnart, J.L., o.c., Cah. Dr. Eur. 1987,30, nr. 46.
316. Zie supra 320.
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hand van een veiligheidsnorm te bepalen, waaraan het produkt moet be-

antwoorden.

Het verschil met het gebrek van de zaak (artikel 1384 lid 1 B.W.) en

het verborgen gebrek (artikelen 1641 et seq. B.W.) is dan ook opvallend.

Het produkt wordt niet met zijn model vergeleken om een abnormaal

kenmerk van het produkt te bespeuren waardoor schade kan worden

veroorzaakt. Het wordt integendeel aan een veiligheidsnorm getoetst.

Onder die omstandigheden kan het, onder omstandigheden, gebeuren

dat een produkt, hoewel het geen abnormaal kenmerk vertoont waardoor

schade kan worden veroorzaakt, niettemin de door de Richtlijn bepaalde

veiligheidsnorm miskent.

Gelet op de kenmerken van de veiligheidsnorm3lT is overigens niet

zonder meer aan te nemen dat een gebrekkig produkt in de zin van artikel

1384 lid 1 B.W. noodzakelijk een gevaarlijk produkt in de zin van de

Richtlijn is.

Het betreft twee onderscheiden begrippen, waarvan de toepassings-

voorwaarden verschillen, zodat een zorgvuldig feitelijk onderzoek onont-

beerlijk is alvorens er toepassing van te maken.

Dit besluit blijft ook t.a.v. het verborgen gebrek (artikel 1641 et seq.

B.W.) geldig. De opstellers van de Richtlijn, gaven in de zesde considerans

te kennen dat "niet de ongeschiktheid van het produkt voor het gebruik

maatstaf moet zijn, doch het gebrek aan veiligheid die het grote publiek

gerechtigd is te verwachten".
Hoewel betwisting blijft bestaan3ls, wordt aangenomen dat de ver-

kochte zaak een verborgen gebrek vertoont wanneer zij ongeschikt is voor

het doel waartoe zij is aangekocht (functioneel gebrek), ook al is zij door
geen structurele of intrinsieke afwijking aangetast3le.

Doorslaggevend is derhalve het gebruik dat van de aangekochte zaak is

317. Z\e infra nr. 328-330; b.v. een produkt dat gebrekkig is geworden door slijtage als

gevolg van een normaal gebruik. Dgl. produkt is niet gevaarlijk in de zin van de

Richtlijn (zie Van Schoubroeck, C., Verhoeven, F., Wastiau, M. en Laes, 8., o.c.,62;
van Wassenaer van Catwijck, o.c., 49).

318. Simont, L., De Gavre, J. en Foriers, P.A., Examen, R.C.J.B. 1985, 149-152, nr.

37 bis; Simont, L. en De Gavre, J., Examen, R.CJ.B. 1976, 410, nr. 45; Simont,
L., La notion fonctionnelle du vice caché: un faux problème?, in "Hommage à
René Dekkers", Brussel, Bruylant, 1984, 331 et seq.; Foriers, P.A., Les contrats

commerciaux. Chronique de jurisprudence, 1970- I 984, T.B.H. 1987, 40-44.

319. O.m. Cass. l8 november 1971, Arr. Cass. 1972, 2-14;Pas. 1972,1,258; Cass. 19 juni
1980, An. Cass. 1980, l3l4; Pas. 1980, I, 1295.
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te maken. Dit criterium is verschillend van de veiligheidsnorm wrurnaar
de Richtlijn verwijst.

De zaak, voorwerp van een verkoop, kan onder omstandigheden ge-

schikt zijn voor het gebruik waarvoor zij is bestemd, maar niettemin niet
voldoen aan de veiligheid die derden gerechtigd zijn van die zaak te ver-
wachten. Het gebruik waartoe de zaak is bestemd, wordt in het kader
van de artikelen 164l et seq. B.W. immers in functie van de contractu-
ele rechtsverhouding tussen de koper en de verkoper bepaald, terwijl de

veiligheidsnorm ook ten aanzien van derden ("het grote publiek") geldt.

Omgekeerd is het mogelijk dat een zaak een functioneel verborgen
gebrek vertoont, rekening houdend met het gebruik dat de koper ervan
wenst te maken, maar dat die zaak voldoet aan de veiligheid die men

gerechtigd is ervan te verwachten320.

Uit de vaststelling dat een zaak een verborgen gebrek vertoont is aldus
niet zonder meer af te leiden dat zij door een gebrek aan veiligheid is be-

hept, zoals evenmin uit de vaststelling dat zij door geen verborgen gebrek
is aangetast kan worden afgeleid dat zij aan de beoogde veiligheidsnorm
voldoet.

Het gebrek van de zaak (artikel 1384 lid 1 B.W.), het functioneel ver-
borgen gebrek (artikelen 1641 B.V/.) en het gebrek aan veiligheid van een

produkt (artikel 6 Richtlijn) zijn dan ook zorgvuldig te onderscheiden32l.
Om dit onderscheid in het licht te stellen is bij voorkeur te spreken

van een aansprakelijlùteid voor gevaarlijke produkten wanneer naar de

Richtlijn wordt verwezen, temeer - zoals besproken - de ontstentenis van
veiligheid die men gerechtigd is van een produkt te verwachten, impliciet
doch zeker, op het bestaan van een gevaar wijst322.

329. Opdat een produkt - in de zin van de Richtlijn - gevaarlijk zou zijn,
moet het een gebrek aan veiligheid vertonen.

Daartoe moet de rechter de veiligheid bepalen die men - wat ruimer is
dan het slachtoffer alleen -, alle omstandigheden in aanmerking genomen,
gerechtigd was van het litigieuze produkt te verwachten. Eenmaal die

320. B.v. omdat door de koper een bijzonder gebruik werd beoogd, dat vreemd is aan de
rechtmatige verwachtingen inzake veiligheid van derden.

32l.Dat verwarring niet denkbeeldig is, blijkt uit de doctrine die artikel 6 Richtlijn
"restrictiever" acht dan de aansprakelijkheid van de verkoper wegens een functioneel
verborgen gebrek: o.m. Fagnart, J.L., o.c., Cah. Dr. Eur. 1987,30, nrs. 45 en 47;
Fallon, M., o.c., À.G.A.R. 1987, nr. 11245-4 verso tot 11245-5, nrs. 2O-21; zie ook
Van Schoubroeck, C., Verhoeven, F., Wastiau, M. en Laes, E., o.c.,56-57.

322. Zie ook in die zin: Taschner, H.C.,o.c.,66, nr. 3.
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veiligheidsnorm bepaald, die erkel op het produkt, met uitsluiting van

het gedrag van de producent, slaat, moet hij onderzoeken of het litigieuze
produkt aan die veiligheidsnorm beantwoordde.

In tegenstelling tot Taschners opvatting323, is het gebrek aan veilig-
heid geen eenvoudig begnp en is te verwachten dat zich, ondanks de

verduidelijkingen die de Richtlijn biedt, zeer uiteenlopende rechtspraak

zal ontwikkelen3z4.

Het eventuele gebrek aan veiligheid van het produkt lijkt aan de hand

van twee criteria te beoordelen: enerzijds de veiligheid die men gerechtigd

is van het litigieuze produkt te verwachten en, anderzijds, de concrete

omstandigheden waarin het produkt in het verkeer is gebracht.

- de veiligheid die men gerechtigd is van het litigieuze produkt te

verwachten.

door de veiligheid op onpersoonlijke wijze ("men") te bepalen, heb-

ben de ontwerpers van de Richtlijn ongetwijfeld te kennen gegeven dat de

opvattingen van de producent m.b.t. de veiligheidsnorm niet doorslagge-

vend zijn. Het baat de producent derhalve niet aan te tonen dat het produkt

strookt met de door hem bepaalde veiligheidsnormen32s: dit sluit niet uit
datzijn produkt, in de zin van de Richtlijn, een gebrek aan veiligheid kan

vertonen.

Ook de veiligheid die een welbepaald gebruiker of een welbepaalde

derde van een produkt, waarvan zij het slachtoffer zijn geworden, kunnen

verwachten, is niet doorslaggev end326. Dit blijkt uit de verwijzing naar de

veiligheid die "men gerechtigd is te verwachten". Er bestaan m.a.w. niet
"gerechtigdvaardigde" veiligheidsverwachtigen.

Omgekeerd wordt de in aanmerking te nemen veiligheidsnorm niet
door de persoonlijke kenis van de onveiligheid van het produkt door het

slachtoffer beperkt. Het slachtoffer kan echter wel m.b.t. het produkt een

fout plegen, zodat artikel 8.2. Richtlijn toepasselijk is.

Het is waarschijnlijk dat de Belgische jurist om de veiligheidsver-
wachtingen te bepalen, waarop men is gerechtigd, beroep zal doen op het

323. Taschner, H.C., o.c., 65-67.
324. Zie ook: Faure, M. en Vanbuggenhout, W., o.c., R.l4l. 1987-88, ll-72, nr. 23. Hierbij

is te bedenken dat niet alle desbetreffende betwistingen noodzakelijk aan het oordeel
van het Hof van Justitie zullen worden onderworpen.

325. Overigens sluiten de veiligheidsnornen van de producent evenmin de toepasselijkheid
van de artikelen 1382-1383 B.W. uit.

326. O.m. Fagnart, J.L., o.c., Cah. Dr. Eur. 1987,31, nr. 49; Taschner, H.L., o.c., 67, nr.
4; Van Schoubroeck, L., Verhoeven, F., Wastiau, M. en Laes, 8., o.c.,57.
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criterium van de "normaal voorzichtige en redelijke mens" (gebruiker,

medecontractant of derde)3n .

Om het gebrek aan veiligheid te beoordelen is derhalve een "abstract"
criterium te gebruiken; de persoonlijke veiligheidsverwachtingen van pro-
ducent of slachtoffer zijn, in beginsel, niet doorslaggevend, hoewel zij
mede in aanmerking kunnen worden genomen.

Uiteindelijk komt het de rechter toe, om aan de hand van de door hem

nader te bepalen veiligheidsverwachtingen van een normaal voorzichtige
en redelijke mens, de veiligheid te bepalen waaraan het produkt had te

voldoen. Onder omstandigheden kan dit tot gevolg hebben dat het slacht-

offer geen gebrek aan veiligheid bewijst omdat een nonninl voorzichtige
en redelijke mens, gelet op de precedenten, de errond gevoerde publici-
teit . . , zot hebben geweten dat het litigieuze produkt de - door het

slachtoffer - verwachte veiligheid niet kon bieden.

330. Rekening is verder te houden met de concrete omstandigheden

waarin het produkt in het verkeer is gebracht.

De veiligheidsverwachtingen die een nornaal voorzichtige en redelijke
mens ten aanzien van een produkt kan koesteren, veranderen in functie van

de feitelijke omstandigheden die zich rondom het produkt voordeden en

van het ogenblik waarop de schade zich voordeed. Terecht hebben de

ontwerpers van de Richtlijn hiermee rekening gehouden. Om de veilig-
heidsverwachtingen te bepalen waarop men is gerechtigd, moeten alle -
feitelijke - omstandigheden in aanmerking worden genomen.

Bij wijze van voorbeeld32s wordt verwezen naar:

- de presentatie van het produkt, die van die aard kan zijn dat zij
de veiligheidsverwachtingen beinvloedt. Dit kan o.m. het gevolg zijn van

de informatie of van de waarschuwingen die zich op het produkt of zijn
verpakking bevinden of er integendeel ontbreken32e.

32'l . Dit heeft niets te maken met een eventuele fout van het slachtoffer, die maar ter sprake
kan komen wanneer een gebrek aan veiligheid bestâat, terwijl "ongerechtigdvaardigde"
veiligheidsverwachtingen precies tot gevolg hebben dat tot geen gebrek aan veiligheid
is te besluiten.

328. In de Nederlandse tekst wordt "met name" verwezen, wat als beperkende opsomming
kan worden geïnterpreteerd. Dit strookt niet met de bedoeling van de opstellers van

de Richtlijn, die slechts een pa.[ voorbeelden wensten te geven (Van Schoubroeck,
C., Verhoeven, F., Wastiau, M. en Laes, 8., o.c.,59).

329.Fag;nart, J.L., o.c., Cah. Dr.Ûur.7987,32,t.52; Fallon, M., o.c., R.G.A.R. 1987,
nr. 11245-6 et seq.; Fallon, M., o.c., T. Aann. 1987, 266-268; Faure, M. en Vanbug-
genhout, W., o.c., R.l.y. 1987-88, 10, nr. 20; Van Schoubroeck, C., Verhoeven, F.,
Wastiau, M. en Laes, 8., o.c.,60.
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In functie van de feitelijke omstandigheden waarin de informatie wordt
verstrekt of de waarschuwingen worden gegeven, kunnen de veiligheids-

verwachtingen van een nornaal voorzichtige en redelijke mens m.b.t. dit
produkt worden beinvloed33o.

- het redelijkerwijs te verwachten gebruik van het produkt: de ont-
werpers van de Richtlijn wensten te vermijden dat aan een produkt een

gebrek aan veiligheid zou worden verweten wanneer de schade het gevolg

van een "onredelijk misbruik" van het produkt was331.

Door te verwijzen naar "de veiligheid die men gerechtigd is te ver-

wachten" werd reeds aan die bekommernis tegemoetgekomen, vermits de

veiligheidsverwachtigen van een normaal voorzichtige en redelijke mens,

in beginsel, geen betrekking hebben op het onredelijke misbruik van het

produkt332.

Zij werd echter nogmaals herhaald onder de mom van een feitelijke
in aanmerking te nemen omstandigheid.

Enigszins overbodig, is nochtans niet te betwisten dat elk produkt met

het oog op een welbepaald gebruik tot stand komt, zodat het redelijkerwijze
van het produkt te verwachten gebruik333 een feitelijke omstandigheid is

waarmee de normaal voorzichtige en redelijke mens in zijn veiligheids-

verwachtingen334 rekening houdt.

- het tijdstip waarop het produkt in het verkeer is gebracht. Voor-
gesteld als een element ter beoordeling van de veiligheidsnorm waaraan

een produkt moet voldoen, wordt een basisbeginsel van de Richtlijn uitge-

330. Onder omstandigheden, kan een feitenrechter dan ook tot het besluit komen dat mede
gelet op de aangebrachte informatie en/ofde waarschuwingen in concreto geen gebrek
aan veiligheid bestaat, omdat een normaal voorzichtige en redelijke mens er rekening
mee zou hebben gehouden en het produkt, in die feitelijke omstandigheden, veilig zou

zijn gebleken. Dit is geenszins te verwiuren met een exoneratie van aansprakelijkheid
die slechts ter sprake komt mits een gebrek aan veiligheid is bewezen (cfr. nochtans

Faure, M. en Vanbuggenhout, W., o.c., R.I,ÿ. 1987-88, 10, nr. 20; Van Schoubroeck,

C., Verhoeven, F., Wastiau, M. en Laes, 8., o.c.,6l-62).
33l.Zie considerans 6 in fine van de Richtlijn.
332. Een normaal voorzichtige en redelijke mens maakt immers geen onredelijk misbruik

van produkten en sluit dergelijk gedrag dan ook uit zijn veiligheidsverwachtingen.
333. Dit laatste is ruimer dan het gebruik dat door de producent is beoogd: zie o.m. Fagnart,

J.L., o.c., Cah. Dr. Eur. 1987,32-33, nr.53; Faure, M. en Vanbuggenhout, W., o.c.,

R.lY. 1987-88, 10-11, nr. 21.

334. Onjuist is het uit het "onredelijke misbruik" van een produkt zonder meer te willen
afleiden dat de aansprakelijkheid van de producent niet is in te roepen: het kan nl.
gebeuren dat het produkt, afgezien van het "onredelijke misbruik", hoe dan ook, een

gebrek aan veiligheid vertoonde.
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drukt. Het gebrek aan veiligheid is te beoordelen op het ogenblik dat het
produkt in het verkeer is gebracht: de aansprakelijkheid van de producent

is in functie van dat ogenblik te bepalen. Dit wordt door de artikelen 6.2,
7 d en 11 van de Richtlijn bevestigd.

Noch latere ontwikkelingen van wetenschap of techniek waardoor een

hogere veiligheid wordt bekomen, noch latere omstandigheden die de

toestand van het produkt beïnvloeden (bv. slijtage door een normaal ofeen
abnormaal gebruik, een ongeval . . . ) maar niet met een oorspronkelijk
gebrek aan veiligheid in verband zijn te brengen, kunnen bij de bepaling
van de te verwachten veiligheid in aanmerking komen33s.

Er wordt dus aangenomen dat een normaal voorzichtige en redelijke
mens zijn veiligheidsverwachtingen bepaalt in functie van de stand van
de wetenschap of de techniek en van de toestand van het produkt op het

ogenblik dat het in het verkeer is gebracht. Het is dan ook te betreuren
dat in de Richtlijn onduidelijk blijft wanneer een produkt in het verkeer
is gebracht336. We[icht is het produkt in het verkeer gebracht wanneer dit
produkt in omloop is gebracht, wat is gebeurd wanneer anderen ermee in
aanraking kunnen komen: vanaf dat ogenblik zijn medecontractanten en

derden op de door de Richtlijn beoogde bescherming gerechtigd33T.

Vermits de opsomming van feitelijke omstandigheden waarmee reke-

ning is te houden slechts exemplatief is, kan de rechter nog met andere

elementen rekening houden (o.m. de publiciteit, de prijs, de intensiteit van

het gevaar, de mogelijke alternatieve produkten . . . ).

a.4. het gevaarlijk produkt moet schade berokkenen.

331. Opmerkelijk is dat niet iedere schade die door het gevaarlijke pro-

dukt wordt veroorzaakt, volgens de Richtlijn, voor vergoeding in aanmer-
king komt. Dit houdt in dat de aansprakelijkheidsregels van de Richtlijn
"Schutznormen" zijn:- zij bieden slechts een bescherming tegen welbe-
paalde soorten schade338.

335. O.m. Fagnart, J.L., o.c., Cah. Dr. Eur. 1987,33-40, nrs. 54-63; Fallon, M., o.c.,
R.G.A.R. 1987, nr. 11245-6 verso en 7, nr. 23; Faure, M. en Vanbuggenhout, W., o.c.,
R.I,y. 1987-88, ll, m.22; Van Schoubroeck, C., Verhoeven, F., Wastiau, M. en Laes,
8., o.c.,62-63.
Dit houdt meteen in dat de aansprakelijkheid van de producent zich niet uitstrekt tot
een gebrek aan veiligheid dat het gevolg is van zgn. "ontwikkelingsrisico's".

336. Faure, M. en Vanbuggenhout, W., o.c., R.I,y. 1987-88, 11, nr.22.
337. Contra: Van Wassenaer van Catwijck, o.c., 68 (ogenblik waarop het produkt voor het

eerst in de handen van de eindgebruiker komt).
338. M.b.t. "Schutznormen" zie o.m. Lawson, F.H. en Markisinis, 8.S., Tortious liability
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In artikel 9 van de Richtlijn is bepaald dat als schade is te beschourrven:

- de schade veroorzaakt door dood of door lichamelijk letsel33e- de

beschadiging of vemietiging van een andere zaak dan het gebrekkige

produkt, met toepassing van een franchise ten belope van 500 Ecu, op

voorwaarde dat de zaak gewoonlijk voor ge- of verbruik in de privésfeer

is gebruikt én door de gelaedeerde hoofdzakelijk voor ge- of verbruik in
de privésfeer is gebruikt.

De Richtlijn laat wel de nationale bepalingen inzake onstoffelijke
schade onverlet.

Hieruit volgt dat wanneer het gevaarlijke produkt dood of lichamelijk
letsel3ao veroorzaakt, alle schade die volgens het toepasselijke nationale

recht vergoedbaar is, in aanmerking komt. In dat geval zijn er geen be-

perkingen (aantasting van de fysische integriteit, inkomstenschade, post-

lucratieve schade, morele schade allerhande, behandelings- en herstellings-

kosten . . . ongeacht ofdie schade door het slachtoffer van het gevaarlijke

produkt ol bij weerkaatsing, door een derde is geleden). Een voorbehoud

is echter te maken m.b.t. serieschade (artikel 16 van de Richtlijn), waar-

voor de lidstaten de globale schadevergoeding tot ten minste 70 miljoen
ECU kunnen beperken3al.

Wanneer het gevaarlijke produkt geen schade aan een menselijk li-
chaam toebrengt, wordt het recht op schadevergoeding zeer beperkt.Zaak-
schade en/of materiële schade komen niet voor vergoeding in aanmerking

tenzij het gevaarlijke produkt een andere342 zaak heeft beschadigd of ver-

nietigd3a3 op voorwaarde dat die zaak niet alleen gewoonlijk maar ook door

de gelaedeerde hoofdzakelijk voor gebruik in de privésfeer is aangewend.

Alleen de schade, ontstaan door de vernietiging of de beschadiging,

is voor vergoeding vatbaar. Het verbaast niet dat die beperking op kritiek
stuit: het zal immers moeilijk te bepalen zijn wanneer een zaak gewoonlijk
en door de gelaedeerde hoofdzakelijk voor ge- of verbruik in de privésfeer

is aangewend, maar bovendien is onduidelijk waarom bedrijfsgoederen

for unintentional harm in the Common and the Civil Law, I, Cambridge, C.U.P., 1982,

123-126.
339. Schade als "schade veroorzaakt door dood of door lichamelijk letsel" omschrijven,

brengt evenwel geen aarde aan de dijk: het begrip blijft onbepaald.

340. Begrippen die door het nationale recht zijn te bepalen.

341. Waarbij uiteraard de vraag rijst hoe dit bedrag, in concreto, onder de slachtoffers
moet worden verdeeld, temeer niet alle ongevallen zich op hetzelfde ogenblik zullen
voordoen.

342.Dit is geenszins vereist voor de toepassing van artikel 1384 lid I B.W.
343. Roerende of onroerende zaken.
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worden uitgesloten3a. Moet uit die beperking worden afgeleid dat ven-
nootschappen, waarvan de privésfeer zoniet onbestaande, dan toch zeer

beperkt is, geen vergoeding voor zaakschade kunnen bekomen?
Bovendien is bij de vergoeding van zaakschade rekening te houden

met een franchise van 500 ECU345, die gelet op o.m. de Franse en de

Duitse tekst van de Richtlijn, van het bedrag van de totale zaakschade is
af te trekken en hoe dan ook door het slachtoffer zelf is te dragen3a6.

Winstderving, desorganisatie van een ondememing of van een activi-
teit . . . komen daarentegen niet voor vergoeding in aanmerking347.

Dit alles is des te opmerkelijker nu uit de Richtlijn blijkt dat wanneer

de aansprakelijkheidsvoorwaarden zijn verenigd, door het nationale recht

wordt bepaald of de berokkende morele schade vergoedbaar is3a8.

Als gevolg daarvan kan de morele schade worden vergoed die eventu-

eel opduikt bij de beschadiging of de vemietiging van eeî zaak, gewoon-

lijk en door de gelaedeerde ook hoofdzakelijk voor ge- of verbruik in de

privésfeer aangewend, maar blijven de schade die door een gevaarlijk pro-

dukt aan bedrijfsgoederen wordt veroorzaakt en de economische verliezen

buiten het beschermingsbereik van de Richtlijn. Tot de vergoeding van die

soorten schade moet op het gemeen recht een beroep worden gedaan.

Niet enkel de schade die vergoedbaar is, maar ook het schadeherstel

is, volgens de Richtlijn, aan beperkingen onderworpen.
Hierbij is te denken aan de verjarings-3a9 en de vervaltermijnen3so die

344. Fagnart, J.L., o.c., Cah. Dr.0ur.1987,15-16, nrs. 22-24;Fave, M. en Vanbuggenhout,
W., o.c., R.I,y. 1987-88, 12, nr.25; Van Schoubroeck, C., Verhoeven, F., Wastiau, M.
en Laes, 8., o.c., 66-67.

345. De ECU wordt bepaald in artikel l8 Richtlijn.
346. Zie Fagnart, J.L., o.c., Cah. Dr. Eur. 1987, 16, nr.24; Taschner, H.L., o.c., 136, nr. 16;

cfr. Fallon, M., o.c., R.G.A.R. 1987, nr. 11245-4, nr.9; Faure, M. en Vanbuggenhout,
W., o.c., R.Iry. 1987-88, 12-13, nr. 26; Yan Schoubroeck, C., Verhoeven, F., Wastiau,
M. en Laes, 8., o.c.,67 d; Van Wassenaer van Catwijck, o.c., 58.

347. Fagnart, J.L., o.c., Cah. Dr. Eur. 1987, l'1, nr. 26.
348. Artikel 9 in fine verwijst naar onstoffelijke schade, maar het staat vast dat aldus enkel

naar morele, met uitsluiting van economische of commerciële schade, (die stoffelijk
is), werd verwezen: zie o.m. Fagnart, J.L., o.c., Cah. Dr. Eur. 7987, 16-17, nrs.25-27;
Taschner, H.C., o.c., 137-738, nr. 20; cfr. Fallon, M., o.c., R.G:{.R. 1987, nr. 11245-4
verso, nr. 10.

Art. 9 in fine is m.b.t. de morele schade, die bij overlijden of lichamelijk letsel kan
opduiken, overbodig vermits desbetreffend alle schade, dus inclusief morele schade,

in aanmerking komt.
349. Artikel l0 Richtlijn: drie jaar vanaf de dag waarop de eiser kennis kreeg, dan wel

had moeten krijgen van de schade, het gebrek en de identiteit van de producent,
evenwel onder voorbehoud van de schorsing of de stuiting van de verjaringstermijn
overeenkomstig de bepalingen van het nationale recht.

350. Artikel ll Richtlijn: verval van het recht op schadevergoeding krachtens de Richtlijn
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werden bepaald.
Voor het overige zijn de beperkingen inzake het schadeherstel te vinden

in de franchise m.b.t. zaakschade (artikel9 Richtlijn) en in de aan de Lid-
staten geboden mogelijkheid om bij serieschade het totaal bedrag van de

schade tot minimaal T0 miljoen ECU te beperken (artikel 16 Richtlijn)3sl.

a.5. Er moet een causaal verband tussen het gevaarlijke
produkt en de schade bestaan.

332. Overeenkomstig artikel 4 van de Richtlijn is een causaal verband

vereist, maar de inhoud ervan is door de Richtlijn niet bepaald.

Het causaal verband is dan ook te beoordelen in functie van de

causaliteitsopvattingen die in het nationale recht toepasselijk zijn3s2.

De opstellers hebben wel aandacht geschonken aan de eventuele meer-

voudigheid van oorzaken.

In artikel 8 van de Richtlijn is nl. bepaald dat, onverminderd de

bepalingen van het nationale recht inzake regres, de aansprakelijkheid van

de producent niet wordt verminderd wanneer de schade wordt veroorzaakt
zowel door een gebrek in het produkt als door het toedoen van een derde

(artikel 8.1 van de Richtlijn).
In artikel 8.2 is integendeel bepaald dat de aansprakelijkheid van de

producent kan worden verminderd of opgeheven, rekening houdend met

alle omstandigheden, wanneer de schade is veroorzaakt zowel door een

gebrek in het produkt als door schuld van het slachtoffer ofvan een persoon

waarvoor het slachtoffer aansprakelijk is.

Het eerste geval van meervoudigheid van oorzaken (gevaarlijk pro-
dukt en toedoen van een derde) geeft, althans in het Belgische recht, tot
geen moeilijkheden aanleiding. Bij toepassing van de in België geldende

equivalentietheorie3s3, kan de aansprakelijke, in hoofde waarvan alle toe-

na verloop van tien jaar vanaf de dag waarop het produkt door de "producent" in het
verkeer is gebracht, tenzij intussen een gerechtelijke procedure tegen die producent is
ingesteld.

351 . Met serieschade wordt bedoeld "de schade ten gevolge van dood of lichamelijk letset,
veroorzaakt door identieke artikelen die hetzelfde gebrek vertonen". Het zal niet steeds

eenvoudig zijn de identiteit van artikel en gebrek te beoordelen (zie artikel l6 Richtlijn,
die mogelijkheid tot plafonnering wordt na l0 jaar herzien).

352.Zie ook Fagnart, J.L., o.c., Cah. Dr. Eur. 1987,40-41, nr. 65.
353. Zie o.m. Vandenberghe, H., Van Quickenbome, M., Geelen, K. en De Coster, St.,

Overzicht van rechtspraak, Aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad, T.P.R. 1987,
1522, nr. 163.
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passingsvoorwaarden van een aansprakelijkheidsregel zijn verenig d, zich
jegens het slachtoffer noch geheel, noch gedeeltelijk bevrijden, door het

bewijs te leveren dat de schade ook met andere feiten of gebeurtenissen

een causaal verband vertoont. Op voorwaarde dat een aansprakelijkheids-

regel hem dit toelaat, kan hij enkel op de derde een verhaal uitoefenen,

na het slachtoffer te hebben vergoed.

De tweede hypothese (gevaarlijk produkt en fout van het slachtoffer)

zorgt voor een nieuwigheid. In het Belgische recht wordt aangenomen dat

de fout van het slachtoffer in causaal verband met de schade een verdeling
van de aansprakelijkheid en dus een vermindering van de te vorderen scha-

devergoeding rechtvaardigt"o. Het is evenwel strijdig met de equivalen-

tietheorie de "producent", in hoofde waarvan alle toepassingsvoorwaarden

van de Richtlijn zijn verenigd, van aansprakelijkheid te ontheffen omdat

ook het slachtoffer een fout in causaal verband met zijn schade pleegde3ss.

Op dit punt wijkt de Richtlijn van het gemeen aansprakelijkheidsrecht af.

Bij artikel 8.2 van de Richtlijn horen verder de volgende bedenkingen:

- het toedoen van het slachtoffer, dat niet foutief is, rechtvaardigt noch

een vermindering, noch een ontheffing van de aansprakelijkheid van de

producent, ook al vertoont het een causaal verband met de schade356

- de inhoud die toekomt aan het begrip "fout van het slachtoffer" is door
het toepasselijke nationale recht te bepalen35T

te bepalen of de aansprakelijkheid van de producent omwille van

de fout van het slachtoffer, moet worden verminderd, dan wel opgeheven,

is met alle omstandigheden rekening te houden; de zwaarwichtigheid van

de fout, de aard van de schade, de verzekeringsdekking ... kunnen in
aanmerking komen.

- het slachtoffer staat, zoals in het Belgische recht358, ook voor de fouten

in van de personen waarvoor hij aansprakelijk is.

- aangezien de Europese wetgever uitdrukkelijk heeft verwezen naar de

aansprakelijkheid van het slachtoffer voor andermans daad, doch zijn mo-
gelijke aansprakelijkheid voor zaken (o.m. de artikelen 1384, lid 1, 1385 en

354.Zie Vandenberghe, H., Van Quickenbome, M. e.a., 1.c., 1543, nr. 180.

355. Zie o.m. Vandenberghe, H., Hamelink, P. en Van Quickenbome, M., Overzicht, LP.R.
1980, 1407, nr.272.

356. O.m. de voorbeschiktheid van het slachtoffer: Fagnart, J.L., o.c., Cah. Dr. Eur. 1987,
42-43, rr.7l.

357.|n het Belgisch recht is dit wel degelijk de "culpa levissima" van het slachtoffer; cfr.
Van Schoubroeck, C., Verhoeven, F., Wastiau, M. en Laes, E., o.c.,94.

358. Zie supra nr. 240; contra: Fagnart, J.L., o.c., Cah. Dr. Eur. 1987, 43-44, nr.72.
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1386 B.W. . . . ) buiten beschouwing liet, is aan te nemen dat de producent

door de aansprakelijkheid van het slachtoffer voor zaken noch geheel, noch
gedeeltelijk wordt bevrijd. Dit wijkt ook van de equivalentietheorie af.

B. Het tegenbewijs van de aansprakelijkheid.

333. Het slachtoffer moet, volgens artikel 4 van de Richtlijn, de schade,

het gebrek en het oorzakelijk verband tussen het gebrek en de schade

bewijzen.
Hierbij rijst de vraag of het slachtoffer ook moet aantonen dat de

aangesprokene de hoedanigheid van "producent" bezit, dan wel of die
aangesprokene zelf dient te bewijzen dat hij geen producent is. Hoe vreemd
dit ook moge klinken, lijkt uit artikel 4 van de Richtlijn af te leiden dat
de tweede interpretatie is te verkiezen.

De wijze waarop het bewijs is te leveren wordt door het toepasselijke

nationale recht bepaald3se: volgens het Belgisch recht kan het bewijs van

rechtsfeiten in beginsel door alle bewijsmiddelen, getuigen en feitelijke
vermoedens inkluis, worden geleverd.

De producent kan evenwel aan de aansprakelijkheid ontsnappen, ook
al zijn de toepassingsvoorwa:rden bewezen, wanneer hij het in artikel 7

van de Richtlijn omschreven tegenbewijs levert.

b.l. De producent kan aantonen dat hij het produkt niet in het
verkeer heeft gebracht (artikel 7.a van de Richtlijn).

334. Het in het verkeer brengen van een produkt is door de ontwerpers
van de Richtlijn niet nader bepaald omdat werd geoordeeld dat het begrip
voor zichzelf sprak3m.

Meningsverschillen zijn intussen opgedoken: wordt een produkt in het
verkeer gebracht wanneer het door de producent aan een ander wordt
afgegeven36l, wanneer het in handen van de eindgebruiker is gekomen362,

wanneer de producent de controle over het produkt heeft verloren363,

359. Faure, M. en Vanbuggenhout, W., o.c., R.lÿ. 1987-88, l3-14, nr. 27; Taschner, H.C.,
o.c.,67, nr. 4.

360. Zie Taschner, H.C., o.c.,99, nr.7.
361. O.m. Fagnart, J.L., o.c., Cah. Dr. Eur. 198'1, 45, w.74; Van Schoubroeck, C.,

Verhoeven, F., Wastiau, M. en Laes, 8., o.c.,72.
362. Yan Wassenaer van Catwijck, o.c.,71-72.
363. Zie Fagnart, J.L., o.c., Cah. Dr. Eur., 1987, 45, nr.14; Taschner, H.C., o.c.,99, nr. 7 .
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wanneer het in de handel wordt gebracht3@ . . . ?

Blijkbaar moet het in het verkeer brengen van een produkt worden
gelijkgesteld met het feitelijk in omloop brengen van het produkt, waardoor
derden dus met het produkt in aanraking kunnen komen.

Een overhandiging, al dan niet aan een eindgebruiker of het verlies
van controle over de zaak zijn dan ook niet dienend, evenmin als het in
de handel brengen. Het volstaat vast te stellen dat de producent in feite
de mogelijkheid in het leven heeft geroepen dat anderen met het produkt
in aanraking komen, om het besluit te rechtvaardigen dat het produkt in
het verkeer is gebracht.

Alleen die ruime benadering laat overigens toe de moeilijkheden
te overbruggen waarmee andere zienswijzen af te rekenen hebben. Bij
toepassing hiervan is het produkt in het verkeer gebracht wanneer het aan

de werknemers van de producent wordt toevertrouwd of in hun omgeving
is geplaatst, wanneer het wordt vervoerd, wanneer het wordt getest, mits
derden (die geen producent zijn) hierbij betrokken kunnen raken .. .

Hieruit volgt dat "het in het verkeer brengen van een produkt" een

relatiefbegrip is. Het kan nl. gebeuren dat een produkt ten aanzien van één

welbepaald rechtssubject (bv. een werknemer) in het verkeer is gebracht,

maar dat dit besluit niet t.a.v. een ander rechtssubject geldt (bv. een dief
of een persoon die zich zonder toelating op andermans goed bevindt).

Om op de thans besproken bevrijdingsgrond een beroep te doen moet

de aangesprokene vanzelfsprekend de hoedanigheid van producent hebben,

zoniet kan hij op grond van de Richtlijn niet aansprakelijk worden gesteld.

Hij moet het litigieuze produkt (grondstof, onderdeel of eindprodukt)
hebben vervaardigd, zich als producent hebben aangediend door zijn naarn,

zijn merk of een ander onderscheidingsteken op het produkt te hebben

aangebracht, het produkt in de Gemeenschap hebben ingevoerd om het
te verkopen, te verhuren, te leasen of anderszins te verstrekken in het

kader van zijn commerciële activiteiten of er de leverancier van zijn die
niet binnen een redelijke termijn de identiteit van de producent of de

bevoorrader heeft meegedeeld.

Met die verschillende categorieën "producenten" is bij de beoordeling
van het besproken tegenbewijs rekening te houden.

364.Zie Fallon, M., o.c., T. Aann. 1987,264,rr. l0; Faure, M. en Vanbuggenhout, W.,
o.c., R.lÿ., 1987-88,34,nr.29; cfr. ook Krôger, H., o.c., Ann. Dr. Liège 1987,305
("un produit a été mis en circulation lorsqu'il a physiquement quitté les locaux du
producteur avec le consentement de celui-ci en vue d'être remis à une autre personne");
Bourguignon, Th., o.c., J.T., 1987,361, nr. 16 f., iii.
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Dan wordt ook duidelijk dat op dit tegenbewijs niet alleen een beroep

is te doen in het eerder uitzonderlijke geval dat een dief het produkt in
het verkeer brengt365.

Uit de Richtlijn blijkt dat een produkt verschillende keren in het

verkeer kan worden gebracht (nl. door het rechtssubject dat het produkt
heeft vervaardigd, dat zijn naam, merk of ander onderscheidingsteken op

het produkt heeft aangebracht, dat het heeft ingevoerd en ten slotte dat het
produkt heeft geleverd).

Ten aanzien van elke producent is te bepalen of hij het produkt
waardoor schade is veroorzaakt, in het verkeer heeft gebracht.

Wanneer de aangesprokene aannemelijk kan maken dat hij het liti-
gieuze produkt niet vervaardigde, niet invoerde of niet leverde, bewijst hij
dat hij geen "producent" is, m.a.w. dat een toepassingsvoorwaarde van de

Richtlijn ontbreekt.

Dergelijk bewijs is geen "tegenbewijs van de aansprakelijkheid" in
de eigenlijke zin van het woord: er wordt nl. door aangetoond dat alle

aansprakelijkheidsvoorwaarden niet zijn verenigd.

Door artikel 7.a wordt echter, impliciet doch zeker, bevestigd dat het

niet aan het slachtoffer toekomt te bewijzen dat de aangesprokene als

producent in aanmerking komt, maar dat de aangesprokene moet bewijzen
dat hij die hoedanigheid niet bezit366.

Wanneer evenwel als producent wordt aangesproken hij die zich als

producent heeft aangediend door zijn naam, zijn merk of een ander onder-

scheidingsteken op het produkt aan te brengen, komt aan artikel 7.a een

bijzondere betekenis toe.

Het kan nl. gebeuren dat een naarn, een merk ofeen ander onderschei-

dingsteken op een produkt is aangebracht door een ander dan de titularis
van die naam, dat merk of ander onderscheidingsteken.

Vy'anneer hij aantoont het litigieuze produkt niet in het verkeer te
hebben gebracht, wordt een werkelijk tegenbewijs van aansprakelijkheid
geleverd (nl. de daad van een derde).

365. Fagnart, J.L., o.c., Cah. Dr. Eur. 1987, 45, nr.75
366. Zie supra nr. 322-325.
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b.2. De producent bewijst dat het, gelet op de omstandigheden,
aannemelijk is dat het gebrek dat de schade heeft veroorzaakt, niet
bestond op het tijdstip waarop hij het produkt in het verkeer heeft gebracht
dan wel dat dit gebrek later is ontstaan (artikel T.b van de Richtlijn).

335. Die "bevrijdingsgrond" wekt verbazing. Uit het reeds besproken
artikel 6 van de Richtlijn blijkt immers dat een produkt slechts gebrekkig
is wanneer het niet de veiligheid biedt die men, alle omstandigheden in
aanmerking genomen, gerechtigd is te verwachten, o.m. het tijdstip waarop
het produkt in het verkeer is gebracht.

Hieruit volgt dat een produkt slechts "gevaarlijk" in de zin van de

Richtlijn is wanneer het gebrek aan veiligheid bestaat op het ogenblik dat
het produkt in het verkeer is gebracht367.

Wanneer het gebrek aan veiligheid derhalve niet bestond op het ogen-
blik dat het produkt in het verkeer werd gebracht368, is het besluit onver-
mijdelijk dat het slachtoffer er, op grond van artikel 4 van de Richtlijn,
niet in is geslaagd het bewijs van een "gebrek" te leveren, zodat de toe-
passingsvoorwaarden van de Richtlijn niet zijn vervuld.

Onder die omstandigheden is het dan ook overbodig dat de producent
"aannemelijk" zou trachten te maken dat het "gebrek", dat de schade heeft
veroorzaakt (?), niet bestond op het ogenblik dat het produkt in het verkeer
is gebracht, vermits het gebrek aan veiligheid dat volgens de Richtlijn tot
aansprakelijkheid kan leiden noodzakelijk moet bestaan op het ogenblik
dat het produkt door de aangesproken producent in het verkeer is gebracht

en bovendien door het slachtoffer is te bewijzen36e.

Blijkbaar zijn de ontwerpers van de Richtlijn uit het oog verloren
dat, vermits het tijdstip waarop het produkt in het verkeer is gebracht,

mede bepalend is om uit te maken of het produkt, gelet op de alsdan
gerechtigdvaardigde veiligheidsverwachtingen, een gebrek aan veiligheid
vertoont, dit gebrek aan veiligheid moet bestaan op het ogenblik dat het

367. Zie supra nr. 330.
368. Wat noodzakelijk inhoudt dat het later lr,oet zijn ontstaan, wanneer naderhand tot

een gebrek aan veiligheid kan worden besloten. In dat opzicht is in artikel 7.b een -
overbodige - herhaling te lezen (zie Fagnart, J.L., o.c., Cah. Dr. Eur. 1987, 46, nr.
76, a).

369. De meeste auteurs zien hierin een omkering van de bewijslast: zie Fagnart, J.L., o.c.,
Cah. Dr. Eur. 1987, 46, m. 76, b; Faure, M. en Vanbuggenhout, W., o.c., R.W. 1987 -
88, 34, nr. 30; Taschner, H.C., o.c., 102, nr. 13; Van Schoubroeck, C., Verhoeven, F.,
Wastiau, M. en Laes, 8., o.c.,74-75.
Hoe dit met artikel 4 van de Richtlijn in overeenstemming is te brengen, wordt echter
niet toegelicht.
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produkt in het verkeer is gebracht. Vermits artikel 4 het bewijs van het

gebrek aan het slachtoffer oplegt, is artikel 7.b een overbodige bepaling

en, in elk geval, niet als een bevrijdingsgrond in aanmerking te nemen.

b.3. De producent toont aan dat het produkt noch voor de verkoop ofvoor
enige andere vorm van verspreiding met een economisch doel van de

producent (sic) is vervaardigd, noch is vervaardigd of verspreid in het

kader van de uitoefening ÿan zijn beroep (artikel T.c van de Richtlijn).

336. Hoewel de draagwijdte ervan beperkt blijft, wordt aldus een werke-

lijke bevrijdingsgrond aan de producent geboden.

Zelfs wanneer het slachtoffer aantoont dat schade werd geleden, dat

het litigieuze produkt een gebrek aan veiligheid vertoont dat reeds bestond

op het ogenblik dat het produkt in het verkeer is gebracht en dat tussen de

schade en het gebrek aan veiligheid een causaal verband bestaat, kan de

aangesprokene zich aan aansprakelijkheid onttrekken door het bewijs te

leveren dat het produkt niet is vervaardigd voor de verkoop of voor enige

andere vorrn van verspreiding met een economisch doel van de producent

en noch is vervaardigd, noch is verspreid in het kader van de uitoefening
van zijn beroep.

Hieruit wordt afgeleid dat fabricage of distributie voor privé-doeleinden
niet onder het toepassingsgebied van de Richtlijn valt370.

Beide vermelde voorwaarden moeten echter cumulatief aanwezig zijn
opdat de aangesprokene zich zou kunnen bevrijden.

Een onderscheid is immers te maken tussen de eerste voorwaarde, die

e\ke producenf1l rcelaatzich op de bedoeling te beroepen van de persoon

die het litigieuze produkt heeft vervaardigd en de tweede voorwaarde,

die inhoudt dat de vervaardiging of verspreiding van het produkt door de

aangesprokene niet mag gebeuren in het kader van de uitoefening van zijn
beroep372.

370. Fagnart, J.L., o.c., Cah. Dr. Eur. 198'1, 47, nr. 77; Faure, M. en Vanbuggenhout, W.,
o.c., R.W. 1987-88, 34, nr. 3l; Taschner, H.C., o.c., 104-105; Van Schoubroeck, C.,
Verhoeven, F., Wastiau, M. en Laes,8., o.c.,76.

371. Niet alleen hij die het produkt heeft vervaardigd, maar ook hij die er zijn naam, merk
of ander onderscheidingsteken heeft op aangebracht, de invoerder en de leverancier
(zie artikel 3 Richtlijn).

372. Cfr. Taschner, H.C., o.c., 105-106, nrs. 20-21.
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b.4. De producent bewijst dat het gebrek een gevolg is van
het feit dat het produkt in overeenstemming is met dwingende

overheidsvoorschriften (artikel 7.d van de Richtlijn).

337. Dit lijkt op het eerste zicht een bevrijdingsgrond te zijn: hoewel alle
aansprakelijkheidsvoorwaarden zijn verenigd, ontsnapt de aangesproken

producent aan de verplichting tot vergoeding door aan te tonen dat het
gebrek aan veiligheid - op het moment van het in het verkeer brengen van
het produkt - zijn oorsprong in dwingende overheidsvoorschriften vindt.

De wetgever lato sensu bekommert zich meer en meer om de veiligheid
van produkten: het aantal wetten in de materiële betekenis waardoor
veiligheids-, kwaliteits- en standaardisatienormen m.b.t. produkten worden

bepaald en opgelegd neemt toe.

In de mate dat zij gebiedend of verbiedend zijn373,laten zij de produ-

cent geen keus. Hij moet de gebiedende of verbiedende wetsvoorschriften
naleven.

Wanneer de producent die wettelijke verplichtingen nakomt, kan het
produkt dat hij in het verkeer brengt, geen gebrek in de zin van artikel 1384

lid 1 B.W. vertonen, aangezien het aan het wettelijke model beantwoordt,
wat elke abnormale gesteldheid of elk abnormaal kenmerk uitsluit3Ta.

De overeenstemming met het wettelijke model sluit echter niet uit
dat het produkt een verborgen gebrek375 vertoont of met een gebrek aan

veiligheid is behept376.

De ontwerpers van de Richtlijn hebben hiermee rekening gehouden:

wanneer het gebrek aan veiligheid van het produkt een gevolg is van de

dwingende (nl. gebiedende en/of verbiedende) wetsbepalingen die de pro-
ducent, zoals het hoorde, heeft geëerbiedigd, is tot geen aansprakelijkheid
te besluiten.

Het gedrag van de producent (de naleving van de wetsbepalingen)
wordt gerechtvaardigd3TT door het bevel van de overheid, waaraan gevolg

373. Nl. van openbare orde, m.b.t. de goede zeden of imperatief, maar in elk geval niet
aanvullend.

374. Zie o.m. Comelis, L., Zaken,87, nr. 98.
375. Zie artikel 164l et seq. B.W.: de betekenis en de draagwijdte van het verborgen gebrek

is nl. afhankelijk van het gebruik dat de partijen van de verkochte zaak wensen te
maken (zie Fagnart, J.L., o.c., Cah. Dr. Eur. 1987, 47-48, nr.78).

376. Nl. en o.m. wanneer de wetsvoorschriften ontoereikend blijken om aan de gerechtigd-
vaardigde veiligheidsverwachtingen tegemoet te komen.

377 . Zie supra nr. 20 m.b.t. het bevel van de overheid; cfr. Van Schoubroeck, C., Verhoeven,
F., Wastiau, M. en Laes, E., o.c., 78-79 gevet - ten onrechte - een andere interpretatie
aan het begrip "dwingend".
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is te geven.

Hieruit is evenwel niet af te leiden dat het volstaat dat het produkt met

de dwingende overheidsvoorschriften zou stroken, opdat de producent aan

zijn aansprakelijkheid zou ontsnappen.

Niet het al dan niet stroken met de dwingende overheidsvoorschriften
is bevrijdend, doch wel de vaststelling dat het gebrek aan veiligheid het
gevolg is van het in aanmerking nemen van dwingende overheidsvoor-

schriften378.

Hierbij rijst echter de vraag of de veiligheidsverwachtingen die men

t.a.v. een produkt mag koesteren niet met de gebiedende - en verbiedende
wetsbepalingen rekening moeten houden en erdoor worden beperkt, zodat

het gevaar dat een produkt vertoont, ofschoon het aan de toepasselijke
gebiedende - en verbiedende wetsbepalingen beantwoordt, niet als een

gebrek aan veiligheid in aanmerking kan komen.

Wordt artikel Tdvan de Richtlijn aldus geinterpreteerd dan bevat die

bepaling geen bevrijdingsgrond m:ur een omschrijving van een toestand
waarin een produkt geen gebrek aan veiligheid vertoont, zodateen toepas-

singsvoorwaarde van de aansprakelijkheid ontbreekt.

In de rechtsleer is de vraag besproken of overheidsvoorschriften met

strakke of glijdende verwijzing naar norrnen die door normalisatie- en

andere instellingen worden bepaald, volgens de Richtlijn in aanmerking
zijn te nemen379.

Met de strakke verwijzing wordt de wet bedoeld die naar welbepaalde

nornen verwijst, die echter niet in de wettekst zijn opgenomen. Bij een

glijdende verwijzing verwijst de wetgever naar de normen die door een

normalisatieinstelling zijn of zullen worden uitgevaardigd. De wetgeving
glijdt dan met de ontwikkeling der normen mee380.

Aangezien de producent zich hoe dan ook aan een wetsovertreding

schuldig maakt, wanneer hij de normen opgenomen in een wet, de norrnen

waarnaar in een wet wordt verwezen (strakke verwijzing) of de normen

die worden bepaald door een instelling waarnaar de wetgever verwijst
(glijdende verwijzing), miskent, is het besluit onvermijdelijk dat die voor-
schriften, wanneer zij gebiedend of verbiedend zijn, de producent, onder
omstandigheden, van aansprakelijkheid kunnen ontslaan.

378. Zie ook Van Schoubroek, C., Verhoeven, F., Wastiau, M. en Laes, 8., o.c.,7'l .

379. O.m. Faure, M. en Vanbuggenhout, W., o.c., R.lÿ. 1987-88, 35, nr. 32; Van Schou-
broeck, C., Verhoeven, F., Wastiau, M. en Laes, 8., o.c.,77-78.

380. Zie Cousy, H., Les normes techniques en doctrine et en jurisprudence, in "Le droit
des normes techniques et professionnel/es", Brussel, Bruylant, 1985, 395.
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b.5. De producent bewijst dat het op grondvan de standvan de

wetenschappelijke en technische kennis op het tijdstip waarop hij
het produkt in het verkeer bracht, onmogelijk was het bestaan van

het gebrek te ontdekken (artikel 7e van de Richtlijn).

338. Van deze bevrijdingsgrond kan elke Lid-staat afwijken (artikel 15,

1, b). De aansprakelijkheid van de producent kan dus worden gehandhaafd

ook wanneer is aan te tonen dat het op grond van de stand van de

wetenschappelijke en technische kennis op het tijdstip waarop het produkt
in het verkeer is gebracht, onmogelijk was het bestaan van het gebrek te
ontdekken.

Artikel 7.e wordt over het algemeen aangeduid als de bepaling van de

Richtlijn die op het ontwikkelingsrisico betrekking heeft38l.

In werkelijkheid wordt slechts een aspect van het "ontwikkelingsri-
sico" behandeld, nl. het gebrek aan veiligheid van een produkt dat op
grond van de stand van de wetenschappelijke en technische kennis onmo-
gelijk kon worden ontdekt op het ogenblik dat de producent het produkt
in het verkeer bracht382.

Tot het ontwikkelingsrisico behoort verder de mogelijkheid dat na-

derhand produkten op de markt komen, die toelaten hetzelfde resultaat te

bekomen, doch een grotere veiligheid bieden. Ten aanzien van die nieuwe
produkten blijft het oude produkt onder de veiligheidsverwachtingen. Dit
aspect van het ontwikkelingsrisico3s3 wordt door de Richtlijn buiten be-

schouwing gelaten3sa.

De aangesproken producent kan zich, hoewel alle toepassingsvoor-
waarden zijn verenigd, aan de eruit volgende aansprakelijkheid onttrekken

door te bewijzen dat, op het tijdstip dat het produkt in het verkeer werd

381. O.m. Fagnart, J.L., o.c., Cah. Dr.Ûur.1987,34-40, nrs. 55-64; Faure, M. en Vanbug-
genhout, W., o.c., R.l4l. 1987-88, 36-39, nr. 34 et seq.; Taschner, H.C., o.c., ll2-119;
Walschot, F., Het ontwikkelingsrisico in artikel 7 (e) van de E.E.G.-richtlijn inzake
produktenaansprakelijkheid, in "Produktenaansprakelijkheid, veiligheid en verzeke-
ring", Antwerpen, Maklu, 1987,177 et seq.; m.b.t. het ontwikkelingsrisico in het
algemeen: Huet, J., Le paradoxe des médicaments et les risques de développement,
D. 1987, Chr.,73-77.

382. Die onmogelijkheid kan het gevolg zijn zowel van de wetenschappelijke en technische
kennis m.b.t. het produkt zeli als van de wetenschappelijke en technische kennis m.b.t.
de op de veiligheid van het produkt uit te oefenen controle.

383. Dat niet noodzakelijk is te herleiden tot de stand van de wetenschappelijke en
technische kennis.

384. Zie supra nr. 328.
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gebracht3ss, het bestaan van het gebrek aan veiligheid onmogelijk kon
worden ontdekt.

Die onmogelijkheid is te beoordelen aan de hand van de stand van de

wetenschappelijke en technische kennis, op het tijdstip waarop het produkt
door de aangesproken producent in het verkeer is gebracht.

In de rechtsleer is onderstreept dat niet de wetenschappelijke en tech-

nische kennis van de producent doorslaggevend is, maar dat in het al-

gemeen met de wetenschappelijke en technische kennis, inbegrepen de

minderheidsopvattingen, rekening is te houden386.

Die zienswijze is bij te vallen, doch te verduidelijken is dat artikel T.e

van de Richtlijn eigenlijk naar de onoverkomelijke dwaling als rechtsvaar-

digingsgrond3sT verwijst.
De aangesproken producent heeft immers een verkeerde voorstelling

van de veiligheid van zijn produkt, op het ogenblik dat hij het in het

verkeer brengt: hij dwaalt. Die dwaling sluit aansprakelijkheid slechts

uit mits zij onoverkomelijk is, m.a.w. er moet zijn vast te stellen dat

een nornaal voorzichtige en redelijke producent, in dezelfde feitelijke
omstandigheden geplaatst, op dezelfde manier zou hebben gehandeld en

derhalve dezelfde verkeerde voorstelling van de werkelijkheid zou hebben

gehad. De stand van de wetenschappelijke en technische kennis moet aldus

vanuit het oogpunt van de normaal voorzichtige en redelijke producent

worden beoordeeld. Onder omstandigheden kan dit ertoe leiden dat de

rechter beslist dat minderheidsopvattingen in aanmerking hadden moeten

komen, maar dit is geenszins een algemene regel.

Vermoedelijk zullen Hoven en Rechtbanken wanneer zij met artikel
7.e van de Richtlijn worden geconfronteerd op deskundigen een beroep

doen om een inzicht te krijgen in de stand van de wetenschappelijke

en technische kennis op het tijdstip dat het litigieuze produkt door de

aangesproken producent in het verkeer is gebracht.

339. Zoals bekend kan de beroepsverkoper het vermoeden van kennis

van het "verborgen gebrek" slechts weerleggen door er de absoluut onna-

speurlijke aard van aan te tonen388.

Dit begrip verwijst eveneens naar de rechtvaardigingsgrond "onover-

komelijke dwaling", die ook het bestaan van de contractuele fout uit-

385. Zie supra nr. 331.
386. Zie o.m. Faure, M. en Vanbuggenhout, W., o.c., R.W. 1987-88, 36-37, nrs. 35-3'l .

387. Zie supra nr. 20.
388. Zie o.m. Cass. 6 mei 1977, Arr. Cass. l9'7'l , 915; Pas. 1977,l, 907; zie ook Cousy,

H., Problemen van produktenaansprakelijkheid, Brussel, Bruylant, 1978,249-251.
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sluit38e.

Auteurs benadrukken dat Hoven en Rechtbanken bij de beoordeling
van dit tegenbewijs geneigd zijn de onoverkomelijke onwetendheid in
concreto te beoordelen3go. Dit hoeft geen verbazing te wekken: jegens de

koper is de beroepsverkoper door een contractuele verbintenis verbonden

die in beginsel met de algemene zorgvuldigheidsnormen niets heeft te

maken. De inhoud en de draagwijdte van die contractuele verbintenis wordt
mede bepaald, rechtstreeks of onrechtstreeks, door de wetenschappelijke en

technische kennis van de verkoper, waarmee ook door de koper rekening
wordt gehouden. Aangezien het verborgen gebrek vnl. in functie wordt
bepaald van het gebruik waartoe het voorwerp van de overeenkomst wordt
bestemd, is de wetenschappelijke en technische kennis van de verkoper bij
de beoordeling van het verborgen gebrek dan ook dienend.

Het contractueel evenwicht komt, onder die omstandigheden in het ge-

drang, wanneer de rechtvaardigingsgrond van de "onoverkomelijke dwa-
ling" (de onoverkomelijke onwetendheid; de absoluut onnaspeurlijke aard

van het gebrek) louter in abstracto wordt bepaald. De "concretisering" doet

zich evenwel niet voor t.a.v. het criterium waardoor de onoverkomelijke
dwaling wordt bepaald, doch wel t.a.v. de - contractuele - verbintenis

waartoe de verkoper m.b.t. verborgen gebreken jegens de koper is gehou-

den.

Bij de toepassing van artikel 1384 lid 1 B.rü/. is de onoverkomelijke
dwaling van de bewaarder nopens het bestaan van het gebrek integendeel
niet bevrijdend3el.

Artikel 7.e van de Richtlijn situeert zich aldus tussen de contractuele
aansprakelijkheid wegens verborgen gebreken en artikel 1384 lid I van
het B.V/. Naargelang het gekozen uitgangspunt kan de door de Richtlijn
beoogde aansprakelijkheid - onder voorbehoud van de, door elke Lid-staat
te nemen beslissing (artikel 15.1.b) - dus strenger dan wel soepeler dan

het geldende Belgische recht worden geacht3e2.

340. Fagnart3e3 oefent terecht kritiek op artikel 7.e van de Richtlijn.
Uitgaande van de vraag of een rechtssubject, overeenkomstig artikel 6.1

389. Bevrijding omwille van onoverkomelijke dwaling is overigens een algemeen rechts-
beginsel: zie Soetaert, R., Rechtsbeginselen en marginale toetsing in cassatie, in Liber
amicorum l. Ronse, Brussel, Story-scientia, 1986, 54.

390.Zie Faure, M. en Vanbuggenhout, W., o.c., R.Iÿ. 1987-88,37,nr.37.
391. Zie supra nr. 307 et seq.

392. O.m. Faure, M. en Vanbuggenhout, W., o.c., R.W. 1987-88, 39, nr. 41.
393. Fagnart, J.L., o.c., Cah. Dr. Eur. 1987,39, nrs. 62-64; zie ook Walschot, F., o.c.,

181-185.
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van de Richtlijn3ea, gerechtigd kan zijn van een produkt een veiligheid te

verwachten die op grond van de wetenschappelijke en technische kennis,

op het ogenblik van het in het verkeer brengen van het produkt, niet kon
worden geboden, komt hij tot het besluit dat het slachtoffer slechts een

gebrek aan veiligheid kan bewijzen wanneer het aantoont dat, gelet op de

wetenschappelijke en technische kennis op het tijdstip waarop het produkt
in het verkeer werd gebracht, dit gebrek aan veiligheid kon worden ontdekt.

Vermits het slachtoffer het gebrek aan veiligheid moet bewijzen en

de, op het ogenblik van het in het verkeer brengen van het produkt
verworven wetenschappelijke en technische kennis daartoe één van de

omstandigheden is waarmee rekening is te houden, is artikel 7.e van de

Richtlijn een overbodige bepaling3es.

Kan het slachtoffer niet aantonen dat het, op grond van de weten-

schappelijke en technische kennis bij het in het verkeer brengen van het
produkt mogelijk was een gebrek aan veiligheid te ontdekken, dan blijft
het in gebreke te bewijzen gerechtigd te zijn die veiligheid van het pro-
dukt te mogen verwachten. De aangesproken producent heeft dan geen

tegenbewijs te leveren.

Het lijkt er dan ook op dat de artikelen 6.1 en 7.e van de Richtlijn
meestal te zamen zullen worden behandeld, waarbij de vraag rijst wie
uiteindelijk de bewijslast draagt. Gelet op artikel 4 van de Richtlijn is het

besluit onvermijdelijk dat het slachtoffer daarvoor instaat. Artikel 7.e en

de controverse over de vraag of die bepaling in de Belgische wet moet

worden gehandhaafd, lijken dan ook een maat voor niets te zijn3e6.

Voor zoveel nodig, is te herhalen dat diezelfde kritiek op artikel 7.d

van de Richtlijn is uit te oefenen: kan het slachtoffer immers aanvoeren

dat het gerechtigd is een grotere veiligheid van een produkt te verwachten

dan de door de naleving van dwingende overheidsvoorschriften geboden

veiligheid?

394. Zie supra nrs. 328-330.
395. Die redenering is ook m.b.t. artikel 7.b van de Richtlijn verdedigd: zie supra nr. 338.

396. Ook wanneer de zgn. bevrijdingsgrond van artikel 7.e Richtlijn wordt weggelaten zal
het slachtoffer, bij toepassing van artikel 6.1 Richtlijn, op de wetenschappelijke en
technische kennis verworven bij het in het verkeer brengen van het produkt, blijven
stuiten.

553



b.6. De producent van een onderdeel toont aan dat het gebrek is
te wijten aan het ontwerp van het produkt waarÿan het onderdeel een

bestanddeel vormt, dan wel aan de instructies die door de fabrikant
van het produkt zijn verstrekt (artikel T.f van de Richtlijn).

341. Die bevrijdingsgrond doet eveneens vragen rijzen.
Het gebrek aan veiligheid moet vanzelfsprekend ten aanzien van elk

produkt afzonderlijk worden beoordeeld en het komt het slachtoffer toe

dit bewijs te leveren.

Wanneer een eindprodukt of een produkt in verwerking een gebrek
aan veiligheid vertoont omwille van zijn ontwerp of van de instructies
die door de fabricant zijn verstrekt en het slachtoffer niet kan aantonen

dat de grondstoffen of de onderdelen, die zijn gebruikt, een gebrek aan

veiligheid vertonen, kan de producent van die grondstoffen of onderdelen
niet worden verontrust. Bij ontstentenis van het bewijs door het slachtoffer
van een gebrek aan veiligheid, moet hij ook op het tegenbewijs van artikel
7.f van de Richtlijn geen beroep doen.

Artikel 7.f van de Richtlijn is in die zin dan ook overbodig3eT.

Artikel 7.f van de Richtlijn is nog voor een tweede interpretatie vatbaar
nl. wanneer wordt aangenomen dat een grondstof of een onderdeel, die
(dat) geen gebrek aan veiligheid vertoont, omwille van het ontwerp van
het eindprodukt (of halffabricaat . . . ) of van de instructies die de fabricant
verstrekt, dergelijk gebrek aan veiligheid wel zou beginnen vertonen.

Het is moeilijk in te zien onder welke voorwaarden die hypothese
zich kan voordoen.

Auteurs menen dat het probleem kan rijzen wanneer de producent van

een onderdeel of van een grondstof geen kennis heeft van de bestemming
die de producent van een eindprodukt eraan wil geven3e8.

Die zienswijze is niet overtuigend: niet alleen is het gebrek aan veilig-
heid o.m. te beoordelen aan de hand van het redelijkerwijze te verwachten
gebruik van het onderdeel of het produkt (artikel 6.1.b Richtlijn), dit ge-

brek aan veiligheid moet tevens bestaan op het ogenblik dat het onderdeel
of de grondstof door hun producent in het verkeer is gebracht (artikelen
6.1.c en 7.b van de Richtlijn).

397. Fagnart, J.L., o.c., Cah. Dr. Eur. 1987,48,nr.'19;zie ook Faure, M. en Vanbuggenhout,
W., o.c., R.ÿy. 1987-88, 36, nr. 33; Van Schoubroeck, C., Verhoeven, F., Wastiau, M.
en Laes, E., o.c., 83-85.

398. Faure, M. en Vanbuggenhout, W., o.c., R.l4l. 1987-88, 36, nr. 33; Van Schoubroeck,
C., Verhoeven, F., Wastiau, M. en Laes, E., o.c., 84-85.
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Hoe kunnen, onder die omstandigheden, het ontwerp van het eindpro-
dukt (of halffabricaat) of de instructies van de fabricant die zich voordoen

nadat het onderdeel en de grondstof in het verkeer zijn gebracht, tot een

gebrek aan veiligheid van die produkten leiden?

Ook, volgens de tweede interpretatie, lijkt artikel 7.b van de Richtlijn
een dode letter te blijven.

Wanneer wordt aangenomen dat artikel 7.f een eigen betekenis toe-

komt - wat niet wordt geloofd - is er ook geen reden die bevrijdingsgrond
enkel op onderdelen, met uitsluiting van grondstoffen toepasselijk te ver-

klaren, zoals de tekst ervan laat vermoeden3e9. Een reden om een dergelijk
onderscheid te rechtvaardigen lijkt niet te bestaanam.

C. De grondslag van de aansprakelijkheid.

342. De commentatoren van de Richtlijn zijn van oordeel dat de beoogde

aansprakelijkheid een objectieve aansprakelijkheidaol, een aansprakelijk-

heid van rechtswegeao2, een risico-aansprakelijkheida03, een aansprake-

lijkheid buiten schuldaM . . . is.

Afgezien van de verschillen die tussen die opvattingen bestaan, is te
betwijfelen of de Richtlijn op dit puntaos wel zo eenvoudig is.

Artikel 1 van de Richtlijn is ogenschijnlijk klaar en duidelijk: de

producent is aansprakelijk voor de schade, veroorzaakt door een gebrek

in zijn produkt. Hieruit is af te leiden dat het al dan niet foutieve gedrag

van de producent, bij de beoordeling van zijn aansprakelijkheid volgens

de Richtlijn, in beginsel, niet dienend is.

De Richtlijn treft niet het gedrag van de producenta06, maar wel de

399. Contra: van Wassenaer van Catwijck, o.c.,27-28.
400. Zie ook Taschner, H.C., o.c., 125, w.62; Krôger, H., o.c., Ann. Dr. Liège 1987,305.
401. O.m. Fagnart, J.L., o.c., Cah. Dr. Eur. 1987,9,nr. 12; Faure, M. en Vanbuggenhout,

W.,o.c.,À.14z. 1987-88,5,nr.9; Taschner,H.C.,o.c.,27,m.l ("Geftihrdungshaftung");

Van Schoubroeck, C., Verhoeven, F., Wastiau, M. en Laes, 8., o.c.,34.
402. O.m. Fagnart, J.L., o.c., Cah. Dr. Eur., 1987,9,nr. 12 ("responsabilité de plein droit').
403. Zie de tweede overweging van de Richtlijn; Faure, M. en Vanbuggenhout, W., o.c.,

R.W. 1987-88, 5, nr. 9; van Wassenaer van Catwijck, o.c.,24.
404. Zie ook de tweede overweging van de Richtlijn: Bourguignon, T., o.c., J.T. 1987, 360,

nr. lla; Faure, M. en Vanbuggenhout, W., o.c., R.W.1987-88, 5, nr. 9.

405. Eenvoud is overigens in de Richtlijn niet terug te vinden: de toepassingsvoorwaarden
zijn zeer complex (de "producenf', het gebrek aan veiligheid, de vergoedbare schade,

het herstel van de schade, de pluraliteit van producenten . . . ).
406. Cousy, H., De E.E.G.-Richtlijn inzake produktenaansprakelijkheid. Algemene situe-

ring, in "Produktenaansprakelijkheid, veiligheid en verzekering", Antwerpen, Maklu,
1987, 18, nr. A l.
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hoedanigheid van een persoon (nl. die van producent) op voorwaarde

dat ook de overige toepassingsvoorwaarden van de aansprakelijkheid zijn
vervuld.

Er is echter niet alleen met artikel l, maar ook met de artikelen 6
en 7 van de Richtlijn rekening te houden wanneer de grondslag van de

aansprakelijkheid wordt bepaald.

Zoals is onderstreept, geeft de aan artikel 7 toekomende draagwijdte
tot betwistingen aanleiding.

Hoewel Taschner de indruk wekt uiteindelijk in artikel 7 van de

Richtlijn een omkering van de door artikel4 bepaalde bewijslastverdeling
te lezen407 ,lijkt die zienswijze niet met de Richtlijn te stroken.

De aangesproken producent moet, volgens artikel 7, slechts denken aan

een tegenbewijs om arm een vastgestelde aansprakelijkheid te ontsnappen.

Die aansprakelijkheid bestaat pas dan wanneer het slachtoffer, bij toepas-

sing van artikel 4, de schade, het gebrek en het oorzakelijk verband tussen

het gebrek en de schade heeft bewezen.

Wordt die interpretatie gevolgd dan blijft er van artikel 7 van de Richt-
lijn weinig over:

- de hypothese a strekt ertoe de aangesprokene toe te laten aan te tonen

dat hij, m.b.t. het litigieuze produkt, niet de hoedanigheid van "producent"

bezitaos

- de hypotheses b, d, e enfkomen erop neer dat het produkt, op het ogen-

blik dat het door de aangesproken producent in het verkeer is gebracht,
geen gebrek aan veiligheid vertoonde,zodat één der toepassingsvoorwaar-
den, door het slachtoffer te bewijzen, eigenlijk ontbreektaoe

- de hypothese c komt aldus als enige werkelijke bevrijdingsgrond in
aanmerking: alle toepassingsvoorwaarden van de aansprakelijkheid zijn
verenigd, maar de aangesproken producent ontsnapt niettemin aan aan-

sprakelijkheid door een specifiek tegenbewijs te leveren, waardoor het

bestaan van de toepassingsvoorwaarden niet wordt uitgeslotenalo.

Uit het voorgaande blijkt dat de belangrijke "bevrijdingsgronden" hun

eigenlijke plaats in de beoordeling van het gebrek aan veiligheid van een

produkt vinden.

Veel belang is hieraan echter niet te hechten wanneer naar de grondslag

407. Taschner,H.C., o.c.,97,nr.3: dit zou erop neerkomen dat het slachtoffer, in sommige
welbepaalde gevallen, het gebrek aan veiligheid niet dient te bewijzen.

408. Zie supra nr. 334.
409. Zie supra nrs. 335, 337,338 en 339.
410. Zie supra nr. 336.
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van de aansprakelijkheid wordt gezocht, vermits de door de ontwerpers
van de Richtlijn ter bevrijding in aanmerking genomen omstandigheden

nog steeds een rol spelen: bij ontstentenis van een, door het slachtoffer
te bewijzen gebrek aan veiligheid van het produkt is de producent niet
aansprakelijk te stellen.

Vanuit het oogpunt van de bewijslastverdeling komt aan die vaststel-

ling des te meer belang toe: het risico dat het gevergde bewijs niet is te
leveren - dat door iedere bewijslastverdeling in het leven wordt geroepen -
rust, in strijd met de door artikel 7 verwekte indruk, niet op de producent,

doch wel op het slachtoffer.

Onder die omstandigheden, zorgt de ogenschijnlijk zeer belangrijke
vraag4rr of de "bevrijdingsgronden" in artikel 7 op beperkende wijze
werden opgesomd en waarop uiteenlopende antwoorden zijn gegeven4r2,

niet voor al te veel moeilijkheden.
Vermits het debat naar artikel 6 wordt verschoven en die bepaling

toelaat "alle omstandigheden in aanmerking te nemen", is aan te nemen dat

artikel 7 de aangesproken producent niet kan beletten andere bevrijdings-
of rechtvaardigingsgronden dan de in artikel 7 opgesomde in te roepen

wanneer zlj het bestaan van een gebrek aan veiligheid van zijn produkt

uitsluiten.
Dit is als volgt toe te lichten.

343. Volgens de artikelen 4 en 6 van de Richtlijn, moet het slachtoffer
aantonen dat het produkt een gebrek aan veiligheid vertoont, m.a.w. niet
de veiligheid biedt die men, alle omstandigheden in aanmerking genomen,

gerechtigd is te verwachten.

Bij wijze van voorbeeld worden in artikel 6 enige feitelijke omstan-

digheden opgesomd (de presentatie van het produkt, het redelijkerwijze te
verwachten gebruik en het tijdstip waarop het in het verkeer is gebracht)

die toelaten de "gerechtvaardigde" veiligheidsverwachtingen een concrete

inhoud te geven.

Uit die verduidelijking vloeit voort dat het gebrek aan veiligheid (de

tekortkoming aan de "gerechtvaardigde" veiligheidsverwachtingen) is te
beoordelen op het ogenblik dat het litigieuze produkt door de aangesproken

producent in het verkeer is gebracht, waardoor de "bevrijdingsgrond" van

4ll. Het pleit evenwel niet voor de Richtlijn dat de tekst ervan nog een dergelijke vraag

toelaat.
472. Beperkend: Taschner, H.C., o.c.,97, nr. l; van Wassenaer van Catwijck, o.c., 18;

Faure, M. en Vanbuggenhout, W., (o.c., R.I{2. 1987-88, 5, nr. l0 en vnl. noot 38)
lijken hiervan niet overtuigd.
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de artikelen 7.b en f meteen elke concrete betekenis verliezen4l3.

In de artikelen 7.d of e worden andere feitelijke omstandigheden

aangeduid waardoor de beoordeling van de inhoud en de draagwijdte van

de "gerechtvaardigde" veiligheidsverwachtingen worden beïnvloed.

Aan te nemen is nl. dat het slachtoffer t.a.v. een produkt niet gerechtigd

is veiligheidsverwachtingen te koesteren die, op het ogenblik dat het

door de aangesproken producent in het verkeer wordt gebracht, niet met

dwingende overheidsvoorschriften verenigbaar zijn of de alsdan verworven
wetenschappelijke en technische kennis overtreffen.

Dit heeft tot gevolg dat het slachtoffer, onder die omstandigheden,

geen gebrek aan veiligheid kan bewijzen.
Wanneer dit besluit vanuit het oogpunt van de aangesproken producent

wordt geanalyseerd, blijkt dat de dwingende overheidsvoorschriften te

zijnen aanzien een bevel van de wet of van de overheid waren en dat

de verworven wetenschappelijke en technische kennis in zijnen hoofde tot
een onoverkomelijke dwaling aanleiding gî(r4.

De ontstentenis van een gebrek aan veiligheid van een produkt gaat

aldus, onder omstandigheden, in hoofde van de aangesproken producent,

met een rechtvaardigingsgrond gepaard.

Kan hieruit worden afgeleid dat elke rechtvaardigingsgrondals het

bestaan van een gebrek aan veiligheid uitsluit?
Een genuanceerd antwoord is onontbeerlijk, waarbij niet de rechtvaar-

digingsgrond, maar het al dan niet bestaan van een gebrek aan veiligheid

bepalend is.

Geenszins is uit te sluiten dat de rechter, gelet op de feitelijke om-

standigheden die de rechtsverhouding tussen het slachtoffer en de aan-

gesproken producent kenmerken, tot het besluit komt dat het slachtoffer,

gelet op de, door de producent ingeroepen noodtoestand, wettige zelfver-
dediging, dwang . . . , geen gebrek aan veiligheid kan bewijzen. Daartoe

is vereist dat de door het slachtoffer aangevoerde veiligheidsverwachtin-
gen de veiligheid overtreffen die men, alle omstandigheden in aanmerking
genomen, inclusief zij die het bestaan van een rechtvaardigingsgrond tot
gevolg hadden, gerechtigd was te verwachten.

Met de persoonlijke kennis van de rechtvaardigingsgrond door het

slachtoffer is daarbij geen rekening te houden, vermits niet de door het

slachtoffer te verwachten veiligheid doch wel de veiligheid die men ge-

413. Zie supra 335 en 339.
414. Zie supra nr. 20.
415. Dus niet alleen het bevel van de overheid of van de wet en de onoverkomeiijke

dwaling. Zie supra nrs. 18-20.
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rechtigd is te verlangen, doorslaggevend isa16.

Op dezelfde wijze kan ook de ontoerekeningsvatbaarheid van de aan-

gesproken producent, onder omstandigheden, een beoordelingselement van

de te verwachten veiligheid van het produkt vormen4l7.

De rechtvaardigingsgronden en de ontstentenis van toerekeningsvat-

baarheid, zullen dergelijk besluit evenwel niet altijd rechtvaardigen.

Vermits het bestaan van een rechtvaardigingsgrond en de afwezigheid
van toerekeningsvatbaarheid uitsluiten dat de aangesproken producent een

persoonlijke fout is te verwijten4l8, bli.lkt uit het voorgaande dat, via de

omweg van het "gebrek aan veiligheid", het bewijs van de ontstentenis van

fout door de aangesproken producent bij de aansprakelijkheidsbeoordeling,

onder omstandigheden, van doorslaggevend belang kan zijn.

344. Mocht blijken dat de rechter om het gebrek aan veiligheid te be-

oordelen, bovendien rekening houdt met de vraag of de aangesproken

producent al dan niet de op hem rustende algemene zorgvuldigheidsnor-
men heeft nageleefd, ervan uitgaande dat zij de veiligheid bepalen die

men, alle omstandigheden in aanmerking genomen, gerechtigd is van een

produkt te verwachten4lg, dan verschrompelt de zgn. "objectieve aanprake-

lijkheid" tot een achter het begrip "gebrek aan veiligheid" schuilgehouden

foutaansprakelijkheida2o.

Aangezien aan de rechter een grote beoordelingsvrijheid wordt gela-

ten om de, in aanmerking te nemen relevante omstandigheden te bepalen

en op grond daarvan de veiligheid te definiëren die men gerechtigd is

te verwachten, lijkt het voorbarig om de door de Richtlijn beoogde aan-

sprakelijkheid voor gevaarlijke produkten zonder meer tot de objectieve
aansprakelijkheid te rekenen.

Vermits objectieve aansprakelijkheden niet wijken voor verweermid-
delen die op het gedrag van de aangesprokene betrekking hebben (o.m. het

416. Zie supra nr. 329.
417.8.v. wanneer, gelet op precedenten, op de berichtgeving in de media . . . het slacht-

offer had moeten weten dat het litigieuze produkt door een ontoerekeningsvatbaar
producent werd vervaardigd en, bij veronderstelling, om die reden een verminderde
of geen veiligheid bood.

418. Zie supra nrs. 18-20.
419. In die zin wijst overigens het feit dat met de, door de producent bepaalde presentatie

van het produkt is rekening te houden. Auteurs hebben terecht opgemerkt dat aldus
naar de foutaansprakelijkheid van de producent wordt overgeheld (o.m. Faure, M. en
Vanbuggenhout, W., o.c., R.lY. 1987-88, 10, nr. 20; contra: Fagtart, J.L., o.c., Cah.
Dr. Eur., 1987,32, nr. 52.

420. Zie trouwens Fallon, M., o.c., T. Aann. 198'7 , 277 , nr. 37: die auteur spreekt van "une
responsabilité stricte", die o.m. bij het foutbegrip aansluit.
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bestaan van een rechtvaardigingsgrond; de ontstentenis van toerekenings-

vatbaarheid waardoor de fout wordt uitgesloten) en uit de artikelen 7.d en

e blijkt dat twee rechtvaardigingsgronden (bevel van de overheid of van

de wet; onoverkomelijke dwaling gestoeld op de verworven wetenschap-
pelijke en technische kennis) het gebrek aan veiligheid en derhalve de

aansprakelijkheid, bij ontstentenis van een toepassingsvoorwaarde, uitslui-
ten, strookt die zienswijze reeds thans niet helemaal met de Richtlijna2l.

De aansprakelijkheid die door de Richtlijn is beoogd, is zeer complex.

Hoewel het slachtoffer het bewijs van het gebrek moet leveren4z2, zal
de aangesproken producent zich van meet af aan niet onbetuigd laten en de

rechter proberen te overtuigen dat het litigieuze produkt beantwoordt aan

de veiligheid die men, alle omstandigheden in acht genomen, gerechtigd

was te verwachten.

Daartoe zal hij, in voorkomend geval, ongetwijfeld een beroep doen

op de rechtvaardigingsgronden, op de ontstentenis van toerekeningsvat-

baarheid, op de geëerbiedigde algemene zorgvuldigheidsnormen . . . die

de beoordeling van de veiligheidsverwachtingen, waarop men aanspraak

kan maken, kunnen beinvloeden.

Worden die omstandigheden door de rechter niet in aanmerking ge-

nomen om het gebrek aan veiligheid genomen, dan is van een objectieve

aansprakelijkheid van de aangespoken producent te spreken.

Komt de rechter integendeel tot het besluit dat die omstandigheden

integendeel duidelijk maken dat het litigieuze produkt geen gebrek aan

veiligheid vertoont, dan is slechts sprake van een foutaansprakelijkheid of
van een vermoeden van aansprakelijkheid.

D. Het toepassingsgebied van de aansprakelijkheid
Yoor gevaarlijke produkten.

d.l. Algemeen.

345. Uit artikel 13 van de Richtlijn blijkt dat zij de rechten van het

slachtoffer, gestoeld op het nationale contractuele of buitencontractuele

aansprakelijkheidsrecht of op een, op het ogenblik van de kennisgeving van

421. Zoals vermeld, vertoont het, om de grondslag van de aansprakelijkheid te bepalen,
geen belang of de bevrijdingsgrond van de aansprakelijkheidsvoorwaarden wordt on-

derscheiden of bij de beoordeling van de aansprakelijkheidsvoorwaarden in aanmer-
king komt.

422. ltlat inhoudt dat de vordering ongegrond is te verklaren wanneer twijfel blijft bestaan.
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de Richtlijn bestaande speciale aansprakelijkheidsregeling voor produkten,

onverlet laat.

Dit betekent dat de door de Richtlijn beoogde aansprakelijkheid zich

bij de bestaande aansprakelijkheidsregels voegt423.

Ook tussen contractanten en tussen partijen en de uitvoeringsagenten

van hun medecontractanten kan op die nieuwe aansprakelijkheid een be-

roep worden gedaan wanneer de toepassingsvoorwanrden zijn verenigdaza.

Ten aanzien van de Richtlijn zijn de Belgische rechtsregels inzake de

samenloop en het samenbestaan van de aansprakelijkheden dan ook niet
meer dienend.

Hieruit is wellicht af te leiden dat de aansprakelijkheid volgens de

Richtlijn buitencontractueel is, vermits de draagwijdte van de erin ver-
vatte rechtsregels ervan niet kan worden beïnvloed door overeenkomsten.

De Richtlijn houdt nl. geen rekening met de subjectieve inzichten en be-

trachtingen van contractpartijen.

Het toepassingsgebied van de aansprakelijkheid volgens de Richtlijn
wordt uiteraard door de besproken toepassingsvoorwaarden bepaald. Gelet

op hun specifleke karakter ("producent", "produkt", "gebrek aan veilig-
heid", "schade", "meervoudigheid van de oorzaken" ... ), zal het enige

tijd vergen alvorens een oordeel over het nut van de nieuwe aansprake-

lijkheid kan worden gevormd.

Intussen is te onderstrepen dat aansprakelijkheid volgens de Richtlijn,
althans in beginsel, autonoom bestaat ten aanzien van de aansprakelijk-

heidsvorderingen die elke Lidstaat contractueel of buitencontractueel ter

beschikking van het slachtoffer stelt.

Het slachtoffer kan dus een keuze maken of meerdere vorderingen

tegelijk instellen (b.v. ook de vordering wegens verborgen gebreken, die

gestoeld op de artikelen 1382-1383 e.v. van het B.W., . . . ).
Blijkt dat het slachtoffer een rechtsgrond heeft gekozen waarvan de

toepassingsvoorwaarden niet zijn te bewijzen, dan kan, zonder op de

exceptie van het gewijsde te stuiten, eventueel op een andere rechtsgrond

een beroep worden gedaan, op voorwaarde dat de toepassingsvoorwaarden

elkaar in feite niet overlappen42s.

423.Faure, M. en Vanbuggenhout, W., o.c., R.W. 1987-88, 42-43,r.53; Taschner, H.C.,
o.c., 147-l5l; Van Schoubroek, C., Verhoeven, F., Wastiau, M. en Laes, 8., o.c., lM.

424.Fagnart J.L., o.c., Cah. Dr. Eur., 1987,9, nr. 1l; Van Schoubroeck, C., Verhoeven,

F., Wastiau, M. en Laes, E. o.c.,34.
425. Conta: Faure, W. en Vanbuggenhout, W., o.c., R.W. 1987-88, 43, nr. 53.

Thans wordt overigens aangenomen dat een vordering gestoeld op de artikelen 1382-
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Overigens zal het gemeen recht het slachtoffer, onder omstandigheden,
toelaten andere personen aansprakelijk te stellen, een vollediger schade-

vergoeding te bekomen . . .

Niet alleen de specifieke toepassingsvoorwaarden geven aan de Richt-
lijn een bijzonder toepassingsgebied, daartoe dragen ook de reeds bespro-
ken verjarings- en vervaltermijnen (artikelen 10 en 11 van de Richtlijn)426
bij, alsmede het verbod de aansprakelijkheid van de producent uit hoofde
van de Richtlijn ten aanzien van het slachtoffer bij overeenkomst te be-

perken of uit te sluiten (artikel 12 Richtlijn).
Dit verbod geldt alleen ten aanzien van het slachtoffer, waaruit wordt

afgeleid dat producenten, in hun onderlinge verhouding, door middel van
exoneratieclausules hun aansprakelijkheid volgens de Richtlijn kunnen
beperken of uitsluitena2T.

Die zienswijze lijkt aan artikel 9 van de Richtlijn voorbij te gaan: de
producent die overeenkomstig de Richtlijn aansprakelijk is gesteld en het
slachtoffer heeft vergoed, lijdt als gevolg daarvan een ÿermogensschade

die, volgens dit artikel 9, niet voor vergoeding vatbaar is. Exoneratie-
clausules lijken dan ook in de onderlinge verhouding tussen producenten

zonder voorwerp te zijn, in de mate dat zij op aansprakelijkheid volgens
de Richtlijn slaan.

Op voorwaarde dat zij de voorwaarden van het gemeen recht eerbiedi-
gen428 wordt door artikel 13 geenszins uitgesloten dat producenten zowel
ten aanzien van slachtoffers als van derden op exoneratieclausules een

beroep doen om hun contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheid
volgens de regels van het nationale recht te beperken of uit te sluiten.

d.2. Ten aanzien van de buitencontractuele aansprakelijkheden.

346. Het is de bedoeling bondig de verhouding te bepalen tussen de

door de Richtlijn in het leven geroepen aansprakelijkheid voor gevaarlijke
produkten en de Belgische buitencontractuele aansprakelijkheidsregels.

- ten aanzien van de artikelen 1382-1383 B.W.: de aansprakelijkheid
wegens gevaarlijke produkten en die wegens een persoonlijke fout van de

1383 B.W. in beginsel niet uitsluit dat later een op artikel 1384 lid I B.W. gegronde
vordering wordt ingeleid.

426. Zie supra nr. 33 l.
427.Faure, M. en Vanbuggenhout, W., o.c., R.l4l. 1987-88,33, nr. 28; Van Schoubroeck,

C., Verhoeven, F., Wastiau, M. en Laes, 8., o.c.,92.
428.Zie o.m. Kruithof, R., Contractuele wijzigingen van aansprakelijkheid, T.P.R. 1984,

264-283.
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producent kunnen, naar keuze, al dan niet gezamenlijk worden ingeroepen.

Het is mogelijk de producent op grond van de Richtlijn aan te spreken

en tegelijk een of meerdere derden (b.v. de gebruiker van het produkt) een

persoonlijke fout te verwijten, om hun veroordeling in solidum te bekomen.

De aangesproken producent kan ook de persoonlijke fout van het

slachtoffer inroepen om een vrijstelling of een verdeling van de aanspra-

kelijkheid te bekomen (artikel 8.2 Richtlijn).

- ten aanzien van artikel I 386 bis B .W .: in beginsel sluit de krankzin-
nigheid van de producent niet uit dat de aangesprokene de hoedanigheid

van "producent" bezit. Zoals is aangetoond4zg,kan de krankzinnigheid
van de producent, onder omstandigheden, nochtans de beoordeling van

het gebrek aan veiligheid beinvloeden.

Het slachtoffer kan echter al dan niet tegelijkertijd op artikel 1386

bis B.W. een beroep doen wanneer de toepassingsvoorwaarden ervan zijn
verenigd.

Wanneer de "producent" om geheel of gedeeltelijk van de aansprake-

lijkheid te worden bevrijd op de fout van het slachtoffer een beroep doet

en blijkt dat laatstgenoemde krankzinnig is, dan kan de producent artikel
1386 bis 8.W., wat het gedrag van het slachtoffer betreft, inroepen.

- ten aanzien van artikel 1384 lid 2 B.W.: de minderjarige kan, onder

omstandigheden, "producent" zijn en derhalve overeenkomstig de Richtlijn
aansprakelijk zijn, zonder op de artikelen 7.a en c van de Richtlijn een

beroep te kunnen doen.

Vermits die aansprakelijkheid, in beginsel, niet inhoudt dat de min-
derjarige zich aan een fout of een objectief onrechtmatige daad schuldig
maakte, kunnen zijn ouders niet bij toepassing van artikel 1384 lid 2 B.W.
wegens die aansprakelijkheid worden aangesproken. Dit besluit is te tem-

peren wanneer blijkt dat de aansprakelijkheid van de minderjarige "pro-
ducent" eigenlijk in een persoonlijke fout of een objectief onrechtmatige

daad steun vindta3o. In dat geval mogen de ouders evenwel het tegenbewijs

trachten te leveren dat hen geen fout in het toezicht op en in de opvoeding

van hun minderjarige kind is te verwijten43l.

Wordt de schade tegelijk door een gevaarlijk produkt en door de fout
of de objectief onrechtmatige daad van een minderjarige veroorzaakt, dan

429. Zie supra nr. 343.
430. Zie supra nr. 344: dit is afhankelijk van de interpretatie die aan het begrip "gebrek

aan veiligheid" wordt gegeven.
431. Zie supra nrs. 184-188.
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is, wanneer dit wordt gevorderd, tot een aansprakelijkheid in solidum van
de producent(en), van de minderjarige (wanneer hij een fout pleegde - art.

1382 en 1383 B.W.) en van zijn ouders (art. 1384lid 2 B.W.) te besluiten,
onder voorbehoud van het tegenbewijs door laatstgenoemden432.

347. - ten aanzien van artikel 1384 lid 3 B.W: dat de aansteller of
de meester jegens zijn aangestelden of bedienden de hoedanigheid van
"producent" kan bezitten, werd eerder onderstreept433.

De vraag rijst of de aangestelde of de bediende (of de werknemer) de

hoedanigheid van "producent" kan bezitten? Gedacht wordt aan de aan-

gestelde, bediende of werknemer die een grondstof, een onderdeel of een

eindprodukt vervaardigt, waardoor hetzij aan een medewerknemer, hetzij
aan een derde of aan de aansteller, meester of werkgever schade wordt be-

rokkend. De Richtlijn maakt geen onderscheid ngl. de vervaardiging voor
eigen dan wel voor andermans rekening gebeurta3a.

Gelet op de ruime interpretatie die is te geven aan het in het verkeer

brengen van een produkta35, lijkt het besluit onvermijdelijk dat aange-

stelden, bedienden of werknemers als "producent" in aanmerking kunnen
komen en op artikel 7.a van de Richtlijn geen beroep kunnen doen.

De bevrijdingsgrond van artikel 7.c van de Richtlijn zal niet steeds

door hen zijn in te roepen: weliswaar zal de aangestelde, de bediende of
de werknemer kunnen aanvoeren dat het produkt noch voor de verkoop of
voor enige andere vorn van verspreiding met een economisch doel van

de aangesproken aangestelde, bediende of werknemer is vervaardigd, maar
het lijkt onbetwistbaar dat de vervaardiging, onder omstandigheden436, in
de uitoefening van het beroep van de aangestelde, bediende of werknemer
plaatsvond.

Het valt te betwijfelen of de gevolgen van de Richtlijn t.a.v. artikel
18 van de wet op de arbeidsovereenkomsten en t.a.v. de arbeidsongeval-
lenwetgeving in aanmerking zijn genomen.

Die wetsbepalingen zijn weliswaar gebiedend, maar vermits de aan-

sprakelijkheidsregels van de Richtlijn blijkbaar ook ten aanzien van het

432. Zie supra nrs. 184-188.
433. Zie supra nr. 334.
434. Contra: Taschner, H.C., o.c.,48, nr. 1 in fine ("Wer unter Anleitung ohne Eigenver-

antwortung, also in abhângiger Stellung, tatsâchlich herstellt, is nicht "Hersteller" im
Sinne dieser Vorschrift") maar dit is een "petitio principi", zonder aanvoering van een

rechtvaardiging.
435. Zie supra nr. 334.
436. Voor een werknemer eerder dan voor een aangestelde, vermits aanstelling occasioneel

kan zijn.
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slachtoffer van openbare orde (artikel 12 Richtlijn) en bovendien recenter

zijn, zol hen de voorkeur zijn te geven (lex posterior derogat legi priori)a37.

Of de aansprakelijkheid van de aangestelde of de bediende in de

hoedanigheid van producent van een gevaarlijk produkt, het slachtoffer
toelaat tevens artikel 1384 lid 3 van het B.W. jegens de aansteller of
de meester in te roepen, is niet alsdusdanig van de veroordeling van

de aangestelde of van de bediende als producent doch van de feitelijke
omstandigheden aft ankelijk.

Uit die feiten moet nl. blijken of de toepassingsvoorwaarden van artikel
1384 lid 3 B.W. zijn verenigd, o.m. dat een persoonlijke fout van de

aangestelde of bediende is bewezen438.

Blijkt de schade tegelijk door een gevaarlijk produkt en door de fout
van een aangestelde of een bediende in de uitvoering van zijn bediening

te zijn veroorzaakt dan zijn de producent, de aangestelde of de bediende

en de aansteller of de meester eventueel in solidum aansprakelijk.

- ten aanzien van artikel 1384 lid 4 B.W.: hoewel uitzonderlijk, is te
denken aan gevallen waarin een leerling de hoedanigheid van "producent"
verwerft43e. Meestal zal die leerling op artikel 7.c een beroep kunnen doen

om aan de aansprakelijkheid als producent van een gevaarlijk produkt te

ontsnappen. Absoluut zeker is dit evenwel niet: wanneer in feite is vast

te stellen dat de leerling het schoolprodukt voor de verkoop of voor enige

andere vorrn van verspreiding met een persoonlijk economisch doel heeft

vervaardigd, wordt die mogelijkheid uitgesloten.
Blijkt een leerling, onder omstandigheden, als producent van een ge-

vaarlijk produkt aansprakelijk te zijn, dan is de onderwijzerbij toepassing

van artikel 1384 lid 4 van het B.W. aan te spreken, wanneer de toepas-

singsvoorwaarden van die wetsbepaling zijn terug te vinden, meer bepaald

een persoonlijke fout of een objectief onrechtmatige daad van de leer-

ling. De loutere aansprakelijkheid van de leerling als producent van een

gevaarlijk produkt is dus ontoereikend.

Hoe dan ook kan de onderwijzer de aansprakelijkheid weerleggen door
aan te tonen dat het toezicht op de leerling foutloos was of dat geen causaal

437. Taschner,H.C., o.c., 144, m. I en 145, nr. 4; hierbij is nochtans op te merken dat
dit artikel 12 misschien enkel imperatief of dwingend moet worden geacht, maar dit
Iost het probleem niet op vermits van een imperatieve wetsbepaling niet mag worden
afgeweken zolang de beschermde partij zich niet in de beschermde rechtstoestand
bevindt.

438. Zie supra nr. 225.

439.8.v. de leerling die tijdens een les produkten (eetwaren; machineonderdelen; meu-
bels...)vervaardigt.
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verband tussen zijn vermoede fout en de schade bestond.

348. - ten aanzien van artikel 1384 lid I B.W.: een gevaarlijk produkt in
de zin van de Richtlijn is niet noodzakelijk een zaak die, overeenkomstig

artikel 1384 lid 1 B.V/., door een gebrek is aangetast.

Het criterium is verschillend. Dit belet niet dat een zaak die een

gebrek vertoont ("een abnormaal kenmerk waardoor de zaak schade kan

berokkenen"), onder omstandigheden, een produkt kan zijn dat niet de

veiligheid biedt die men, alle omstandigheden in aanmerking genomen,

gerechtigd is te verwachten.

In dat geval kan zowel op de aansprakelijkheid volgens de Richtlijn, als

op artikel 1384lid 1 B.W. een beroep worden gedaan. Op te merken is dat

de aanprakelijken meestal niet dezelfden zullen zijn, nl. de producent resp.

de bewaarder van het produkt. In voorkomend geval moeten producent en

bewaarder jegens het slachtoffer in solidum tot schadevergoeding worden

veroordeeld.

- ten aanzien ÿan artikel 1385 B.W.: dieren horen thuis onder de in
artikel 2 van de Richtlijn omschreven "landbouwgrondstoffen", die uit de

toepassing van de Richtlijn zijn gesloten , tenzij een Lid-staat het tegendeel

beslist (artikel 15.1.b Richtlijn)40.
Enkel wanneer België de Richtlijn tot landbouwgrondstoffen uitbreidt,

kan worden gedacht aan een cumulatieve aansprakelijkheid van de "pro-
ducent" en de eigenaar of de bewaarder van het dier, mits de toepassings-

voorwaarden van de Richtlijn resp. artikel 1385 B.W. zljn bewezen4r.
Dikwijls zullen de "producent" en de eigenaar of de bewaarder van

het dier verschillende personen zijn, die ten aanzien van het slachtoffer in
solidum zijn te veroordelen, wanneer dit is gevorderd en alle aansprake-

lijkheidsvoorwaarden zijn bewezen.

- ten aanzien ÿan artikel 1386 B.W.: hoewel de Richtlijn onder de

produkten alleen roerende goederen rangschikt, is het toch niet uitgesloten

dat aansprakelijkheid volgens de Richtlijn met de toepassing van artikel
1386, op instortende gebouwen betrekking hebbende, gepaard gaat. De

Richtlijn treft immers ook de roerende goederen die een bestanddeel

van een onroerend goed zijn geworden (artikel 2 Richtlijn) en vermits

440. Taschner,H.C., o.c.,M,w. 12. De vraag rijst nochtans of dit voor alle diersoorten
kan gelden.

441. Hoe een dier een "gebrek aan veiligheid" kan vertonen, is evenwel niet meteen

duidelijk.
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gebouwen uit roerende goederen zijn opgebouwd, is niet uit te sluiten dat

een produkt dat een gebrek aan veiligheid vertoont tegelijk zorgt voor de

instorting van een gebouw. De producent van het produkt en de eigenaar
van het gebouw zullen niet zelden verschillende personen zijn, waarvan

door het slachtoffer de veroordeling in solidum kan worden gevorderd

wanneer de toepassingsvoorwaarden van die wetsbepalingen zijn verenigd.

- ten aanzien van de aansprakelijkheid voor gevaarlijke produkten:
wanneer verschillende producenten voor dezelfde schade aansprakelijk

zijn, bestaat tussen hen, volgens artikel 5 van de Richtlijn, een hoofdelijke
(solidaire) aansprakelijkheid.

Twee hypotheses lijken te onderscheiden: enerzijds, kunnen verschil-
lende personen ten aanzien van eenzelfde produkt, dat een gebrek aan

veiligheid vertoont, de hoedanigheid van "producent" bezitten (zie arti-
kel 3 Richtlijn), anderzijds, kan eenzelfde schade door twee of meerdere
produkten worden veroorzaakt, die elk een gebrek aan veiligheid vertonen.

Opmerkelijk is dat tussen de producenten onderling de aansprakelijk-
heid jegens het slachtoffer solidair is terwijl bovendien met de aansprake-

lijkheid in solidum rekening is te houden wanneer, naast de producenten,

nog één of meerdere rechtssubjecten, op een andere rechtsgrond, aanspra-

kelijk zijn.

- ten aanzien van de wetten die een bijzondere aansprakelijkheid
m.b.t. welbepaalde produkten in het leven riepen: op voorwaarde dat die
bijzondere aansprakelijkheidsregels reeds bestonden op het ogenblik van de

kennisgeving van de Richtlijn (nl. 30 juli 1985), kunnen zij samen met de

aansprakelijkheid volgens de Richtlijn worden toegepast, wanneer de resp.

toepassingsvoorwaarden zijn verenigd (artikel 13 Richtlijn). Bijzondere
aansprakelijkheidsregels die m.b.t. produkten, tot het toepassingsgebied
van de Richtlijn behorend, na 30 juli 1985 door een Lid-staat tot stand

zijn gebracht, kunnen dus niet worden toegepast zolang de Richtlijn van

kracht blljft4z.
Wat België betreft kan als bijzondere aansprakelijkheid, die verder

toepasselijk blijft, worden verwezen naar de wet van 18 maart 1925 op de

distributie van electrische energie, van 22 juli 1974 op de giftige afval . . .

Impliciet doch zeker, beperkt artikel 13 van de Richtlijn de mogelijk-
heid van de Lid-staten om bij de incorporatie van de aansprakelijkheidsre-

442. Contra: Stuyck, J., Standpunten, in "Produktenaansprakelijkheid, veiligheid en verze-
kering", Antwerpen, Maklu, 1987, 137, nr. 4.
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gels van de Richtlijn in het nationale recht, de beoogde aansprakelijkheid
te beperken of te verstrengen. Aldus zou immers, na 30 juli 1985, een

speciale aansprakelijkheidsregeling voor producten tot stand komena3.

E. Besluit

349. In de mate dat rechtsregels "klaar en duidelijk" moeten zijn, is op de

Richtlijn van 25 juli 1985 heel wat aan te merken. De aansprakelijkheid
van de producent van een gevaarlijk produkt is ingewikkeld, omdat de

toepassingsvoorwaarden niet duidelijker zijn omschreven.
Door de Richtlijn wordt aan het slachtoffer tegen de "producent"

een vorderingsrecht toegekend, dat tot op heden in het Belgische recht
onbekend was4,zonder dat, in beginselas, een fout van de aangesproken

producent is aan te tonen. Die mogelijkheid is zeer ruim gelet op het feit dat
verschillende personen de hoedanigheid van producent kunnen bezitten.

Vermits de Belgische aansprakelijkheidsregels, afgezien van het bewijs
van een contractuele of een buitencontractuele fout, het slachtoffer niet de

kans boden de "producent" aan te spreken, is de Richtlijn op dit punt
vemieuwend te noemen.

Uit het voorgaande blijkt echter meteen dat de slachtoffers belang heb-

ben bij het behoud van de bestaande aansprakelijkheidsregels die toelaten
andere personen tot vergoeding aan te spreken (o.m. de bewaarder, de

eigenaar .. . ).
Afgezien van die vemieuwing die met een bewijsvoordeel gepaard

gaat46,lijkt het erop dat de ontwerpers, voor het overige, naar beperkingen
van de nieuwe aansprakelijkheidsvorm hebben gezocht'.

- beperking van de produkten die tot de toepassing van de Richtlijn
aanleiding geven;

- het dubbelzinnige begrip "gebrek aan veiligheid";

- de aansprakelijkheid van de producent is te beoordelen op het

ogenblik dat het gevaarlijke produkt in het verkeer werd gebracht;

443.Zie Fallon, M., o.c., R.G.A.^R. 1987, nr. 11258, nrs.53 et seq.; c/r. Faure, M. en
Vanbuggenhout, W., o.c., R.l4l. 1987-88, 44,nr.56.

444. Onder voorbehoud van het contractueel vorderingsrecht wegens verborgen gebreken
dat, naar is aangenomen, als een accessorium van de zaak door de verkopers aan
de uiteindelijke koper is overgedragen (zie o.m. Dirix, E., Obligatoire verhoudingen,
30-31; Simont, L., De Gavre, J. en Foriers, P.A., Examen, R.CJ.B. 1985, 163-165.)

445. Onder voorbehoud van de interpretatie die aan het begrip "gebrek aan de veiligheid"
wordt gegeven: zie supra nr.329.

446. Vermits de aangesprokene, behoudens tegenbewijs van zijnentwege, de producent van
het gevaarlijk produkt wordt geacht.
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- de fout van het slachtoffer die, onder omstandigheden, de aanspra-

kelijkheid van de producent kan uitsluiten;

- een zeer restrictieve opvatting m.b.t. de vergoedbare schade;

- een korte verjaringstermijn van drie jaar, die begint te lopen vanaf
de dag waarop het slachtoffer kennis kreeg of kennis had moeten krijgen
van de schade, het gebrek en de identiteit van de producent;

- een ongewone vervaltermijn van tien jaar vanaf het in het verkeer

brengen van het produkt.

Die beperkingen vemauwen het toepassingsgebied van de aansprake-

lijkheid voor gevaarlijke produkten,zodathet slachtoffer er belang bij heeft

dat de contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheidsregels van ge-

meen recht, die toelaten producent of verkoper aan te spreken, behouden

blijven.
De Richtlijn laat aldus het slachtoffer toe een beroep te doen op

bijkomende patrimonia om schadevergoeding te bekomen, maar heeft de

draagwijdte van die mogelijkheid meteen ingekortaT.
Of het uiteindelijke resultaat de geleverde inspanningen kunnen recht-

vaardigen, zal in de toekomst moeten blijken. Intussen is enig scepticisme

niet te vermijden.

b.2. Bijzondere wetten dic een objectieve aansprakelijkheid
m.b.t. gevaarlijke znken in het leven hebben geroepen.

349b Een gedetailleerd of zelfs volledig overzicht van de bijzondere

wetten waardoor een objectieve aansprakelijkheid m.b.t. gevaarlijke zaken
(of activiteiten) in het leven is geroepen, is - omwille van de omvang van

dergelijke studie - in dit kader niet te betrachtenas.
Wanneer met praktische problemen is af te rekenen, is dus niet on-

derhavige uiteenzetting, maar de tekst van de toepasselijke bijzondere wet
als vertrekpunt te gebruiken, vermits niet alle aspecten van die wetteksten

zijn besproken. De bijzondere wetten zijn overigens niet afzonderlijk maar
in onderling verband onderzocht. Dit heeft tot gevolg dat in de hiemavol-

447. Hierbij is te bedenken dat in het gemeen recht, via vorderingen in tussenkomst en
vrijwaring, meestal hetzelfde uiteindelijke resultaat - de aansprakelijkheid van de
producent - is te bereiken.

448.Zie o.m. de overzichten bij Bocken, H., Van fout naar risico, Î.P.R. 1984,365 et
seq.; De Decker, H. en Schautteet, M., De objectieve aansprakelijkheid naar Duits en
Belgisch recht - een rechtsvergelijkende studie -, Ius 5, 97-108; Fagnart, J.L., Les
faits générateurs . . . , in"Responsabilité et réparation des dommages, Brussel, J.8.,
1983,34-45.
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gende uiteenzetting geen bespreking van de inhoud van elke bijzondere

wet is aan te treffen.
In de mate van het mogelijke, is dus enkel naar krachtlijnen gezocht

alsmede naar een middel dat zou toelaten in het desolate landschap dat door
die - fragmentaire - bijzondere wetten wordt gevormd, enige coherentie

te brengen.

Uit het bestaan van de bijzondere wetten blijkt dat de wetgever, onder

omstandigheden, van oordeel is geweest dat de, op de artikelen 1382-

1383 B.W. gestoelde persoonlijke aansprakelijkheid ontoereikend is om
de doelstellingen van het aansprakelijkheidsrecht (vergoeding, preventie,

reglementering)Me te verwezenlijken.
In die bijzondere wetten is van het "foutbegrip" afstand genomen. Boc-

ken heeft terecht opgemerkt dat zij de aansprakelijkheid verbinden hetzij
aan een "daad" van de aangesprokeneaso, hetzij aan een hoedanigheid, die

hem toekomt45l, zonder dat een fout door het slachtoffer is te bewijzen of
dat de aangesprokene zich aan de aansprakelijkheid kan onttrekken door

449. Zie supra nr. 7.

450. O.m. het K.B. van 13 september 1919 met de samengeordende wetten op de mijnen,
groeven en graverijen (B.S. 3 maart l92O); de wet van 12 april 1965 betreffende
het vervoer van gasachtige produkten en andere door middel van leidingen (8.S. 7
mei 1965); de wet van 18 juli 1975 betreffende het opsporen en het exploiteren van

ondergrondse bergruimten in situ bestemd voor het opslaan van gas (8.S. 14 augustus
1975); de wet van l0 januari 1977 houdende regeling van de schadeloosstelling van

schade veroorzaakt door het winnen en het pompen van grondwater (8.S. 8 februari
1977).

451. O.m. de wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing (8.S.
20 september 19'19); de wet viur 22 juli 1974 op de giftige afval (8.S. I maart 1975);

artikel 85 van de budgettaire wet van 24 december 1976 (8.S. 28 december 1976); de
wet van 14juli 1966, houdende goedkeuring van het verdrag van Rome dd. 7 oktober
1952 betreffende de schade door buitenlandse luchtvaartuigen aan derden op het aard-
oppervlak veroorzaakt (8.S. 27 september 1966); de wet van 2O juli 1976 houdende
goedkeuring en uitvoering van het verdrag van Brussel dd. 29 november 1969 inzake
de burgerlijke aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging door olie en van
de Bijlage (B.S. 13 apnl 1,977\; de wet van 9 augustus 1963 tot vaststelling van de
aansprakelijkheid van de exploitant van een atoomschip (8.S. 8 oktober 1964); de
wet van 22juli 1985 betreffende de wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de
kernenergie (B.S. 31 augustus 1985); de wet van 13 juli 1976 houdende goedkeuring
van het Verdrag inzake de intemationale aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt
door ruimtevoorwerpen dd. 29 maart 1972 (B.S. 28 jlli 197'l).
M.b.t. afvalstoffen is rekening te houden met regionale bevoegdheden: Bocken, H.,
Milieurecht te veel? R.Ly. 1987-88, 804-805; Morrens, P. en De Bruycker, P., Af-
valstoffen in Vlaanderen, R.I,y. 1987-88,760-769; dit geldt eveneens voor de daling
van het grondwater: zie Schuermans, L., Grondwaterbemaling - Enkele juridische be-
schouwingen naar aanleiding van de tiende verjaardag van de wet van 1977,T. Aann.
1987, 240-249.
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het bewijs dat hij geen fout pleegdea52.

Dit onderscheid is niettemin te relativeren. Wanneer de bijzondere wet
naar een zgn. daad van de aangesprokene verwijst, dan is in beginsel

geenszins vereist dat die daad door de aangesprokene persoonlijk werd
gesteld.

Het volstaat dat het een daad van een derde of van een zaak is
waarvoor de aangesprokene hoort in te staan4s3.

Wanneer de bijzondere wet de aansprakelijkheid aan een hoedanigheid

verbindt, is het, in beginsel, evenmin dienend te weten door wie of door
wat de aansprakelijkheidsvoorwaarden verenigd raakten454.

De bedoeling van de wetgever door bijzondere wetten een, van de

artikelen 1382-1383 B.W. te onderscheiden aansprakelijkheidsregel tot
stand te brengen, komt soms in de wettekst zelf tot uitingass of is anders

in de voorbereidende werken te zoeken4s6.

350. Uit de in aanmerking genomen bijzondere wetten blijkt ook dat het

wetgevende initiatief verband houdt met activiteiten of zaken, waaraan een

aanzienlijk gevaar is verbonden, die m.a.w. gepaard gaan met het risico

aanzienlijke schade te berokkenen.

452. Bocken, H., o.c., T.P.R. 1984,364, nr.50 en 3'13-376.

Ook intemationale verdragen m.b.t. het vervoerrecht bevatten vaak extracontractuele -
objectieve - aansprakelijkheidsregels, die door het vervoermiddel zijn gerechtvaardigd
(zie b.v. Opdebeek, I, De aansprakelijkheid van de luchtvervoerder voor de door hem

vervoerde reizigers zoals geregeld in het verdrag van Warschau, R.l,y. 1985-86, l4l3-
1414).

453. Art. 58 van het K.B. van 13 september 1919 (de schade moet zijn veroorzaakt door
in de mijn uitgevoerde werken; artikel 13 al. 3 van de wet van 12 april 1965 (de

schade moet zijn berokkend door de werken voor de oprichting of de exploitatie van

de gasvervoerinstallatie); artikel 13 van de wet van 18 juli 1975 (de schade moet o.m.

het gevolg zijn van het opsporen en exploiteren van de bergruimten in situ); zie ook
artikel I van de wet van 10 januari 19'17 (het loedoen van de exploitant moet de

daling van de grondwaterlaag veroorzaken).
454. Een treffend voorbeeld hiervan is te vinden in de wet van 22 juli 1974 op de giftige

afval (aansprakelijkheid van de producent tot de giftige afval weggewerkt is (artikel 7)
en de wet van 22 juli 1985 betreffende de wettelijke aansprakelijkheid op het gebied

van de kemenergie (artikel 5).
455. De wet spreekt b.v. soms van een aansprakelijkheid van rechtswege (art. 58 K.B.

13 september l9l9 - mijnschade - en art. 13 van de wet dd. 18 juli 1975 - opslag
van gas in situ -), van objectieve aansprakelijkheid (art. I van de wet van l0 januari

1977 - grondwater -; art. 8 van de wet van 30 juli 1979 - preventie van brand en
ontploffing); van een wettelijke aansprakelijkheid (zie art. 5 van de wet van 22 juli
1985 - kemenergie -).

456. Zie de wet van 12 apil 1965 (vervoer van gasachtige producten en andere d.m.v.
leidingen); artikel 85 van de wet van 24 december 1976 (kosten gemaakt door de
civiele bescherming en de brandweer).
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Hoewel het aanzienlijke gevaar de leidraad van het wettelijke initiatief
blijkt te zijn, heeft de wetgever niet een algemene, doch een fragmentaire

aanpak verkozen457.

Zonder acht te slaan op het onderlinge verband tussen zijn initiatie-
ven, vaardigt de wetgever - blijkbaar dikwijls in tijdsnoodass - biizon-
dere aansprakelijkheidsregels uit wanneer met één of andere dramatische

maatschappelijke gebeurtenis is af te rekenen. De bijzondere wetten zijn
derhalve vaak te herleiden tot een reactie van de volksvertegenwoordiging
op een voorval (b.v. één of meerdere emstige ongevallen).

Hoewel niet is te beweren dat zij louter anecdotisch zijn, komt de

casuistische en pragmatische aanpak die bijzondere wetten niet ten goede.

Algemene inzichten blijven meestal ver te zoeken; dit is vooral spijtig
omdat de bijzondere wetten betrekking hebben op activiteiten en zaken

die niet alleen een groot aantal slachtoffers kunnen maken4sg, maar ook
voor de ontwikkeling en het behoud van de economische welvaart van de

samenleving medebepalend zijn.
Toch is door Bocken aangetoond dat, tot op zekere hoogte, de bij-

zondere wetten uiteindelijk tot een gemeenschappelijke structuur zijn te
herleidenam.

Vertrekkend van de aansprakelijkheidsvoorwaarden en hun bewijs, met

aandacht in het bijzonder voor de aansprakelijke persoon, wordt door de

wetgever vnl. bepaald welk tegenbewijs bevrijdend kan zijn, welke invloed
de meervoudige causaliteit op .de aansprakelijkheid heeft, welke schade

vergoedbaar is, hoelang de aansprakelijkheid is in te roepen, in welke
mate van de bijzondere aansprakelijkheidsregel kan worden afgeweken, in
welke mate de bijzondere wet met andere aansprakelijkheidsregels samen

toepasselijk is . . . Soms wordt ook een verzekeringsplicht opgelegd of
een waarborgfonds in het leven geroepen. Die verschillende bestanddelen

worden hierna bondig besproken:

A. De aansprakelijkheidsvoorwaarden.

35f. De wetgever bepaalt de aansprakelijkheidsvoorwaarden op grond

van de "schadeverwekkende gebeurtenis" (of de kans daartoe), die hem tot

457. Bocken, H., o.c., T.P.R. 1984,408-409, nr. 98.
458. Het is opmerkelijk dat vele van de bijzondere wetten op het einde van een parlementair

jaar worden gestemd, bekrachtigd en afgekondigd (zie de noten 431 en 432).

459. Rechtstreeks of onrechtstreeks (door de aantasting van het milieu).
460. Bocken, H., o.c., T.P.R. 1984,373-374, nr.63 en 408-415, nrs.98-108; zie ook De

Decker, H. en Schautteet, M., o.c., Jus 5,98, nr. 49
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het wetgevende initiatief heeft aangezet. Dit kan b.v. de mijnexploitatie,
het vervoer van gasachtige produkten en andere d.m.v. leidingen, het

opsporen of exploiteren van bergruimten in situ voor het opslaan van gas,

het winnen en pompen van grondwater, brand en ontploffing in gewoonlijk
voor het publiek toegankelijke inrichtingen, het bestaan van giftig afval,
het bestaan van de luchtvaart, van olietankers, van atoomschepen en van

kerninstallaties . . . zijn.
Hoewel de bijzondere wetten dit aspect niet steeds tot zijn recht la-

ten komen461, is vast te stellen dat de - objectieve - aansprakelijkheid

steeds aan een - roerende of onroerende; lichamelijke of onlichamelijke -
gevaarlijke zaak wordt verbonden (o.m. mijnen, gasachtige en andere pro-

dukten, bergruimten in situ, grondwater, voor het publiek toegankelijke
inrichtingen, giftig afval, vliegtuigen, olietankers, atoomschepen, kernin-
stallaties . . . ). Die "gevaarlijke zaken" worden weliswaar door de mens

gebruikt, maar bij ontstentenis van de zaak zou ter zake voor de samen-

leving geen gevaar op schade bestaan. Om die reden hebben die wetten

betrekking op de aansprakelijkheid voor zaken.

Op de eerste plaats moet de wetgever derhalve, als aansprakelijkheids-

voorwaarde, de zaak of de activiteit - die op een zaak betrekking heeft

- omschrijven waardoor een objectieve aansprakelijkheid in het gedrang

kan komen.

Het zijn o.m.: in de mijn uitgevoerde werken; de werken m.b.t. de

oprichting of de exploitatie van een gasvervoersinstallatie; het opsporen

of exploiteren van bergruimten in situ; het winnen en pompen van grond-

water, gepaard gaande met de daling van het grondwaterpeil; brand of
ontploffing in een gewoonlijk voor het publiek toegankelijke inrichting;
het bestaan van giftige afval; de inwerking van een vliegtuig op de grond;

het wegvloeien van olie uit een olietanker; een kernongeval . . .

Hoewel de wetgever meestal naar een nauwkeurige omschrijving
streeft, vergen de bijzondere wetten de tussenkomst van Hoven en Recht-

banken, die, in concrete omstandigheden, zullen moeten bepalen of de door
de wet beoogde zaak of activiteit al dan niet is bewezen462.

461. Vnl. wanneer de objectieve aansprakelijkheid wordt verbonden aan een zgn. "daad of
tussenkomst" van de aansprakelijke.

462. Zie b.v. m.b.t. het begrip "gewoonlijk voor het publiek toegankelijke inrichting":
Rogge, J., Preventie van brand en ontploffrng en verplichte burgerrechtelijke aanspra-
kelijkheidsverzekering, B.À.H. 1980, 21; Van Oevelen, A. en Vandeplas, 4., Preven-

tie van brand en ontploffing, objectieve aansprakelijkheid en verplichte burgerlijke
aansprakelijkheidsverzekerin E, R.W. 1 980-8 1, 217 ; m.b.t. het begrip "kemongeval":
Flamée, M., Doelbewust: de wettelijke aansprakelijkheid bij kemongevallen, in "Tech-
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Het bestaan van de zaak (of van de erop betrekking hebbende activiteit)
is onvoldoende: zij moet, zoals uit de bijzondere wetten blijkt, schade

veroorzaken.

De vereiste van een causaal verband komt in de wetteksten wel tot
uiting, maar er wordt voor het overige weinig of geen aandacht aan

geschonkena63.

Bij ontstentenis van afwijkende bepalingen is derhalve aan te nemen

dat het causaal verband tussen de door de wetgever bepaalde zaak of ac-

tiviteit en de schade aan het conditio-sine-qua-non-verband moet voldoen.

Er moet dus zijn vast te stellen dat de schade zich niet, minstens niet op

dezelfde wijze zou hebben voorgedaan bij ontstentenis van de zaak of de

daarop betrekking hebbende activiteit, die door de wetgever is omschre-
ven4il.

Opmerkelijk is daarbij dat niet is opgemerkt dat het probleem van de

hypothetische causaliteit46s aldus ook in de objectieve aansprakelijkheid

opduikt en derhalve moet worden opgelosta66.

Schade is de derde aansprakelijkheidsvoorwaarde: zij moet steeds zijn
bewezen, maar de bijzondere wetten onderscheiden zich van het gemeen

recht doordat dikwijls niet alle schade voor vergoeding in aanmerking

komta67.

463.

4@.

465.
466.
467.
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nologie en Recht", Antwerpen, Kluwer, 1987, 183, nr. l.
Art. 58 K.B. 13 september l9l9: " . . . elke schade veroorzaakt door . . . "; art. 13

al. 3 W. 12 april 1965: " . . . de schade vergoeden die berokkend wordt door . . . ";
art. 13 W. 18juli 1975: "... elke schade te vergoeden veroorzaakt door... "; art.
1. W. l0 januari 1977:" . . . de daling van grondwater veroorzaakt . . . aansprakelijk
voor de schade die daardoor bovengronds wordt veroorzaakt."; art.8 W. 30 juli
1979: " . . . ium derden veroorzaakt door een brand of een ontploffi ng . . . " ; art. 1
W. 22 juli 1974: " . . . daarenboven is deze persoon aansprakelijk voor alle schade,

van welke aard ook, die zou kunnen veroorzaakt worden door de giftige afval . . . ";
art. I Verdrag van Rome dd. 7 oktober 1952: " . . . schade te wijten ... aan ... ";
artikel III Verdrag van Brussel 29 november 1969: " . . . schade door verontreiniging
veroorzaakt"; art. 5 W. 22 juli 1985: " . . . de door een kemongeval veroorzaakte
schade".
Dit is door het Hof van Cassatie uitdrukkelijk bevestigd in zijn arrest dd. 8 december
1983 m.b.t. artikel I van de wet van l0 januari 1977 houdende regeling van de
schadeloosstelling voor schade veroorzaakt door het winnen en het pompen van
grondwater (Arr. Cass. 1984, 419; Pas. 1984, I, 388; R.G.A.R. 1985, nr. 10862 met
de eensluidende conclusie van Advocaat Generaal Velu).
Të behandelen in deel 2.

Cfr. Cass. 8 december 1983, tur. Cass. 1984,419; Pas. 1984, I, 388.
Zie supra reeds nr. 331.



Ten slotte moet de wetgever het rechtssubject aanduiden waarop de

aansprakelijkheid rust.

Afwijkend van het gemeen recht waar een feitelijke band (t.a.v. een

zaak of een dier) of een juridische band (t.a.v. een gebouw) voldoende

wordt geacht om de bewaarder van zaak of dier, resp. de eigenaar van

dier of gebouw met een aansprakelijkheid te belasten, geeft de wetgever

in de bijzondere wetten vnl. de voorkeur aan een economische band. De

aansprakelijkheid wordt meestal gekanalizeerd naar het rechtssubject dat

de hoedanigheid bezit van"exploitant" van de, in aanmerking genomen

zaak of de erop betrekking hebbende activiteit6s.
Weliswaar wordt in sommige wetten naar de titularis van een admini-

stratieve vergunning verwezen, maar, vermits die vergunningen in beginsel

persoonlijk zijna6e, is de - economische - activiteit, waarop zij betrekking
hebben, door de vergunninghouder - rechtstreeks of onrechtstreeks - uit
te oefenen, zodat hij als exploitant in aanmerking komta7o.

Een zaak of een daarop betrekking hebbende activiteit, een schade,

een causaal verband tussen beide voorgaande voorwaarden en een aan-

sprakelijk rechtssubject: het zijn de aansprakelijkheidsvoorwaarden die in
de meeste bijzondere wetten voorkomen, waardoor een objectieve aanspra-

kelijkheid m.b.t. zaken in het leven is geroepen4Tl.

Hierbij is te onderstrepen dat de wetgever niet zelf van "gevaarlijke"
zaken (of van gevaarlijke activiteiten) gewag maakt. Hij heeft kennelijk
ingezien dat het criterium "gevaar" al te ruim en onduidelijk is en heeft

integendeel terecht gestreefd îaar zo nauwkeurig mogelijke omschrijvin-
gen van de zaken of de erop betrekking hebbende activiteiten die, naar

468. K.B. van 13 september 1919: de concessionaris van de mijn; W. van 12 april 1965:

de houder van een vervoervergunning - of toelating; W. van l8 juli 1975: de houder
van een opsporings- of exploitatievergunning; W. van l0 januari 197'l: de exploitant
van grondwaterwinningen en de bouwheer van openbare en private werken; W. van
22 juli 1974l. de producent van de giftige afval; Verdrag van Rome dd. 7 oktober
1952: de exploitant van het vliegtuig; Verdrag van Brussel dd.29 november 1969: de

eigenaar van de olietanker; W. van 22 juli 1985: de exploitant van de keminstallatie.
469. De vergunning is nl. afhankelijk van voorwaarden waaraan de aanvrager moet beant-

woorden. De vergunningverlener moet uiteraard kunnen bepalen of die voorwaarden
zijn vewuld in hoofde van het rechtssubject dat de aan de vergunning onderworpen
activiteit in feite uitoefent.

470. Toch heeft die techniek nadelen: de objectieve aansprakelijkheid is niet toepasselijk
op de exploitant die geen titularis van de administratieve vergunning is, terwijl
precies onder die omstandigheden de objectieve aansprakelijkheid nuttig kan zijn.
De ontstentenis van administratieve vergunning sluit immers ook de administratieve
controle uit, zodat het gevaarsrisico groter kan worden.

471. Artikel 85 van de begrotingswet van 24 december 1976 past minder in die structuur.
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zijn oordeel, een objectieve aansprakelijkheid rechtvaardigen. Het aan die

zaken of activiteiten verbonden geÿaar (de kans op schade) verklaart dus

mede het wetgevende initiatief, maar is geen afzonderlijke aansprakelijk-

heidsvoorwaarde.
Bij ontstentenis van afwijkende bepalingen in de bijzondere wetten,

moet het slachtoffer het bewijs van de verschillende aansprakelijkheids-
voorwaarden leveren.

B. Het tegenbewijs.

352. Afgezien van de problemen die m.b.t. de meervoudige causaliteit

rîjzen47z,laten de bijzondere wetten slechts zeer uitzonderlijk toe dat de

aansprakelijke, wanneer de aansprakelijkheidsvoorwaarden zijn verenigd,

aan de verplichting tot vergoeding ontsnapt.

Bij wijze van voorbeeld is te verwijzen naar:

- artikel 5 van het Verdrag van Rome dd. 7 oktober 1952 (W. 14

juli 1966): de exploitant van het vliegtuig is bevrijd door het bewijs dat

de schade het rechtstreekse gevolg is van een gewapend conflict of van

burgerlijke onlusten of wanneer de exploitant het gebruik van het vliegtuig
bij overheidsbeslissing werd ontnomen.

- art. III, 2 Verdrag van Brussel dd.29 november 1969 (W. 20 juli
1976): de eigenaar van de olietanker wordt bevrijd door het bewijs dat

de schade het gevolg is van oorlogsgeweld, van een uitzonderlijke natuur-

ramp, van sabotage ofvan een fout van de overheid bij het onderhoud van

lichten of andere hulpmiddelen voor de navigatieaT3.

- art. 5 van de wet van 22 juli 1985: de exploitant van een kerninstal-
latie is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een kernongeval

dat rechtstreeks is te wijten aan een gewapend conflict, vijandelijkheden,
burgeroorlog en opstandaTa.

In de meeste bijzondere wetten wordt evenwel met geen woord over

de bevrijdingsmogelijkheden gerept. Daaruit is af te leiden dat het aanspra-

kelijke rechtssubject zich niet kan bevrijden door aan te tonen dat hij geen

fout beging, dat hij niet toerekeningsvatbaar was, dat hij onder invloed
van een rechtvaardigingsgrond handelde ...

Hij kan zich enkel aan de aansprakelijkheid onttrekken door het bewijs

472. Zie infra nr. 353
473. Dit laatste verwijst reeds naar "meervoudige causaliteit".
474. Hij staat wel in voor kemongevallen veroorzaakt door natuurrampen van uitzonderlijke

aard: artikel 5 l\d 2.
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dat, in strijd met de bewijsvoering door het slachtoffer, de aansprakelijk-

heidsvoorwaarden niet zijn aangetoond.

Werden zij integendeel bewezen, maar blijkt dat de schade mede in
een andere oorzaak haar verklaring vindt, dan is op de regels van de

meervoudige causaliteit een beroep te doen.

De vraag rijst nochtans of niet voor alle objectieve aansprakelijkheden

m.b.t. zaken is te denken aan bevrijdingsgronden, wanneer blijkt dat

de zaak schade heeft berokkend onder omstandigheden die niets met

de exploitatie te maken hebben en voor de exploitant onoverkomelijk
zijn (b.v. gewapende conflicten; oorlogsgeweld; burgeroorlog . . . ) of dat

de aansprakelijke, onder dwang of anderszins, voor andermans rekening
exploiteerde (b.v. opeising . . . ).

C. De meervoudige causaliteit.

353. Verschillende hypotheses zijn te onderscheiden: de aansprakelijk-

heidsvoorwaarden m.b.t. eenzelfde schade kunnen tegelijk in hoofde van

verschillende "exploitanten" of, in het algemeen, meerdere, door de bijzon-
dere wet aangeduide aansprakelijken zijn verenigd, de schade kan mede

door een derde zijn veroorzaakt die hiervoor op grond van een andere

rechtsregel dan de bijzondere wet aansprakelijk is te stellen en ten slotte

kan de schade mede door het slachtoffer zijn veroorzaakt. Dit zijn geval-

len van meervoudige causaliteit die zich in de rechtsverhouding met het

slachtoffer voordoen.

- meerdere rechtssubjecten zijn, bij toepassing van eenzelfde bijzon-
dere wet, voor een schade aansprakelijk.

Sommige bijzondere wetten schenken aandacht aan die vonn van

meervoudige causaliteit. De oplossing bestaat erin dat tot een solidaire
aansprakelijkheid tussen de aansprakelijke rechtssubjecten wordt besloten.

Die regeling is b.v. te vinden in de artikelen 1, lid 2 van de wet van

10 januari 1977 houdende regeling van de schadeloossteling voor schade

veroorzaakt door het winnen en het pompen van grondwater, art. IV van

het Verdrag van Brussel, dd. 29 november 1969 inzake de burgerlijke
aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging door olie en art. 5 van

het Verdrag van Parijs dd.29 juli 1960 inzake wettelijke aansprakelijkheid

op het gebied van de kemenergie.

Wanneer niets is bepaald, moet tot een aansprakelijkheid in solidum
worden besloten, vermits, in het burgerlijke recht, de solidariteit tussen
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schuldenaars enkel bij overeenkomst kan zijn bepaald of door de wet kan
worden opgelegdaTs.

Die oplossing is ook op het Verdrag van Rome dd. 7 oktober 1952
toepasselijk waarin is bepaald dat wanneer meerdere vliegtuigen bij een

incident zijn betrokken ieder van hen wordt geacht de schade te hebben

veroorzaakt (artikel 7). Aar.gezien geen solidariteit is vermeld, kan dit
wettelijke en blijkbaar onweerlegbare vermoeden van causaliteit (waar-

door het een rechtsregel wordt) enkel een aansprakelijkheid in solidum
rechtvaardigen.

- coëxistentie van een objectieve aansprakelijkheid op grond van

een bijzondere wet en de aansprakelijkheid van een derde op een andere

rechtsgrond.

Hieraan is door de bijzondere wetten meestal geen aandacht geschon-

ken, zodat is aan te nemen dat het gemeen recht toepasselijk blijkt. Ten

aanzien van het slachtoffer houdt dit in dat tot een aansprakelijkheid in
solidum tussen de aansprakelijken - ongeacht de rechtsgrond - is te be-

sluiten, zodat zij zich niet op elkaars aansprakelijkheid kunnen beroepen

om jegens het slachtoffer geheel of gedeeltelijk aan de aansprakelijkheid
te ontsnappen.

Bij uitzondering is de wetgever hiervan afgewekenaT6.

In hun onderlinge verhouding kunnen de aansprakelijken in beginsel
op het gemeen recht een beroep doen om de aansprakelijkheid te verdelen.

Hierop bestaan ook uitzonderingen: zo beperkt artikel 6.f van het Verdrag
van Parijs dd.29 juli 1960 drastisch dit regresrechta77.

- samenloop met een fout van het slachtoffer

475.Zie desbetreffend: Levy Morelle, J., La solidarité passive en droit privé, in "Unité et
diversité du droit privé", Brussel, U.L.B., 1983, 297 et seq.

476.8.v. artikel 16, § 4, al. 4 W. 18 juli 1975 op het exploiteren van ondergrondse
bergruimten in situ bestemd voor het opslaan van gas: de vervallen verklaarde mijn-
concessiehouder blijft aansprakelijk voor elke schade die het rechtstreekse gevolg is
van de ontginning van steenkool; artikel III, 4 van het Verdrag van Brussel dd. 29 no-
vember 1969 inzake de burgerlijke aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging
door olie (vordering op basis van het gemeen recht tegen de eigenaar van het schip
is uitgesloten); artikel 6.a van het Verdrag van Parijs dd. 29 juli 1960 inzake wette-
lijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie (het slachtofer kan alleen de
exploitant aanspreken).

477.De exploitant heeft slechts recht van verhaal l. wanneer de door een kernongeval
veroorzaakte schade het gevolg is van een handelen of nalaten met het opzet schade te
veroorzaken, op de natuurlijke persoon die met dat opzet heeft gehandeld of nagelaten
heeft te handelen, 2. wanneer en voor zover dit uitdrukkelijk bij overeenkomst is
bepaald.
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Aangezien de meeste bijzondere wetten op dit punt geen bepaling

bevatten of tot uitdrukking brengen dat het rechtssubject dat objectief
aansprakelijk is gesteld, overeenkomstig het gemeen recht, een verhaal

op derden kan uitoefenen4Ts, is aan te nemen dat de aansprakelijke op de

fout van het slachtoffer een beroep kan doen, wat tot een verdeling van

de aansprakelijkheid moet leidenaTe.

Dit besluit blijft geldig reÿanneer geen persoonlijke fout, maar een ob-
jectieve aansprakelijkheid ten laste van het slachtoffer, in causaal verband

met zijn schade, is te bewijzenaso.

Andermaal is vast te stellen dat de wetgever soms van het gemeen

recht is afgeweken: er wordt dan bepaald dat opzet en/of fout van het

slachtoffer geheel of gedeeltelijk bevrijdend isa8l.

In de mate dat de lout van het slachtoffer de wettelijke aanspakelijke

volledig bevrijdt, wordt onbetwistbaar van de equivalentietheorie afgewe-

ken.

Vermits alleen opzet enlof fout van het slachtoffer in aanmerking ko-
men, is de objectieve aansprakelijkheid die, onder omstandigheden, op het

slachtoffer kan rusten, voor de wettelijke aansprakelijke, in beginsel, niet

bevrijdend te achten. Een gedeeltelijke bevrijding, hoewel in overeenstem-

ming met het gemeen recht van de causaliteit (equivalentietheorie), lijkt,
onder die omstandigheden, niet met de bedoeling van de wetgever te sffo-

ken die nl. welbepaalde risico's door de wettelijke aansprakelijke wenst te

zien vergoeden, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is bepaald.

Misschien is dit besluit echter te nuanceren wanneer het slachtoffer
ook de hoedanigheid van wettelry? aansprakelijke bezit en de aansprake-

lijkheidsvoorwaarden in zijnen hoofde zijn verenigd.

Uit dit overzicht blijkt dat de bijzondere wetten waardoor een objec-

478. B.v. artikel 8 van de wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en

ontploffrng.
479. Zie supra nrs. 99-102 m.b.t. de fout van het slachtoffer.
480. De aangesprokene is in dat geval immers ook een slachtoffer: mede omwille van

de objectieve aansprakelijkheid ten laste van het slachtoffer (die steeds een causaal
verband met de schade vergt) wordt hij immers tot schadevergoeding verplicht. Die
patrimoniumsvermindering is, onder omstandigheden, sc hade.

481. fut. 5 en 6 van het Verdrag van Rome dd. 7 oktober 1952 ilzake schade door
vliegtuigen aan de grond veroorzaakt (de fout van het slachtoffer); art. III, 3 van het
Verdrag van Brussel, dd. 29 november 1969 inzake de burgerlijke aansprakelijkheid
voor schade door verontreiniging door olie (opzet of fout van het slachtoffer); artikel
6.f van het Verdrag van Parijs dd. 29 juli 1960 inzake de wettelijke aansprakelijkheid
op het gebied van de kemenergie (t.a.v. de exploitant is het slachtoffer een derde zodat
is aan te nemen dat opzet van het slachtoffer de exploitant - via een regres dat de
vordering neutraliseert - bevrijdt).
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tieve aansprakelijkheid m.b.t. zaken in het leven is geroepen, wat betreft de

problemen die de meervoudige causaliteit doet rijzen, weinig samenhang

vertonen, alsmede leemten bevatten die ziin te vermijden.

D. De vergoedbare schade.

354. Op voorwaarde dat zij een causaal verband met de fout of met het
(de) rechtsfeit(en) vertoont, waaraan een aansprakelijkheid is verbonden,
komt in beginsel elke schade voor vergoeding in aanmerking, die recht-
matig, zeker en persoonlijk isa82.

Ook bij de hier besproken bijzondere wetten is dit soms het gevala83.

Wellicht omdat de schade zeer aanzienlijk kan zijn en omdat de bescher-

ming tegen welbepaalde schadevormen werd beoogd, wijkt de wetgever

echter bij herhaling van die rechtsregel afa8a.

Bij wijze van voorbeeld is te verwijzen naar:

- art. 1 van de wet dd. l0 januari 1977 houdende regeling van de

schadeloosstelling voor schade veroorzaakt door het winnen en het pompen

van gtondwater: enkel bovengronds veroorzaakte schade is vergoedbaar:

vergoeding van lichamelijke schade, winstderving . . . lijkt aldus uit te

sluitenass;

- art. 8 van de wet van 30 juli l9T9betreffende de preventie van brand
en ontploffing: enkel lichamelijke en materiële schade is vergoedbaar, wat
winstderving, morele schade . . . uitsluit4s6;

- artikel 1.2 van het verdrag van Rome dd. 7 oktober 1952 inzake
schade door vliegtuigen aan de grond veroorzaakt, o.ffi. schade door
geluidshinder wordt niet vergoed;

- artikel II van het verdrag van Brussel dd.29 november 1969 inzake
de burgerlijke aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging door
olie: enkel schade door verontreiniging op het grondgebied of binnen de

territoriale zee van een verdragsluitende staat is vergoedbaar;

482.Îe behandelen in deel 2.

483.Zie b.v. artikel 58 K.B. 13 september 1959 (gecoôrdineerde wetten op de mijnen,
graverijen en groeven); art. 13 W. 18 juli 1975 op het exploiteren van ondergrondse
bergruimten in situ bestemd voor het opslaan van gas; afi. 7 van de wet van 22 juli
1974 op de giftige afval.

484. Dit draagt uiteraard ook bij tot de verzekerbaarheid van het schaderisico.
485.Zie de rechtspraak geciteerd door Bocken, H., o.c., T.P.R. 1984,370-371, nr.58. Een

ruimere interpretatie van het woorde "bovengronds" is evenwel mogelijk (zie Cass.

5 februari 1925, Pas. 1925,1,125).
486. Bocken, H., o.c., T.P.R. 1984,381, nr.68; Van Oevelen, A. en Vandeplas,4., o.c.,

R.W. 1980-81,231.
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- artikel 6 van de wet van 22 juli 1985 betreffende de wettelijke
aansprakelijkheid op het gebied van de kemenergie: geen vergoeding voor
de schade aan kerninstallaties, aan goederen op het terrein bestemd voor
de keminstallaties, aan vervoerrniddelen waarop zich nucleaire stoffen
bevinden.

Dit heeft tot gevolg dat die bijzondere wetten, die slechts de vergoeding

van welbepaalde vormen van schade beogen, "Schutz"normen zijn.
Gelet op de bedoeling van de wetgever en de draagwijdte van die

bijzondere wetten, kan daartegen geen bezwaar bestaan. Bevreemdend
is nochtans dat de wetgever het niet steeds nodig acht op die techniek
een beroep te doen, dat het herstel van lichamelijk schade soms wordt
uitgesloten . . .

Dezelfde verdeeldheid is aan te treffen m.b.t. een eventuele beperking
van de aansprakelijkheid van de wettelijk aansprakelijke tot een maximaal
bedraga8T. Dergelijk maximaal bedrag is b.v. bepaald door de wet van 30
juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing (artikel 8),

door het verdrag van Rome van 7 oktober 1952 inzake de schade door
vliegtuigen aan de grond veroorzaakt (artikel l1), door het verdrag van
Brussel dd.29 november 1969 inzake de burgerlijke aansprakelijkheid voor
schade door verontreiniging door olie, door de wet van 22 jûi 1985 en het

Verdrag van Parijs dd.29 juli 1960 inzake de wettelijke aansprakelijkheid
op het gebied van de kemenergie (art. 1l-24, resp. 7) . . .

Soms heeft het maximumbedrag op de schadeloosstelling per ongeval
betrekking, soms is het van andere omstandigheden aftrankeliip+ss.

E. De termijnen \ryaarover het slachtoffer beschikt.

355. De aansprakelijkheidsvordering verjaart in het gemeen recht, in
beginsel, dertig jaren nadat de aansprakelijkheidsvoorwaarden verenigd
raakten489.

Wanneer de wetgever niet van die termijn is afgeweken, geldt hij even-
eens voor de bijzondere objectieve aansprakelijkheden die m.b.t. zaken in
het leven werden geroepen.

487. Waardoor de verzekerbaarheid van het schaderisico wordt beoogd.
488. B.v. het verdrag van Brussel dd. 29 november 1969 beperkt het maximumbedrag in

functie van de grootte van het schip.
489.Zie artikel 2262 B.W., onder voorbehoud echter van de toepassing van artikel 26

Voorafgaande Titel S.V.
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Blijkbaar mede als tegengewicht omdat de aansprakelijkheid geen

bewijs van een fout vergt, heeft de wetgever soms geoordeeld dat die

aansprakelijkheid binnen een kortere termijn is in te roepen.

Dit geeft aanleiding tot korte vervaltermijnen:

- volgens de wet van 10 januari 1977 houdende regeling van de

schadeloosstelling voor schade veroorzaakt door het winnen en het pompen

van grondwater, moeten de verzoeken tot minnelijke schikking binnen de

twee jaar worden ingeleid te rekenen vanaf de vaststelling van de schade

door de administratie van het mijnwezen op verzoek van de vrederechter

of de eigenaar van het goed.

- volgens het verdrag van Parijs dd. 29 juli 1960 inzake wettelijke
aansprakelijkheid op het gebied van de kemenergie (artikel 8) moet de

aansprakelijkheidsvordering binnen een termijn van tien jaar worden in-
gesteld. Door de Wet van 22 juli 1985 betreffende de wettelijke aansprake-

lijkheid op het gebied van de kernenergie (art.23) zijn nieuwe, bijkomende

termijnen in aanmerking te nemen.

F. Conventionele afwijking van de wetten die een objectieve
aansprakelijkheid m.b.t. zaken in het leven roepen.

356. De artikelen 1382-1386 bis raken de openbare orde niet, zodat er

conventioneel is van af te wijkenae0.

De afwijking kan hetzij een beperking of een uitsluiting, hetzij een

verstrenging van de aansprakelijkheid beogen.

De vraag rijst of conventioneel van de objectieve aansprakelijkheidsre-
gels kan worden afgeweken die door de wetgever m.b.t. zaken tot stand zijn
gebracht. Weliswaar zullen de hypotheses waarin tussen de wettelijke aan-

sprakelijke en het slachtoffer een dergelijke overeenkomst tot stand komt,
eerder uitzonderlijk zijn, maar desondanks blijft het de moeite waard het

antwoord te zoeken.

De wetgever heeft dit probleem zelden of nooit uitdrukkelijk opgelost.

Uit het onderzoek van sommige wetteksten lijkt nochtans de - minstens

impliciete doch zekere - bedoeling van de wetgever af te leiden de wettelijk
aansprakelijke te verhinderen zich van zijn aansprakelijkheid te bevrijden
(of die te beperken).

Bij wijze van voorbeeld is te verwijzen naar artikel 7 van de wet van

22 juli 1974 op de giftige afval waaruit blijkt dat de aansprakelijkheid van

49O.Zie o.m. Cass. 21 februari 1907, Pas. 1907,1, 135; Cass. 29 september 1972, Arr.
Cass. 1973, l2l; Pas. 1973, l, 124 (zie ook de verdere behandeling in deel 2).
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de producent pas eindigt wanneer de afval vemietigd, geneutraliseerd of
weggewerkt is.

Eenzelfde bedoeling ligt wellicht vervat in de bepalingen, in sommige

bijzondere wetten aan te treffen, waardoor de wetgever het slachtoffer de

mogelijkheid ontneemt op het gemeen recht een beroep te doenael. Het
algemeen rechtsbeginsel van de wilsautonomie - waarin conventionele

afwijkingen steun vinden - behoort daartoe: uit die verbodsbepalingen

lijkt de bedoeling van de wetgever af te leiden de bijzondere wet van het
gemeen recht los te koppelen.

Toch zou het de voorkeur genieten dat de wetgever ter zake een

duidelijke beslissing zou nemen4e2.

Overigens lost het, in sommige wetten voorkomende verbod om de

aansprakelijkheid uit te sluiten of te beperken, niet alle problemen op.

Niet alleen rijst nog steeds de vraag of bij ontstentenis van dgl.
wettelijk verbod de wilsautonomie toepasselijk blijft, maar ook blijft te

bepalen of het verbod de openbare orde raakt, dan wel enkel tot de

bescherming van private belangen strekt.
Aangezien de bijzondere wetten waardoor een objectieve aansprake-

lijkheid m.b.t. zaken in het leven wordt geroepen, de bescherming van

het slachtoffer (nl. door het objectieve karakter van de aansprakelijkheid,
de beperking van de vergoedbare schade, verjarings- en/of vervaltermijn,
uitsluiting gemeen recht . . . ) beogen, is het besluit onvermijdelijk dat

allen gebiedende wetsbepalingen zijn, zodat een conventionele afwijking,
in beginsel, onmogelijk is te achten.

Naargelang zij de bescherming van het algemene belang dan wel
van private belangen betrachten, zijn gebiedende wetsbepalingen onder

te verdelen in wetsbepalingen van openbare orde, resp. wetsbepalingen

van imperatief of dwingend recht.
Van eerstgenoemde wetsbepalingen kunnen de rechtssubjecten bij

overeenkomst niet afwijken; van de tweede categorie is afwijking mogelijk
op voorwaarde dat het beschermde rechtssubject zich in de beschermde

toestand bevindt.
Toegepast op het aansprakelijkheidsgeschil, zouden de aansprakelijk-

49l.Zie o.m. art.9 van het Verdrag van Rome dd.7 oktober 1952inzake schade door
vliegtuigen aan de grond veroorzaakt; art. III,4 van het Verdrag van Brussel dd. 29
november 1969 inzake de burgerlijke aansprakelijkheid voor schade door verontreini-
ging door olie; art. 6.a van het Verdrag van Parijs dd. 29juli 1960 inzake de wettelijke
aansprakelijkheid op het gebied van de kemenergie.

492. Bij ontstentenis van stellingname door de wetgever rijst immers de hierna te bespreken
vraag of afwijkingen überhaupt mogelijk zijn.
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heidsvoorwaarden moeten zijn verenigd, alvorens het slachtoffer en de

wettelijk aansprakelijke tot een afwijkend aansprakelijkheidsbeding kun-
nen besluitenag3.

Wellicht is aan te nemen dat de bijzondere wetten, waarin de wetgever
niet minstens impliciet doch zeker heeft aangeduid dat geen afwijking
mogelijk is, imperatief (of dwingend) zijn, terwijl de wetten waarin wel
dergelijk - minstens impliciet doch zeker - verbod is te vinden, de

openbare orde raken.
Die onzekerheden worden echter vermeden wanneer de wetgever er

zorg voor draagt te bepalen of van de objectieve aansprakelijkheid al dan

niet is af te wijken.
Vrijwaringsclausules zijn daarentegen mogelijk: zij doen immers geen

afbreuk aan de objectieve aansprakelijkheidaea.

G. De mogelijkheid om op het gemeen recht verder een beroep te doen.

357. Wanneer de wetgever door een bijzondere wet een objectieve aan-

sprakelijkheid m.b.t. zaken in het leven roept, is te bepalen of het slacht-

offer al dan niet verder op het gemeen recht een beroep kan doen.

De aansprakelijkheidsregels van het gemeen recht hebben immers een

ander toepassingsgebied dan de objectieve aansprakelijkheidsregel (andere

toepassingsvoorwaarden, andere aansprakelijken, verschillende vergoed-

bare schade .. . ).
Een onderscheid is daarbij te maken ngl. het slachtoffer het gemeen

recht al dan niet verderjegens de wettelijk aansprakelijke ofjegens derden

mag inroepen.

ln sommige wetten zijn dergelijke bepalingen aan te treffen. Zo wordt
in artikel 8 van de wet dd. 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand
en ontploffing uitdrukkelijk bepaald dat de objectieve aansprakelijkheid

bestaat "onverminderd het gewone verhaal op de voor het schadegeval

aansprakelijke personen".

In andere bijzondere wetten wordt integendeel het beroep op het
gemeen recht uitdrukkelijk uitgesloten:

- artikel 12 van het Verdrag van Rome dd. 7 oktober 1952 inzake

schade door vliegtuigen aan de grond veroorzaakt: de exploitant van het

493. Het lijkt echter onwaarschijnlijk dat een dergelijk afwijkend beding nog tot stand

kan komen wanneer de aansprakelijkheidsvoorwaarden reeds zijn verenigd (m.a.w. de
schade reeds is berokkend; de aanspraak op herstel reeds bestaat), tenzij in het kader
van een dading.

494. Bocken, H., o.c., T.P.R. 1984,411, nr. 103.
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vliegtuig kan niet op basis van het gemeen recht worden aangesproken

tenzij opzet van zijnentwege is te bewijzen. Of die regel ook ten aanzien

van derden geldt, is te betwijfelen.

- artikel III, 4 van het Verdrag van Brussel dd. 29 november 1969

inzake de burgerlijke aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging
door olie: de vordering op basis van het gemeen recht tegen de eigenaar
van de tanker, zijn aangestelden of lasthebbers is uitgesloten.

- artikel 6.a van het Verdrag van Parijs dd. 29 juli 1960 inzake de

wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie: een beroep

op het gemeen recht door het slachtoffer zowel jegens de exploitant als

tegen derden (zie ook artikel 7 f van dit Verdrag) is uitgesloten.

Rekening houdend met die uiteenlopende opvattingen, rijst de vraag of
het gemeen recht toepasselijk blijft wanneer de wetgever in de bijzondere
wet het stilzwijgen heeft bewaard.

Te bedenken is daarbij dat de wetgever meestal het initiatief tot objec-

tieve aansprakelijkheden heeft genomen om het slachtoffer de mogelijkheid
te bieden schadevergoeding te bekomen onder omstandigheden waar het
gemeen recht zou tekortschieten.

Het is met die bedoeling niet te verenigen dat de wetgever het slacht-
offer een beroep op het gemeen recht tegen de wettelijk aansprakelijke

of tegen derden zou hebben wensen te ontnemen, \ryanneer de toepas-

singsvoorwaarden van de bijzondere wet niet zijn verenigd of niet zijn te
bewijzen.

Dit zou immers tot het gevolg hebben dat het slachtoffer zich in een

ongunstiger rechtstoestand zou bevinden dan bij de ontstentenis van de

bijzondere wet het geval zou zijn.

Of dit besluit is te handhaven wanneer tegelijk de toepassingsvoor-
waarden van het gemeen recht en van de bijzondere wet verenigd en be-
wezen zijn, is een moeilijker vraag.

Wanneer de wetgever niet enkel de bedoeling had het slachtoffer, maar

ook de wettelijk aansprakelijke (b.v. door de beperking van de vergoed-

bare schade, de korte verjaringstermijn . . . ) door de bijzondere wet te
beschermen, lijkt het besluit te rechtvaardigen dat hij in de rechtsverhou-

ding tussen het slachtoffer en de wettelijk aansprakelijke het gemeen recht
door de bijzondere aansprakelijkheidsregel wenste te vervangen.

Dit vergt een bijzondere wetsbepaling die ertoe strekt de gemeenrech-

telijke aansprakelijkheid van de wettelijk aansprakelijke te beperken.
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'Wanneer desbetreffend twijfel bestaat, verdient het de voorkeur de

beide aansprakelijkheidsregels cumulatief toepasselijk te verklaren, ervan

uitgaande dat het alleszins zeker is dat de wetgever een bijkomende
bescherming van het slachtoffer betrachtte en dat door de bijzondere
wetten, die het gemeen recht geheel of gedeeltelijk, maar uitdrukkelijk
uitsluiten, wordt aangetoond dat een klare en duidelijke wilsuiting van de

wetgever noodzakelijk is.

H. Verzekeringsplicht en/of waarborgfonds.

358. De zaken en activiteiten m.b.t. zaken, waarop de bijzondere wetten

die een objectieve aansprakelijkheid bepalen, betrekking hebben, worden
gekenmerkt door een gevaarsrisico dat "bijzonder" is omdat het bij ver-
wezenlijking zeer aanzienlijke schade kan berokkenen, zodat is te vrezen

en zelfs te verwachten dat het vermogen van de wettelijk aansprakelijke

ontoereikend is om de wettelijke verplichting tot herstel na te komen.

Aangezien ongevallen, m.b.t. die zaken en/of activiteiten statistisch

onvermijdbaar en dus voor herhaling vatbaar zijn, heeft de wetgever soms

het gelukkige initiatief genomen de wettelijk aansprakelijke voor het risico
van zijn bijzondere aansprakelijkheid een wettelijke verzekeringsplicht op

te leggenaes.

In andere gevallen werd daarentegen de voorkeur gegeven aan een

waarborgfonds, waardoor in voorkomend geval, de insolvabiliteit van de

wettelijk aansprakelijke wordt opgevangenae6.

Beide technieken worden ten slotte ook gecombineerd, vnl. in de reeds

geciteerde internationale verdragen.

De vraag rijst evenwel waarom dergelijke maatregelen niet steeds wor-
den opgelegd (b.v. inzake van vervoer van gasachtige en andere producten

door middel van leidingen; inzake opslag van gas in situ; inzake het pom-
pen en winnen van grondwater4g7) en, meer nog, waarom de wetgever

495. O.m. art. 8 van de wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en
ontploffing; art. 13 van het Verdrag van Rome dd. 7 oktober 1952 inzake schade

door vliegtuigen aan de grond veroorzaakt; art. VII van het Verdrag van Brussel
dd. 29 november 1969 inzake de burgerlijke aansprakelijkheid voor schade door
verontreiniging door olie; art. l0 van het Verdrag van Parijs dd. 29 juli 1960 inzake
wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kemenergie.

496.Zie b.v. de wet van 12 juli 1939 waardoor een Nationaal Waarborgfonds inzake
kolenmijnschade is opgericht (K.B. van 3 februari 1961); art.9 en ll van de wet
var 22 juli 1974 op de giftige afval (niet opgericht), het verdrag van Brussel dd.
l8 december l97l waardoor een intemationaal compensatiefonds m.b.t. schade door
verontreiniging door olie werd opgericht (door België niet bekrachtigd).

497. De wet van l0januari 1977 houdende regeling van de schadeloosstelling voor schade
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nalaat de broodnodige uitvoeringsmaatregelen te nemen (b.v. inzake de

preventie van brand en ontplofflng; inzake de giftige afval . . . ), wanneer

tot een dergelijke oprichting is besloten.

I. Besluit.

359. Uit het overzicht van de bijzondere wetten die een objectieve aan-

sprakelijkheid m.b.t. zaken in het leven riepen, blijkt dat de Belgische wet-
gever niet alleen zeer uiteenlopende, maar ook ontoereikende rechtsregels

tot stand bracht, om zijn doelstelling te verwezenlijken en een bijkomende
rechtsbescherming voor het slachtoffer in het leven te roepen.

Voor de coôrdinatie van die bijzondere wetten, die - zoals uit het

overzicht is gebleken - een welbepaald profiel vertonen, althans kunnen

vertonen, is dan ook te pleiten.

De wetgever dient de zaken aan te duiden die, naar zijn oordeel,

een objectieve aansprakelijkheid rechtvaardigenae8. Hii moet verder de

aansprakelijkheidsvoorwaarden omschrijven, die evenwel dezelfde kunnen

zijn voor alle in aanmerking genomen zaken499.

Om interpretatieproblemen te vermijden, lijkt het niet wenselijk van

het "bijzondere gevaar" of van het "gevaar" een afzonderlijke toepassings-

voorwaarde te maken.

Tevens is aan te duiden, wie de bewijslast van de verschillende aan-

sprakelijkheidsvoorwaarden draagt, waarbij op weerlegbare wettelijke ver-

moedens een beroep kan worden gedaan.

Te bepalen is eveneens onder welke omstandigheden de wettelijk aan-

sprakelijke, ondanks het bewijs van de toepassingsvoorwaarden, aan de

aansprakelijkheid kan ontsnappen. Vermits de aansprakelijkheid op de zaak

en niet op de menselijke activiteit stoelt, is bij de bepaling van de bevrij-
dingsgronden te bepleiten dat met het gedrag van de wettelijk aanspra-

kelijke geen rekening wordt gehouden. Enkel wanneer de zaak zelf een

speelbal wordt van gebeurtenissen, waardoor niet langer haar bestaan, maar

exteme omstandigheden (b.v. oorlog, burgerlijke onlusten . . . ) de verwe-

zenlijking van het schaderisico bepalen, is bevrijding aan te nemenso.

Dergelijke strenge zienswijze is te verdedigen omdat de reden die ver-

veroorzaakt door het winnen en pompen van grondwater (artikel 17 e.v.) voorziet
enkel in de oprichting van een voorschottenfonds.

498. Het verdient de voorkeur de objectieve aansprakelijkheid eerder aan een zaak, dan
aan een activiteit m.b.t. die zaak te verbinden.

499.8.v. de zaak, een schade, een causaal verband tussen die zaak en de schade en de
exploitant en/of eigenaar van de zaak.

500. Daarbij is een zeer restrictieve benadering te verkiezen.
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klaart dat een zaak schade heeft kunnen veroorzaken, bij de bescherming
van het slachtoffer niet dienend is.

Door de wetgever is verder te bepalen welke rechtsgevolgen aan de

meervoudige causaliteit zijn te hechten en welke schade vergoedbaar is.
rüat dit laatste betreft, is een beperking van de vergoedbare schade naar

aard en omvang te verdedigen.

Of de verjaringstermijnen van de objectieve aansprakelijkheden zijn in
te korten, dan wel of op vervaltermijnen een beroep is te doen, zijn vragen

die de wetgever niet uit de weg kan gaan en die mede zijn te beantwoorden
in functie van de garantie's die het slachtoffer effectief op daadwerkelijk
herstel worden geboden.

De wetgever dient ten slotte te bepalen of van de objectieve aansprake-

lijkheden conventioneel is af te wijken5ol en of het slachtoffer tegelijk op

het gemeen recht, zowel t.a.v. de wettelijk aansprakelijke als t.a.v. derden

een beroep kan doens02. Bij het uitwerken van een dergelijke algemene

wet, is uiteraard rekening te houden met de rechtsregels van de goedge-

keurde en bekrachtigde internationale verdragen, die zich aan de Belgische

wetgever opdringen zolang zij bestaan.

De moeilijkheden die met de voorbereiding van die algemene wet
gepaard zullen gaan, zijn niet te onderschatten. Rekening houdend met
het feit dat de Europese Lid-staten erin zijn geslaagd een Richtlijn inzake
de aansprakelijkheid voor producten met gebreken te ontwerpen, waaruit
inspiratie is te putten, zijn zlj evenwel niet onoverkomelijk te achten.

Het Belgische recht kan tevens de initiatieven in aanmerking nemen

die o.m. in de BRD werden genomen om een algemene aansprakelijkheid
voor gevaarlijke zaken te betrachtenso3.

Principieel is de - door de rechtsleer bepleite - objectieve aanspra-

kelijkheid bij verkeersongevallensG ook in dgl. algemeen kader te ver-
wezenlijken.

501. T.a.v. sabotage die met de ondememing verband houdt of van natuurlijke omstandig-
heden is twijfel mogelijk.

502. Voorgesteld wordt hierop bevestigend te antwoorden.
503. Will, M.R., Einige Bemerkungen zur Reform der Haftung für gefiihrliche Sachen im

künftigen Zivilgesetzbuch der Niederlande, Kwartaalberichten (Nl) 1987, 144-147.
5O4.Zie o.m. V.T.B.-V.4.8., Naar een betere vergoeding voor niet-gemotoriseerde ver-

keersslachtoffers, in Reeks aansprakelijkheidsrecht nr. 5, Antwerpen, Maklu-uitgevers,
1986,75 blz.; zte ook Simoens, D., Vergoeding voor verkeersslachtoffers. Naar een
grondige hervorming, Antwerpen, Maarten Kluwer, 1979,435 blz.
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c. De aansprakelijkheid voor dieren.

360. In het recht zijn dieren zaken. De wetgever heeft nochtans geoor-

deeld dat de gewone aansprakelijkheidsregels ontoereikend waren om de

door dieren veroorzaakte schade te vergoeden.

In het Burgerlijke Wetboek is van meet af aan een aansprakelijkheid

voor dieren opgenomen (artikel 1385 van het B.W.)sos en die wetgeving
is naderhand vervolledigd door de wet van 14 juli 1961 tot regeling van

het herstel der door grof wild aangerichte schade56

c.l. De aansprakelijkheid voor dieren overeenkomsüg
artikel 1i85 B.W.

36f. Volgens artikel 1385 B.W. is de eigenaar van een dier of, terwijl
hij het in gebruik heeft, degene die zich ervan bedient, aansprakelijk voor
de schade die door het dier is veroorzaakt,hetzij het onder zijn bewaring

stond, dan wel verdwaald of ontsnapt was.

Die aansprakelijkheid voor dieren is van meet af aan door de opstellers

van het Burgerlijk Wetboek voorzien507.

Tijdens de voorbereidende werken is aan die aansprakelijkheid voor
dieren echter nauwelijks aandacht geschonken.

Toch is onderstreept dat de aansprakelijkheid van de eigenaar of de

bewaarder van het dier op een fout stoeldesos.

505. Zie ook Pirson, R. en De Villé, 4., Traité, I, 322, rr. l4l.
Oorspronkelijk was de meerderheid van de rechtspraak die artikel 1385 B.W. toepaste
nochtans van oordeel dat de eigenaar of de bewaarder zich aan de aansprakelijkheid
kon onttrekken mits het bewijs van de ontstentenis van een fout (zie Dalcq, R.O.,
Traité,1,709, nr. 2232 en de aldaar vermelde referenties).

506. 8.S., 28 juli 1961.

507. Met dien verstande dat die bepaling oorspronkelijk tot het artikel behoorde dat
later artikel 1384 B.W. is geworden en pas later, zonder verdere toelichting, in een

afzonderlijk wetsartikel is opgenomen (zie Locré, o.c., Y[,269).
508. Bertrand de Greuille, Rapport fait au Tribunal dans la séance du 16 pluviôse an XII

(Locré, o.c.,Y[,281, nr. l5): "Le projet prévoit ensuite les cas où un animal guidé
par quelqu'un, ou échappé de ses mains, ou simplement égaré, aurait causé quelque

tort. Dans les deux premières hypothèses, il veut que celui qui s'en servait, et dans
la troisième, il ordonne que celui qui en est le propriétaire soit tenu de la réparation,
parce qu'alors ce dommage doit être imputé, soit au défaut de garde et de vigilance
de la part du mâitre, soit à la témérité, à la maladresse ou au peu d'attention de celui
qui s'est servi de I'animal ..."; Tanible, Discours dans la séance du corps législatif
du 19 pluviôse an XII (Locré, o.c.,ÿ1,287, nrs. 19-20):" . . . mais s'il y a eu faute
ou imprudence quelque légère que soit leur influence sur le dommage commis, il en
est dû réparation. C'est à ce principe que se rattache la responsabilité du propriétaire,
relativement aux dommages causés par les animaux ou par la ruine d'un bâtiment mal
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Alleen Bertrand de Greuille zette eeî stap verder door die aansprake-

lijkheid als volgt te verklaren:
"parce que d'ailleurs dans la thèse générale rien de ce qui appartient
à quelqu'un ne peut nuire impunément à un autre"Sæ.

Op dit ogenblik vergt de toepassing van artikel 1385 B.W. - zo
wordt beweerd - het bewijs door het slachtoffer van de hiernavolgende
toepassingsvoorwaarden :

a. een dier
b. een daad van dit dier
c. een schade

d. een causaal verband tussen de daad van het dier
e. de hoedanigheid van eigenaar of van bewaarder van het dier in hoofde

van de aangesprokene

f. enkel het slachtoffer van het dier kan de eigenaar of de bewaarder
aanspreken

Na die toepassingsvoorwaarden te hebben toegelicht, wordt de grond-
slag van de aansprakelijkheid en haar toepassingsgebied bepaald.

A. De toepassingsvoorwaarden van artikel 1385 B.W.

A.l. Een dier

362. Om op artikel 1385 B.W. een beroep te kunnen doen, is het nood-
zakelijk maar ook voldoende dat een dier schade heeft veroorzaaktslo.

Het is derhalve geenszins vereist, zoals is beweerdsll, dat het dier zou

kunnen toegeëigend worden of een meester zou kunnen hebben.

Artikel 1385 B.V/. is aldus toepasselijk op wilde-, getemde- of huis-
dierensl2.

Bij wijze van voorbeeld zijn de volgende dieren te vermelden: paarden,

runderen, honden, katten, varkens, bijen, duiven . . .

construit ou mal entretenu". Het Hof van Cassatie lijkt die zienswijze ook een tijdlang
te hebben gedeeld: Cass.7 mei 1923, Pas. 1923, I, 300.

5@.Ziel-ocré, o.c., VI, 281, nr. 15.

510. Dalcq, R.O., Traité,I, 690-691, nr. 2179.
5ll. Ulrix, R., Aansprakelijkheid voor dieren, R.\ry., 1984-85,23O7; Vandenberghe, H.,

Hamelink, P. en Van Quickenbome, M., Overzicht,T.P.R., 1980, 1268, nr. 104.

512. t.a.v . wilde dieren rijst echter de vraag of zij, op het ogenblik dat schade is veroorzaakt,
een bewaker hadden. De eventuele niet-toepasselijkheid van artikel 1385 B.W. volgt
dan echter niet uit de omstandigheid dat het dier wild is, doch wel uit het feit dat de
aangesprokene niet de hoedanigheid van bewaker bezit.
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Enkel onder uitzonderlijke omstandigheden kan betwisting rijzen over

de vraag of een "dier" de schade heeft berokkend.

Welbekend is ter zake de vraag of bacteriën, virussen, . . . als dieren

in de zin van artikel 1385 B.W. zijn te beschouwensl3.

Een onderscheid is te maken tussen dierlijke en plantaardige bacteriën,
virussen, . . . : op dierlijke bacteriën, virussen . . . is artikel 1385 B.V/.
toepasselijk, terwijl plantaardigen als zaken in aanmerking komen die, in
voorkomend geval, de toepassing van artikel 1384 lid I B.V/. kunnen

rechtvaardigen wanneer zij een gebrek vertonen.

Een andere moeilijkheid duikt op wanneer de schade niet door een

levend, maar door een dood dier is veroorzaaktsl4.

Het gestorven dier is een zaak en is niet langer een diet'ls, zodat

artikel 1385 B.\M. niet meer toepasselijk is en op artikel 1384 lid I B.W.
een beroep is te doen op voorwaarde dat het kadaver een gebrek vertoont.

A.2. De daad van een dier

363. In de rechtsleer wordt meestal beweerd dat de toepassing van artikel
1385 B.W. bovendien een daad van het dier vergt5t6.

Aldus wordt benadrukt dat het dier niet louter passief mag zijn geble-

ven, maar in het ongeval actief moet zijn betrokken.

Soms is nog een stap verder gezet en beweerd dat de daad van het dier
ontbreekt, wanneer het niet spontaan, doch onder impuls van een vreemde

oorzaak de schade veroorzaakte5lT.

Het is nochtans betwistbaar de "daad" van het dier als een afzonderlijke
toepassingsvoorwaarde van artikel 1385 B.W. op te vatten.

5 13. Dalcq, R.O., Traité, l, 641, nr. 2043; Fagnart, J.L., La responsabilité du fait des

microbes, R.G.A.R, 1969, nr. 8302.
Een nauwkeurig onderscheid ngl. het ogenblik waarop de schade is veroorzaakt, is
dus te maken.
Cfr. supra nr. 288 m.b.t. het menselijk lichaam.
O.m. Dalcq, R.O., Traité, 1,707, nr. 2229; Ulix, R., o.c., R.W., 1984-85, 2308;
Vandenberghe, H., Van Quickenbome, M. en Hamelink, P., Overzicht, I.P.R., 1980,
105, nr. 1269; Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M. e.a., Overzicht,T.P.R., 1987,
1431, nr. 97; zie ook Bocken, H., o.c., T.P.R., 1984,378, nr. 66; Comelis, L., Zaken,
247, nr. 255.
Zie o.m. Bocken, H., o.c., T.P.R., 1984, 378-379, nr. 66; Vandenberghe, H., Van

Quickenborne, M. en Hamelink, P., Overzicht, f.P.R., 1980, 1269-1270, nr. 105;

Vanheuverzwijn, A., Force majeure et responsabilité aquilienne, De Verz. 1968, 63-
65.

514.

5 15.

5 16.

5r7
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Er is nl. vast te stellen dat het, volgens de tekst van de wetsbepaling,
volstaat dat een dier schade veroorzaakt en dat van geen daad van het
dier gewag is gemaakt.

In de arresten van het Hof van Cassatie wordt de daad van het dier
evenmin als een toepassingsvoorwaarde vermeld: het is voldoende dat het

dier schade heeft veroorzaaktsl8.

Ten slotte blijkt uit de lagere rechtspraak dat aan de "daad van het

dier" de ruimste betekenis wordt toegekendsle, waarbij wordt onderstreept
dat een rechtstreeks contact tussen dier en slachtoffer niet is vereist52o.

De "daad van het dier" wijst aldus op de causale tussenkomst van het

dier in het ongeval. Zij heeft geen autonome betekenis maar verwijst naar

een causaliteitsbeoordeling. De rechtsleer heeft getracht de daad van het

dier van het causaal verband te onderscheiden omwille van de - praktische

- moeilijkheden waartoe de causaliteitsbeoordeling in het kader van artikel
1385 B.W. aanleiding geefts2r.

Het onderscheid tussen de actieve en/of passieve rol van het dier in het

ongeval enhet onderscheid tussen een spontane of een, door een vreemde

oorzaak uitgelokte daad van het dier, maken, impliciet doch zeker, een

causaliteitsbeoordeling noodzakelijk.
Hieruit volgt dat de "daad van het dier" een overbodige toepassings-

voorwaarde is: het is noodzakelijk maar voldoende dat het dier de schade

heeft veroorzaakt om artikel 1385 B.W. toe te passen. Of dit al dan niet
met een zgn. daad van het dier gepaard ging, is niet dienend, al is voor-

518. O.m. Cass.20 mei 1983, Arr. Cass. 1983, 1165; Pas. 1983, I, 1061;Cass., 12 oktober
1984, Arr. Cass., 1985, 254; Pas., 1985,1,220.

519. Niet enkel bijtende honden, steigerende of achteruitslaande paarden, aanvallende
stieren, . . . stellen, volgens de rechtspraak, een daad; dit geldt eveneens voor de
val van een dier (Kh. Kortrijk, l5 januari 1927, R.G.A.R., 1929, nr. 488; Rb. Brussel,
29 mei 1964, Bull. Cass. 1965,725); het toelopen van een dier op een weggebruiker
(Rb. Huy, 22 mei 1930, Pas. 1931, III, 31; Rb. Mons, 17 januari 1953, R.G.A.R.,
1953, nr. 5138; Rb. Dinant, 2l maart 1956, Bull. Ass., 1957, 209); de aanwezigheid
op de openbare weg (Liège, 23 november 1938, R.G.A.R., 1939, nr. 3079; Brussel,
7 oktober 1965, R.W. 1965-66,547; Liège, 17 oktober 7967, Jw. Liège 1967-68,
129; Brussel, 17 februari 1975, R.G.A.R., 1976, nr. 9556); het plots uitwijken (Liège,
l8 november 1975, Pas., 1976, ll, 151); het achterlaten van uitwerpselen (Gent, 16
januari 1961, R.G.A.R., 1962,nr.6818; Rb. Charleroi,9 januari 1965, De Yerz., 1965,
'142);het grazen (Vred. Neerpelt, 14 april 1960, R.G.A.R., 1960, nr.6575 metnoot
Dalcq, R.O.); de ontsnapping van een dier (Rb. Leuven, 16 december 1975 en Brussel,

6 april 1978, De Verz., 1978,551).
520. O.m. Liège, l7 oktober 1967, Jur. Liège, 1967-68, 129; Rb. Arlon, 15 november 1955,

J.T., 1956, 150.

521. Zie infra nr. 365 et seq.
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behoud te maken wat betreft de rechtspraak van het Hof van Cassatie met

betrekking tot het causaal verband tussen dier en schade (zie infra).

A.3. Een schade

364. De schade vergt in het kader van artikel 1385 B.W. geen bijzondere
toelichting.

Op voorwaarde dat zij zeker, rechtmatig en persoonlijk is, komt alle

schade voor vergoeding in aanmerking, die door het dier is veroorzaakt.

A.4. Een causaal verband tussen het dier en de schade

365. Het dier moet de schade hebben veroorzaakt, waarvan de vergoeding

wordt gevorderd.

Hoewel hieraan slechts weinig aandacht is geschonken, is aan te ne-

men dat slechts tot een causaal verband tussen dier en schade te beslui-
ten, wanneer een conditio-sine-qua-non-verband tussen beide aansprake-

lijkheidsvoorwaarden bestaatszz .

Het is derhalve nodig te kunnen vaststellen dat de schade zich, bij
ontstentenis van het dier niet, minstens niet op dezelfde manier had

voorgedaan.
Door rechtspraak en rechtsleer wordt evenwel beweerd dat tot geen

aansprakelijkheid op grond van artikel 1385 B.W. is te besluiten, wanneer

de schade aan een vreemde oorzaak is toe te rekenen, waartoe overmacht,

toeval, de daad of de fout van het slachtoffer of van een derde worden
gerekends23.

Die opvatting is voor twee interpretaties vatbaars24:

- wordt bedoeld dat de vreemde oorzaak het causaal verband uitsluit,
wanneer niet het dier, maar een vreemde oorzaak de schade berokkende,

m.a.w. dat de schade zich zelfs bij de ontstentenis van het dier op dezelfde

522. Cornelis, L., o.c., T.P.R., 1984, 322, nr. 28.
523. o.m. Cass., 23 juni 1932, Pas., 7932, I, 200; Cass. 20 mei 1983, An. Cass. 1983,

1165; Pas. 1983, I, 1061; André, R., o.c.,305 et seq.; Dalcq, R.O., Traité, 1,709,
nr.2233; Fagnart, J.L., Examen,66, rr.39; Ulrix, E., o.c. R.I,ÿ., 1984-85, 2316-2319;
Vandenberghe, H., Van Quickenbome, M. en Hamelink, P., Overzicht, T.P.À., 1980,

1270 et seq.; Vanheuverzwijn, A., o.c., De Verz., 1968, 59 et seq.; Vansweevelt, Th.,
Onderzoek naar de grondslag en de begrenzing van de aansprakelijkheid voor dieren,
R.l4l., 1985-86, 2198, nr. 15.

524. Comelis, L., o.c., T.P.R., 1984, 323, nr.28; Vansweevelt, Th., o.c., R.l4z., 1985-86,

2198, nr. 15.
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wijze zou hebben voorgedaan, dan is die zienswijze bij te vallen. In dat
geval bestaat immers geen c.s.q.n.-verband tussen het dier en de schade,

zodat, bij ontstentenis van causaal verband, tot geen aansprakelijkheid is

te besluiten.

- wordt daarentegen bedoeld dat de vreemde oorzaak het causaal

verband uitsluit wanneer de causale tussenkomst van het dier in het ongeval

door een vreemde oorzaak is uitgelokt of daarvan het gevolg is, dan rijzen
er problemen. Die opvatting wordt nochtans door rechtspraak en rechtsleer

verdedigd.

In de rechtsleer wordt nl. aangenomen dat tot geen aansprakelijkheid
voor dieren is te besluiten, wanneer de causale tussenkomst van het dier in
het ongeval het gevolg is van een vreemde oorzaak of door een vreemde
oorzaak is uitgelokts2s.

Het Hof van Cassatie deelt eveneens die zienswijze. Nadat reeds een

arrest van 26 januari 196gsze in die richting wees, werd dit in een reeks

arresten bevestigd, waarin de volgende overweging is aan te treffen:

" . . . dat artikel 1385 van het Burgerlijk Wetboek, hoewel het een

wettelijk en niet weerlegbaar vermoeden van schuld aan de schade die

door het dier is veroorzaakt, instelt ten laste van de eigenaar of, terwijl
hij het in gebruik heeft, van degene die zich van het dier bedient, niet
uitsluit dat de eigenaar of bewaarder niet aansprakelijk is bij gebrek

aan oorzakelijk verband, onder meer wanneer het dier niet abnormaal

noch onvoorzienbaar handelt en de schade veroorzaakt wordt door een

fout van het slachtoffer, waardoor elke mogelijke fout van de eigenaar
of bewaarder als oorzaak van de schade wordt uitgeschake16"527.

525. André, R., o.c., 305-308; Dalcq, R.O., Traité,l, 243, nr. 2780; Dalcq, R.O., Examen,
R.CJ.B.1973,676-678,nr.71-'12; Dalcq, R.O., Examen, R.CJ.8.1979,220-221,nr.
75-76;Fagnart, l.L.,Examen,66, nr.39; Fagnart, J.L., Chronique,J.T., 1976,611, nr.
1 13; Ulrix, E., o.c., R.l4i., 1984-85 , 2317 -2319: Vanderrberghe, H., Van Quickenborne,
M. en Hamelink, P., Overzicht, T.P.R., 1980, 1271-1274; Vanheuverzwijn, 4., o.c.,
De Verz., 1968, 60-65; Van Quickenborne, M., De oorzakelijkheid in het recht van de
burgerlijke aansprakelijkheid, Brussel, Elsevier-Sequoia,1972,439-448 en 494-497;
Vansweevelt, Th., o.c., R. W., 1 985-86, 2205 -2207, rrrs. 24-25.

526. Cass. 26 januari 1968, Arr. Cass. 1968, 710; Pas., 1968, I, 662:. " .. . dat het arrest
niet door tegenstrijdigheid is aangetast en artikel 1385 van het B.W. niet schendt
door te beslissen, eensdeels, dat verweerder, eigenaar van het dier, de bewaring ervan
gedurende de heelkundige ingreep behouden heeft en, anderdeels, dat het verweerder
overkomen ongeval enkel aan een aan de bewaring vreemde oorzaak te wijten is,

namelijk aan een persoonlijke fout van eiser, die verzuimd heeft, als veearts, de nodige
voorzorgsmaatregelen te treffen om de onbeweeglijkheid van het dier te verzekeren".

527. Cass.20 mei 1983, Arr. Cass. 1983, 1165; Pas. 1983, I, 106l; Cass. 12 oktober 1984,
Arr. Cass. 1985,254; Pas. 1985, I,220; Cass.26 februari 1987, Arr. Cass. 1987,852;
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In de lagere rechtspraak zijn talrijke beslissingen aan te treffen die

hiervan een toepassing makens28

366. Afgezien van de problemen die aldus m.b.t. de grondslag van de

aansprakelijkheid voor dieren ijzens2e, is die rechtspraak niet onverdeeld

bij te vallen.
Door het Hof van Cassatie wordt, zoals vermeld, aangenomen dat het

causaal verband tussen dier en schade ontbreekt onder meer wanneer het

dier niet abnormaal of onvoorzienbaar handelt en de schade door een fout
van het slachtoffer wordt veroorzaakt.

Het is niet duidelijk of die twee voorwaarden te zamen moeten bestaan

om het causaal verband uit te sluiten, dan wel of het volstaat dat één van

beide is bewezen.

De voorkeur is aan laatstgenoemde interpretatie te geven: wanneer

het dier abnormaal of onvoorzienbaar handelt o/ de schade door een

fout van het slachtoffer wordt veroorzaakt, zou, wanneer een cumulatieve
toepassing van beide voorwaarden wordt gevergd, tot het bestaan van

een causaal verband moeten worden besloten, wat blijkbaar niet met de

bedoeling van die rechtspraak strookt.

Blijkbaar is het de bedoeling tot de ontstentenis van een causaal ver-
band te kunnen besluiten wanneer het dier niet abnormaal of onvoorzien-
baar heeft gehandeld of wanneer zijn tussenkomst - zelfs abnormaal of
onvoorzienbaar - het gevolg is van een vreemde oorzaak (overmacht, toe-

val, daad of fout van een derde, daad of fout van het slachtoffer).

Er is evenwel niet te ontkennen dat het dier een conditio-sine-qua-
non voorwaarde van de schade blijft: bij ontstentenis van het dier zou

de schade zich niet, althans niet op dezelfde wijze hebben voorgedaan.

Dit besluit wordt niet beinvloed door de vaststelling dat het dier normaal

of voorzienbaar handelde of dat zijn gedrag het gevolg van een vreemde

oorzaak is.

De besproken rechtspraak lijkt dan ook te beschouwen als een "afwij-
king" van de equivalentietheorie.

De draagwijdte van die "afwijking" is nochtans verschillend ngl. tot

V.K.J., 1987, nr.l42.
528. O.m. Mons 24 december 1986, J.L.M.B., 1987, 456; Liège, 7 januari 1980, Jur. Liège,

1981,7; Brussel 3 februari 1978, R.G.A.R., 1979, nr. 10078; zie ook'. Liège 20 juni
1985, Jur. Liège, 1985,557; Brussel 11 december 1984, R.G.A.R., 1986, nr. 11057;
Liège, 14juni 1984, Jur. Liège, 1984,593 (in laatstgenoemde anesten wordt de regel
aanvaard, maar wordt in feite beslist dat de tussenkomst van het dier niet door het
slachtoffer werd veroorzaakt, althans dat het bewijs ervan niet werd geleverd).

529. Zie infra nrs. 378-382.
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de ontstentenis van een causaal verband wordt besloten omdat het dier
normaal of voorzienbaar handelde dan wel omdat zijn gedrag het gevolg
van een vreemde oorzaak was.

367. - het dier handelt normaal ofvoorzienbaar; of een dier normaal of
abnormaal, voorzienbaar of onvoorzienbaar handelde, doet geen afbreuk
aan de vaststelling dat de schade zich bij ontstentenis van het dier, niet,
althans niet op dezelfde wijze, zou hebben voorgedaan.

Aan de aard van het gedrag van het dier is dan ook geen causaliteits-
beoordeling vast te knopen.

Door een onderscheid tussen de gedragingen van dieren te maken
(al dan niet normaal; al dan niet voorzienbaar) wordt niet de causaliteit
beoordeeld, maar wel een bijkomende toepassingsvoorwaarde van artikel
1385 B.W. in het leven geroepen.

De besproken rechtspraak houdt immers in dat het dier niet alleen
in het ongeval moet zijn tussengekomen, maar ook dat het abnormaal of
onvoorzienbaar moet hebben gehandeld.

Er zou aldus "geen daad van het dier", maar wel een abnormaal of
onvoorzienbaar gedrag van het dier zijn vereist om de aansprakelijkheid
voor dieren toe te passen53o.

Vanuit het oogpunt van de juridische techniek is dan niet te spreken

van een eigenlijke afwijking van de equivalentietheorie: door van het
abnormale of van het onvoorzienbare gedrag van het dier een afzonderlijke
toepassingsvoorwaarde te maken, moet immers enkel het c.s.q.n.-verband
m.b.t. abnormaal of onvoorzienbaar dierlijk gedrag worden beoordeeld.
Andere oorzaken van de schade, ander gedrag van dieren blijft integendeel
buiten beschouwing.

Afgezien van het feit dat het voor kritiek vatbaar is het normale of
voorzienbare gedrag van een dier bij de causaliteitsbeoordeling in aanmer-

king te nemen53l en dat het toepassingsgebied van de aansprakelijkheid
voor dieren, ten koste van de slachtoffers, wordt vemauwd door van het
abnormale of onvoorzienbare gedrag van het dier een afzonderlijke toe-
passingsvoorwaarde te maken, is nochtans vast te stellen dat aldus voor
enige gelijkvormigheid tussen de door het Burgerlijk Wetboek in het leven
geroepen objectieve aansprakelijkheden voor zaken wordt gezorgd.

530. Zie supra nr. 363; zie ook Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M. e.a., Overzicht,
T.P.R. 1987, 1434-1438, nr. 100.

531. Zoals aangetoond, is het in werkelijkheid een afzonderlijke toepassingsvoorwaarde,
die van het causaal verband is te onderscheiden.
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De aansprakelijkheid voor zaken (art. 1384 lid I B.W.) en voor
gebouwen (art. 1386 B.W.) is nl. niet verbonden aan de loutere causale

tussenkomst van een zaak of van een gebouw. Het bewijs van een gebrek

van de zaak, resp. van een instorting van het gebouw is noodzakelijk. In
zekere zin moet de zaak of het gebouw zich abnormaal of onvoorzienbaar
"gedragen".

Toch rijzen er vragen: hoe moet het abnormale of onvoorzienbare
gedrag van het dier worden beoordeeld? Moet dit gebeuren vanuit het

oogpunt van de bewaarder, zodat eventueel rekening is te houden met

de eigen kenmerken van het dier of moet die beoordeling vanuit het

oogpunt van het slachtoffer plaatsvinden zodat een "normaal" dier als

vergelijkingspunt is te gebruiken?

Is al dan niet rekening te houden met normaal doch, onder de gegeven

omstandigheden, onvoorzienbaar gedrag van het dier? Hoe is te oordelen
wanneer een dier abnormaal handelt doch dergelijk gedrag, gelet hetzij op

de eigenschappen van het dier, hetzij op de concrete feitelijke omstandig-

heden, niet onvoorzienbaar is te achten?

Voor zoveel nodig, is te onderstrepen dat, om het abnormale of het

onvoorzienbare gedrag van een dier te bepalen, niet naar het gedrag van

een "normaal voorzichtige en redelijke dier" in dezelfde feitelijke omstan-

digheden geplaatst, is te verwijzen. Bij ontstentenis van toerekeningsvat-

baarheid kan een dier immers geen keuze tussen al dan niet voorzichtige
en redelijke gedragingen maken.

Het abnormale of onvoorzienbare gedrag van het dier is derhalve te

bepalen in functie van de in het dier gestelde verwachtingen die kunnen uit-
gaan van de bewaarder, van het slachtoffer of van een normaal voorzichtige
en redelijke mens.., met als gevolg dat het resultaat van die beoordeling,
onder omstandigheden, in functie van het gekozen beoordelingscriterium
verschillend kan zijn.

De besproken beoordelingsmoeilijkheden zijn wellicht niet onoverko-
melijk, maar het zal, gelet op de grote beoordelingsvrijheid die aan de

feitenrechter toekomt, ongetwijfeld meerdere jaren duren532 alvorens in
de rechtspraak de rechtsregels zullen zijn aan te treffen die toelaten de

beoordelingswijze te voorspellen.

Ten slotte is op te merken dat de vereiste van een abnormaal of

532. Indien het Hof van Cassatie die rechtspraak handhaaft, zonder ze louter en alleen op
het niveau van het causaal verband te situeren, zie infra nr. 368.
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onvoorzienbaar gedrag van het dier niet noodzakelijk is te herleiden tot
de "klassieke" opvatting dat een daadvan het dier voor de toepassing van

artikel 1385 B.W. noodzakelijk is, zgn. omdat het dier hetzij actief, hetzij
spontaan in het ongeval moet tussenkomen533.

De actieve of spontane tussenkomst van het dier in het ongeval kan

immers zowel normaal als abnormaal, zowel voorzienbaar als onvoorzien-
baar zijn.

Het besluit is derhalve onvermijdelijk dat het blijkbaar vereiste abnor-

male of onvoorzienbare gedrag van het dier, in het Belgische recht, een

nieuwe toepassingsvoorwaarde voor de aansprakelijkheid voor dieren is,

die met de causaliteitsbeoordeling geen verband houdt.

368. - het gedrag van het dier is het gevolg van een vreemde oorzaak:
wanneer een dier abnormaal of onvoorzienbaar handelt, kan dit gedrag,

onder omstandigheden, het gevolg van een vreemde oorzaak zijn.
Rechtspraak en rechtsleer hebben het blijkbaar steeds moeilijk gevon-

den tot de aansprakelijkheid van de eigenaar of de bewaarder te besluiten

wanneer uit de feiten blijkt dat de - eventueel abnormale of onvoorziene

- handeling van het dier het gevolg van een vreemde oorzaak is.

Te onderstrepen is dat in die veronderstelling het dier daadwerkelijk
in het ongeval is tussengekomen en zich ook abnormaal of onvoorzienbaar

kan hebben gedragen, zodat alle toepassingsvoorwaarden van atikel 1385

8.1V. verenigd zijn, het causaal verband inbegrepen. Immers zonder het

dier zou de schade zich niet, althans niet op dezelfde manier hebben

voorgedaan.

Dit causaal verband wordt echter geneutraliseerd door de oorsprong

van de causale tussenkomst van het dier in het ongeval in aanmerking te
nemen.

'Wanneer in feite is vast te stellen dat overmacht of toeval (o.m. een

bliksemschicht . . . ), een daad of een fout van een derde (b.v. een ontplof-
fing . . . ) of een daad of een fout van het slachtoffer de causale tussen-

komst van het dier in het ongeval hebben uitgelokts3a, wordt het causaal

verband tussen dier en schade, evenals zijn abnormaal of onvoorzienbaar
gedrag weggecijferd.

Vermits het, volgens artikel 1385 B.W., volstaat dat een dier schade

veroorzaakt (c.s.q.n.-verband), lijkt de neutralisering van de causale tus-

senkomst van het dier omwille van het feit dat zij het gevolg van een

533.Zie supra nr. 363.
534. Daartoe is vast te stellen dat het dier, zonder de vreemde oorzaak, het ongeval (de

schade) niet zou hebben veroorzaakt.
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vreemde oorzaak is, moeilijk met de equivalentietheorie te verenigen: er

wordt nl. een keuze tussen twee c.s.q.n.-verbanden (het dier, de vreemde

oorzaak) gemaakts3s.

Hoewel Bocken de verklaring van die ongewone rechtspraak in de

billijkheid zoekts36,lijkt zij eerder te vinden in de concrete overweging dat

de eigenaar of de bewaarder van het dier niets is te verwijten wanneer de

causale tussenkomst van het dier aan een vreemde oorzaak is te wijten537.

Artikel 1385 B.V/. wordt, indien die interpretatie de juiste blijkt te

zijn, een hybriede en dubbelzinnige constructie.

De vreemde oorzaak is dan immers niet te beoordelen in het kader
van het causaal verband tussen dier en schade, maar wel in hoofde van

de aangesprokene (de eigenaar of de bewaarder), hoewel zijn gedrag, in
beginsel, voor de toepassing van artikel 1385 B.W. niet dienend ist

De vreemde oorzaak krijgt aldus in de aansprakelijkheid voor dieren

een specifieke betekenis538. Door aan te tonen dat de causale tussenkomst
van het dier het gevolg is van een vreemde oorzaak die in zijnen hoofde

elke fout uitsluit, toont de aangesproken eigenaar of bewaarder aan dat met

het causaal verband tussen dier en schade geen rekening meer is te houden.

Het is dus onvoldoende dat de causale tussenkomst van het dier het
gevolg van een vreemde oorzaak is; die vreemde oorzaak moet tevens

voor de aangesprokene een rechtvaardigingsgrond53e zijn, die elke fout in
zijn hoofde uitsluit.

De noodzaak van die voorwaarde (rechtvaardigingsgrond in hoofde
van de aangesprokene) is te betwijfelen: het gedrag van de eigenaar ofvan
de bewaarder van het dier is voor de toepassing van artikel 1385 B.W. niet
dienendsa0. Of hij al dan niet een fout beging of zich al dan niet op een

535. Comelis, L., o.c., T.P.R., 1984,322, nrs.28-3li contra: Vansweevelt, Th., o.c., R.ÿÿ.,
1985-86,2207.

536. Bocken, H., o.c., T.P.R., 1984,375-376, nr. 64.
537.Zie Cass.,20 mei 1983, An. Cass. 1983, l165; Pas., 1984, I, 1061; Cass. 12 oktober

1984, An. Cass., 1984, 254; Pas., 1984, I, 220; Cass.,26 februari 1987, Arr. Cass.,

1987,852; V.K.J., 1987, nr. 142.
538. Dit is reeds door Dalcq onderstreept (Trailé,1,243, w.2780 en2M, nr.2783; noot bij

Gent, l3 juni 1959, R.G.A.R., 1961, nr. 6615; noot bij Brussel, 3l mei 1963, R.G.A.R.,
1965, nr.7412).

539. M.b.t. de rechtvaardigingsgronden, zie supra nrs. 18-20. In de rechtspraak wordt soms
overwogen dat een rechtvaardigingsgrond de aansprakelijkheid van de eigenaar of
bewaarder van een dier zou kunnen uitsluiten (zie Mons 24 december 1986, J.L.M.B.,
1987, 457); (contra: zie infra nr. 382).

540. Zie infra nr. 283; overigens is, wanneer die interpretatie wordt gevolgd, onduidelijk
waarom de eigenaar of de bewaarder niet aan de aansprakelijkheid zou kunnen
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rechtvaardigingsgrond kan beroepen, kan derhalve evenmin nuttig zijn.
Dat de aangesproken eigenaar of bewaarder van een dier een recht-

vaardigingsgrond kan inroepen (wat zijn gedrag kan rechtvaardigen), sluit
geenszins uit dat het dier causaal in het ongeval is tussengekomen.

De - overbodige - aandacht die wordt geschonken aan de ontstentenis
van een fout van de eigenaar of van de bewaarder van het dier, leidt de

aandacht af van de werkelijke bekommernis van rechtspraak en rechtsleer:
vermijden dat de causale tussenkomst van het dier, die het gevolg is van

een - aan het dier - vreemde oorzaak, tot aansprakelijkheid aanleiding

zou geven.

Er zijn wellicht argumenten te vinden om die afwijking van de equi-
valentietheorie te verklaren.

Die rechtspraak wijkt nochtans af van de oplossingen die, onder
gelijkaardige omstandigheden, bij de toepassing van de artikelen 1384 lid
1 en 1386 B.W. worden bereikt.

De oorsprong van het gebrek van de zaak, ook wanneer het gebrek een

gevolg van een vreemde oorzaak is, speelt bij de toepassing van artikel
1384 lid I B.W. geen rols4l.

De oorzaak van de instorting van een gebouw - het weze een vreemde

oorzaak - is evenmin dienend bij de toepassing van artikel 1386 B.V/.542.

Bestaat er een reden om de slachtoffers van dieren anders te behandelen

en aan te nemen dat tussen dier en schade geen causaal verband bestaat,

wanneer de causale tussenkomst van het dier het gevolg van een vreemde

oorzaak is?

Of omgekeerd, waarom kunnen enkel eigenaars of bewaarders van

dieren aldus aan de aansprakelijkheid ontsnappen en kan de bewaarder
van een gebrekkige zaak of de eigenaar van een ingestort gebouw dit niet
door het bewijs te leveren dat het gebrek van de zaak, resp. de instorting
van een gebouw het gevolg van een vreemde oorzaak was?

De besproken rechtspraak heeft tot gevolg dat enkel spontane han-

delingen van het dier in aanmerking worden genomen. Wanneer het dier
daarentegen een instrument van een vreemde oorzaak is, die zijn gedrag

uitlokt, is op artikel 1385 B.W. geen beroep te doen. Omdat niet is te
beweren dat het dier, omwille van het bestaan van een rechtvaardigings-

ontsnappen door het bewijs dat hij geen wet of geen algemene zorgvuldigheidsnorm
miskende of dat schade als gevolg van de daad van het dier onvoorspelbaar was,
vermits aldus eveneens het bestaan van een fout wordt uitgesloten (zie supra nr. l3).

541. Supra nrs. 304-306; o.m. Cass. 7 november 1980, Arr. Cass., 1981, 271; Pas. 1981,
t,294.

542. Cass., 3 februari 1955, An. Cass., 1955, 436; Pas. 1955; I, 578; contra: Cass., 8

januari 1982, R.W., 1982-1983, 2635.
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grond, geen fout heeft begaan, wordt dan maar gezegd dat het causaal

verband tussen dier en schade ontbreekt.

A.5. De eigenaar of de bewaarder van het dier is aan te spreken

369. Volgens artikel 1385 B.W. rust de aansprakelijkheid op de eigenaar

van het dier of op diegene die zich ervan bedient gedurende de tijd dat

hij het dier in gebruik heeft.

Uit de wettekst blijkt dat die aansprakelijkheid alternatief en niet
cumulatief is: het slachtoffer kan hetzij de eigenaar, hetzij het rechtssubject

dat zich van het dier bedient gedurende de tijd dat hij het in gebruik
heeft aanspreken, maar kan geen veroordeling in solidum van beiden

bekomen5a3.

Meestal wordt aangenomen dat op de eigenaar van het dier geen

aansprakelijkheid ob rem rus[ dat hij m.a.w. niet aansprakelijk is omdat

hij de eigenaar van het dier is, maar wel omdat hij de hoedanigheid van
"bewaarder" van het dier bezits4.

Wel wordt aanvaard dat het slachtoffer van het dier ervan mag uitgaan

dat de eigenaar zich van het dier bedient en het dier in gebruik heeft. Dit is

- volgens rechtspraak en rechtsleer - evenwel slechts een feitelijk en dus

geen wettelijk vermoeden. De aangesproken eigenaar zou zich aldus aan

de toepassing van artikel 1385 B.W. kunnen onttrekken door het bewijs te

leveren dat hij op het ogenblik dat het dier schade veroorzaakte, niet de

hoedanigheid van "bewaarder" van het dier bezatsas.

Die opvatting strookt niet met de wettekst, waaruit blijkt dat de

eigenaar van het dier in zijn hoedanigheid van "eigenaar" aansprakelijk

wordt verklaard voor de, door het dier veroorzaakte schade5a6.

543. Dalcq, R.O., Traité, l, 694, nr. 2189; Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M.,
Hamelink, P., Overzicht, f.P.R., 1980,7254,nr.93; Vred. Sint-Kwintens-Lennik22
oktober 1984, R.W. 1987-88, 1068; contra: Kruithof, R., o.c., R.C.J.B. 1985, 595, nr.
9.

544. Dalcq, R.O., Traité,l, 624, nrs. 2186-2187 en 629, nr. 2201; Vandenberghe, H., Van

Quickenbome, M. en Hamelink, P., Overzicht, f.P.R., 1980, 1254-1255, nr.94i zie
ook Cornelis, L., Zaken,212-213, m.225; Brussel, 3l mei 1902, Pas., 1903, ll,7;
Liège, 28 november 1968, Jur. Liège 1968, 289 . . . ; zie ook Brussel 9 mei 1988,

J.L.M.B. 1988, 1386 (dat enkel van de bewaarder als aansprakelijke voor het dier
gewag maakt).

545. Dalcq, R.O.,Traité,I,629, nrs.2204-2206; Fagnart, l.L.,Examen,69,nr.31; zie ook
Cornelis, L., Zaken,2l3, nr.225.

546. Zie in die zin Procureur Generaal Ganshof van der Meersch, conclusie voor Cass., 27
november 1969, J.T., 1970, I13.
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De wetgever heeft evenwel niet alleen de eigenaar van het dier als

aansprakelijke aangewezen, maar ook, als een altematief, het rechtssubject

dat zich van het dier bedient gedurende de tijd dat hij het in gebruik heeft.
Aldus krijgt de aangesproken eigenaar de gelegenheid aan te tonen

dat het dier, op het ogenblik dat het schade heeft veroorzaakt, door een

ander werd gebruikt.
Slaagt hij erin dit bewijs te leveren dan moet het slachtoffer zich,

volgens de wettekst, tot dit andere rechtssubject (de bewaarder van het

dier) wenden.

Is dit bewijs niet te leveren, b.v. omdat het dier verloren of verdwaald
was, omdat de feitenrechter van oordeel is dat de bewijsmiddelen van de

eigenaar niet toelaten met gerechtelijke zekerheid te beslissen dat een ander

rechtssubject zich van het dier bediende toen de schade werd berokkend,

dan is de eigenaar aansprakelijksaT.

Niet dienend is derhalve zijn tegenbewijs dat hij zich niet van het dier
bediende toen de schade werd berokkend, vermits dit tegenbewijs niet
uitsluit dat hij de hoedanigheid van eigenaar heeft, of niet aantoont dat
een ander rechtssubject zich van het dier bediende op het ogenblik dat de

schade werd veroorzaakt.
In de rechtspraak van het Hof van Cassatie is de bevestiging van die

rechtsregels aan te treffen5a8.

Hieruit volgt dat de aangesprokene zich, wanneer de overige toepas-

singsvoorwaarden van artikel 1385 B.W. zijn verenigd, enkel aan aanspra-

kelijkheid kan onttrekken hetzij door te bewijzen dat hij niet de eigenaar
van het dier was op het ogenblik dat de schade werd veroorzaakt of min-
stens dat het slachtoffer, die de bewijslast draagt, dit bewijs niet levert54e,

hetzij door aan te tonen dat een ander rechtssubject zich, op het ogenblik
van het ongeval, van het dier bediende.

370. Vermits de eigenaar van het dier niet noodzakelijk aansprakelijk is,

is te bepalen wanneer is aan te nemen dat een ânder rechtssubject zich van

547. Contra: Vandenberghe, H., Van Quickenbome, M., e.a., Overzicht, T.P.R., 1987,1422,
nr. 90.

548. Zie Cass., I maart 1945, Arr. Cass., 1945,177; Pas. 1945, I, 129; Cass., 30 april 1975,

Arr. Cass., 1975,948; Pas., 1975, 1,857; zie ook Gent 16 april 1985, R.W. 1987-88,
786.

549. Een koop-verkoopovereenkomst, en meer in het bijzonder de eigendomsoverdracht,
kan ter zake belangrijk zijn; anderzijds, kunnen er problemen rijzen, wanneer meerdere
dieren bij het ongeval waren betrokken, vermits dan niet steeds is te bewijzen welk
dier de schade in feite veroorzaakte (zie Ulrix, E., o.c., À.ÿy., 1984-85, 2310-2311)
(zie ook infra nr. 390).
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een dier bedient gedurende de tijd dat hij het gebruikt.
Dit is niet alleen belangrijk voor de eigenaar met het oog op een even-

tueel tegenbewijs, maar ook voor het slachtoffer, dat in geval van twijfel,
er belang bij heeft zowel de eigenaar als die derde aan te spreken om,
gelet op de alternatieve aansprakelijkheden, te vermijden dat een nieuwe

procedure moet worden aangevat, wanneer de eigenaar het tegenbewijs

kan leveren55o.

Door rechtspraak en rechtsleer wordt aangenomen dat het rechtssubject

dat zich van het dier bedient, gedurende de tijd dat hij het in gebruik heeft,

als de bewaarder (of bewaker) van dit dier is aan te duidenssl.

De "bewaarder van het dier" is in de loop der jaren niet altijd dezelfde
gebleven.

In zijn arrest van 16 oktober 1902 heeft het Hof van Cassatie de

bewaring van een dier als volgt omschreven:
"que d'après leur sens naturel et juridique, les mots "se servir" et
"avoir à son usage" ne peuvent s'entendre que de la jouissance, de

l'usage par celui qui retire un profit ou un agrément de I'emploi ou

de la détention de l'animal . . . que le domestique ou ouvrier n'agit
alors que pour son mâitre et dans l'intérêt de celui-ci et que c'est, en

réalité,le maître qui se sert de l'animal, qui l'a à son usage et sous sa

garde par l'intermédiaire de son préposé"s52.

Veel belang werd aldus gehecht aan het voordeel dat het dier kon op-

leveren. Bewaarder werd het rechtssubject dat van dit voordeel genootss3.

In de latere rechtspraak van het Hof van Cassatie dook het "voordeel",

als element dat de bewaring zou kenmerken, echter niet meer op.

Er werd integendeel gesproken over het meesterschap en de niet-
ondergeschikte macht van leiding en toezichts54, alvorens in een arrest

van 30 april 1975sss het bestaan of de mogelijkheid van een profijt of van

550. Zie infra nr. 373.
551. o.m. Fagnart, J.L. en Denève, M., Chroniqte, J.T. 1988, 265, nr. 124; Vandenberghe,

H., Van Quickenbome, M., e.a., Overzicht, T.P.R., 1987, 1421, nr. 88.
552. Cass. 16 oktober 1902. Pas. 1902,1,350 met de eensluidende conclusie van Advocaat

Generaal van Schoor.
553. Dit criterium genoot in de rechtspraak veel bijval: zie o.m. Brussel 18 januari 1971,

Pas., 1971, II, I 18; Liège, 17 april 1972,Pas. 1972,11, 134; Antwerpen, 12 november
1979, R.W., 1980-81, 389 . . .

554.Zie Cass.8 november 1956, tur. Cass. 1957, 163; Pas. 1957,1,251; Cass. 19 april
1963, Pas. 1963,I, 880; R.W. 1963-6/.,911.

555. Cass. 30 april 1975, An. Cass. 1975, 948; Pas. 1975,1,857.
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een voordeel als doorslaggevend element ter beoordeling van de bewaring

uitdrukkelijk werd verworpen.

Hoewel soms kleine verschillen opduiken, omschrijft het Hof van Cas-

satie, sinds 1975, de bewaarder als het rechtssubject dat, op het ogenblik
dat het dier schade heeft veroorzaakt, het - volledige - meesterschap over

het dier heeft, wat slaat op een niet ondergeschikte bevoegdheid (macht)

van leiding en toezicht, zonder tussenkomst van de eigenaat's6. De be-

waarder moet aldus over de macht beschikken om het dier te gebruiken

als ware hij de eigenaat'57.

Hoewel de "bewaring van het dier" een wettelijk begrip is, zodat het

Hof van Cassatie een - marginaal - wettelijkheidstoezicht op de ervan
gemaakte toepassingen kan houden558, laat de "bewaring" - die in feite
is beoordelenssg, aan de rechters ten gronde een belangrijke beoordelings-

vrijheid waarmee bij het onderzoek van de rechtspraak van het Hof van

Cassatie rekening is te houden560.

371. Rekening houdend met die omschrijving van de bewaring en met

de vaststelling dat het meesterschap over het dier is te beoordelen in de

feiten en op het ogenblik dat de schade door het dier is veroorzaakt, zijn
de volgende gevolgtrekkingen te maken:

- de materiële bewaring, het bijhouden van een dier is op zichzelf
onvoldoende om tot de bewaring in de zin van artikel 1385 B.W. te
besluitens6l.

556.

557.

558.
559.
560.

561.

604

Zie o.m. Cass. 16 oktober 1986, tur. Cass. 1987,205; Pas. 1987, I, 189; R.W. 1987-

87, 126; Cass. l8 november 1983, Arr. Cass. 1984, 327; Pas. 1984, I, 307; Cass. 5

november 1981, Arr. Cass. 1982, 328; Pas. 1982, I,316; Cass. 26 juni 1981, Arr.
Cass. 1981, 1268; Pas. 1981, I, 1248; Cass. 20 april 1979, Ar.. Cass. 1979, 993; Pas.

1979,1,9ti9; Cass. 30 april 1975, Arr. Cass. 1975,948; Pas. 1975,1,857.
Cass. 16 oktober 1986, An. Cass. 1987,205; Pas. 1987,1, 189; R.W. 1987-88, 126;
zie ook Comelis, L., Zaken,2l7, nr.229; Vandenberghe, H., Hamelink, P. en Van

Quickenbome, M., Overzicht, T.P.R., 1980, 1257, nr.94.
Uit die uitdrukking is echter niet af te leiden dat de bewaarder een subjectief recht op
het dier moet bezitten (zie infra nr. 374). Zij onderstreept enkel de feitelijke macht die
de bewaarder t.a.v. het dier moet kunnen uitoefenen en die de feitelijke macht moet

benaderen die een eigenaar uit zijn eigendomsrecht puurt.
Zie supra nrs. 37-38.
Zie Cass.30 april 1975, Arr. Cass. 1975,948; Pas. 1975,1,857.
Zie b.v. de uiteenlopende beslissingen in ogenschijnlijk vergelijkbare feitelijke om-
standigheden in Cass. 16 oktober 1986 (An. Cass. 1987, 205; Pas. 1987, I, 189; R.W.,
1987-88, 126)en Cass. 18 november 1983 (tur. Cass. 1984,327;Pas. 1984, I,307).
Cass. 16 oktober 1986, Arr. Cass. 1987, 205; Pas. 1987,1, 189; R.W. 1987-88, 126;



Een dier kan immers worden bijgehouden volgens de instructies van

de eigenaar of van een ander rechtssubject, wat het meesterschap uitsluit,
vermits de macht van leiding en toezicht op het dier - die kan bestaan

wanneer het dier wordt bijgehouden - dan in ondergeschikt verband wordt
uitgeoefend.

Een dergelijke toestand kan zich voordoen wanneer, als een vrienden-
dienst, een dier, tijdens de afwezigheid van de eigenaar, wordt bijgehouden

en verzorgds62.

Een algemene regel is hierin echter niet te zien: wanneer uit de feiten
blijkt dat de vriend zich op het ogenblik dat het dier de schade veroorzaakte

als de eigenaar van dit dier gedroeg, in weerwil of afgezien van de

instructies die hij van de eigenaar ontving, is - onder omstandigheden

- tot de hoedanigheid van bewaarder te besluiten.

- de omstandigheid dat een dier wordt gevoederd of verzorgd563 is op

zichzelf onvoldoende om tot de bewaring in de zin van artikel 1385 B.W. te

besluiten. Maar geenszins is uit te sluiten dat, onder omstandigheden, een

ander besluit is te rechtvaardigen, nl. wanneer blijkt dat de aangesprokene

niet alleen voederde of verzorgde, maar ook - op het ogenblik dat de

schade werd veroorzaakt - in feite het volledige meesterschap van het

dier had.

- vermits de bewaarder het meesterschap over het dier moet hebben

m.a.w. op het dier een niet ondergeschikte macht van leiding en toezicht
moet kunnen uitoefenen, moet de aangesprokene over de vaardigheden, de

deskundigheid beschikken om op het dier leiding en toezicht te kunnen

uitoefenen.

Dit is in feite te beoordelen, maar, onder omstandigheden, kan b.v.
worden vastgesteld dat een leerling-ruiter niet over de kennis of de vaardig-
heden beschikte om, op het ogenblik dat schade werd berokkend, toezicht

Dalcq, R.O., Examen, lll, R.CJ.B., 1980,411, nr. 64; Comelis,L.,kken,213-214,
nr.226.

562. Vandenberghe, H., Van Quickenbome, M., e.a., Overzicht,T.P.R., 1987,1428,948.
563. O.m. Liège 14 juni 1988, J.L.M.B. 1988, 1035; Rb. Namur 20 oktober 1963, Jur. Liège

1963-64, 109; Rb. Dinant 16 maart 1983, R.G.A.R. 1984, nr. 10844; Rb. Tongeren
30 januari 1987, T.B.B.R. 1988, 578.
Cfr. Rb. Charleroi 26 februari 1988, J.T. 1989, 10 (de overdracht van bewaring is
aangenomen).
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uit te oefenen of het dier te leidenss.
Veralgemening is evenwel uit den boze: naargelang de omstandigheden

is best mogelijk dat een leerling-ruiter voldoende kennis of vaardigheden

bezat om zijn rijdier te leiden en er toezicht op te houden.

372. - wanneer de macht, om leiding en toezicht op het dier uit te

oefenen, onder het toezicht en de leiding van een ander rechtssubject

wordt uitgeoefend, is sprake van een ondergeschikte macht van toezicht
en leiding op het dier, waardoor het meesterschap en dus de bewaring van

het dier wordt uitgesloten.

Lange tijd is daarom beslist dat een aangestelde geen bewaarder van

het dier kon zijn dat hij in zijn bediening gebruikte, ongeacht of dit dier
al dan niet aan de aansteller toebehoordes6s.

In zijn arrest van 5 november 1981566, is door het Hof van Cassa-

tie terecht beslist dat het bestaan van een band van ondergeschiktheid

tussen twee rechtssubjecten, onder omstandigheden, niet uitsluit dat de

aangestelde het meesterschap heeft van het dier dat hij in zijn bediening
gebruikt.

Dit werd als volgt gemotiveerd:

" ... dat uit de vermeldingen en consideransen van het arrest volgt
dat niet wordt betwist dat, op het ogenblik van het ongeval dat is
overkomen uuul verweerder die rijles nam, eiseres, eigenares van het

paard en directrice van de manège, niet in de manège aanwezig was

en geen enkel recht vmt gezag, leiding en controle over het dier
uitoefende, en dat eiser, aangestelde van eiseres, in de uitoefening van

zijn functie als rijmeester, een recht van gebruik, leiding en controle
over het dier had, nu eiseres hem dienaangaande geen enkel bevel kon
geven.

Dat het arrest aldus, nu het heeft vastgesteld dat eiser een recht van

564. Cass. 18 november 1983, Arr. Cass. 1984,327;Pas.1984, I,307; Brussel 15 februari
1980, De Verz. 1981, 207; Antwerpen 2 maart 1982, De Yerz. 1984, 472: Mons 16

februari 1983, R.G.A.R. 1984, nr. 10684.
565. O.m. Cass. 16 oktober 1902, Pas. 1902,1,350; Liège 30 januari 1940, Pas. 1941, II,

55; Brussel 22 jrni 1955, J.T. 1955,714; Gent 14 november 1960, R.W. 1960-61,
1684; Vred. Neerpelt 14 april 1960, R.G.A.R. 1960, nr. 6575 met noot Dalcq, R.O.; zie
ook Dabin, J. en Lagasse, A., Examen Y, R.CJ.B., 1963, 305, nr. 62; Vandenberghe,
H., Hamelink, P. en Van Quickenborne, M., Overzicht, f.P.R., 1980, 1262, nr.99.

566. Cass.5 november 1981, tur. Cass. 1982, 328; Pas. 1982,1,316:zie ook Meinertzhagen
- Limpens, A., Subordination et conjugaison verticale en matière de responsabilité
quasi-délictuelle, R.CJ.B. 1985,213 et seq.; Vandenberghe, H., Van Quickenbome,
M., e.a., Overzicht, T.P.R., 1987, 1424, nr. 92.
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leiding over het dier had zonder supervisie, zonder tegenstrijdigheid
wettig heeft kunnen beslissen dat hij, hoewel hij de aangestelde van

eiseres was, in de zin van artikel 1385 van het B.W., de hoedanigheid
van bewaarder van het dier bezat".

Het is immers mogelijk dat een rechtssubject zich in een band van

ondergeschiktheid jegens een ander rechtssubject bevindt en aldus als zijn
aangestelde in aanmerking komt omdat is vast te stellen dat hij zich aan

het gezag en de leiding van de aansteller zou onderwerpens6T, maar dat
hij - onder omstandigheden - op het dier, waarvan hij in zijn bediening
gebruik maakte, een autonome macht van leiding en toezicht uitoefende,
op het ogenblik dat het dier de schade veroorzaakte.

Dit zal, bij aanstelling, evenwel niet steeds het geval zijn: wanneer
b.v. blijkt dat het gezag en het toezicht dat de aansteller in feite op de

aangestelde uitoefent, minstens kan uitoefenen, ook betrekking heeft op de

wijze waarop de aangestelde omgaat met het dier dat hij in zijn bediening
gebruikt, is het besluit gerechtvaardigd dat, bij ontstentenis van niet-
ondergeschikte macht van leiding en toezicht op het dier, de aangestelde

niet het meesterschap bezit.
Hetzijn derhalve de feitelijke omstandigheden die doorslaggevend zijn

bij de beoordeling van de vraag of de band van ondergeschiktheid tussen

aansteller en aangestelde er in feite toe heeft geleid dat de aangestelde,

wanneer hij tijdens zijn bediening een dier gebruikte, over dit dier geen

meesterschap had568.

373. - een bijzonder probleem doet zich voor wanneer meerdere personen

zich met het dier inlieten op het ogenblik waarop het schade heeft veroor-
zaakt en dat zich tussen die personen de eigenaiu van het dier bevond.

Kan, meer bepaald, uit de aanwezigheid van de eigenaar worden
afgeleid dat geen ander rechtssubject als bewaarder in aanmerking komt?

Uit de rechtspraak van het Hof van Cassatie blijkt dat het meester-

schap over een dier een niet-ondergeschikte macht van leiding en toezicht
is, zonder tussenkomst van de eigenaaf6e. Hieruit volgt dat de loutere
aanwezigheid van de eigenaar ontoereikend is en dat bovendien een tus-
senkomst van zijnentwege in de leiding en het toezicht op het dier nood-

567. Het is niet nodig dat de aansteller effectief gezag en leiding zou uitoefenen, het volstaat
dat hij dit zou kunnen doen (zie supra nrs. 219-224).

568. contra; Meinertzhagen - Limpens, A., o.c., R.CJ.B., 1985,221-222,nr. 12.
569. O.m. Cass. 5 november 1981, Arr. Cass. 1982,328; Pas. 1982, I, 316; Cass. 16 oktober

1986, An. Cass. 1987, 205; Pas. 1987,I, 189; R.W. 1987-88, 126.
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zakelijk is, om te verhinderen dat een ander het meesterschap over het

dier zou Yerwerven.

Die tussenkomst is eens te meer in feite te beoordelen. Bij wijze van

voorbeeld is te verwijzeî îaar de arresten van het Hof van Cassatie dd.

25 januari 1985 en 16 oktober 1936s20.

In beide gevallen werd vergoeding gevorderd van schade die door
een rund tijdens het vervoer werd veroorzaakt. De eigenaar van de dieren

bleef echter bij de vervoerder tijdens de uitvoering van de vervoersover-

eenkomst.

Op grond van een grondig onderzoek van de feitelijke omstandigheden,

werd in één geval beslist dat de vervoerder, ondanks de aanwezigheid van

de eigenaar, het meesterschap over het dier had, op het ogenblik dat de

schade werd berokkendsTl, terwijl in de andere zaak de feiten een ander

besluit rechtvaardigdensTz. Beide feitelijke beoordelingen werden door het

Hof van Cassatie wettelijk geacht.

Analoge problemen doen zich voor wanneer de eigenaar van het dier
aanwezig blijft tijdens een ingreep door een veearts573.

Te onderstrepen is dat het voldoende is dat de eigenaar in feite
tussenkwam (kon tussenkomen) in de niet-ondergeschikte leiding en het

toezicht op het dier door een ander rechtssubject op het ogenblik dat de

schade werd veroorzaakt, opdat laatstgenoemde niet langer als bewaarder

in aanmerking zou komen.

Het is niet nodig dat de eigenaar zelf opnieuw het volledige meester-

schap over het dier zou hebben verkregensT4.

Dit is een gevolg van de kanalisatie van de aansprakelijkheid voor
dieren naar de eigenaar.

374. - het dier kan rechtstreeks of onrechtstreeks het voorwerp zijn
van een overeenkomst waardoor rechtssubjecten m.b.t. het dier rechten

verkrijgen en verbintenissen aangaan.

In rechtspraak en rechtsleer is bij herhaling onderzocht of de "bewa-

ring" van het dier door dergelijke overeenkomsten wordt beihvloed.sTs

Op de eerste plaats is te benadrukken dat een rechtssubject geen -

570. Cass. 26juni 1981, Arr. Cass. 1981,1269; Pas. 1981, I,1248; Cass. 16 oktober 1986,

Arr. Cass. 1987,205; Pas. 1987, I, 189; R.W. 1987-88, 126.

571. Cass. 26 juni 1981, Arr. Cass. 1981,1269; Pas. 1981, l,1248.
572. Cass. 16 oktober 1986, Arr. Cass. 1987, 205; Pas. 1987,1,189; R.W. 1987-88,126.
573. b.v. Liège 14 februari 1986, Jur. Liège 1986,215.
574. Vred. St.-Kwintens-Lenn1k22 oktober 1984, R.W. 1987-88, 1068.

575.Zie o.m. Vandenberghe, H., Van Quickenbome, M., e.a., Overzichr, T.P.R., 1987,
1423-1424, nr. 9l; Fagnart, J.L. en Denève, M., Chronique,,f.f. 1988, 265, nr. 1248.
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subjectief - recht op een dier moet bezitten (zakelijk recht of vorderings-

recht) om als bewaarder in aanmerking te komen. Terecht is dan ook de

uitdrukking 'Juridische bewaring", die eertijds werd gebruikt, verlatensT6.

Het volstaat in feite het meesterschap over het dier te bezitten op het

ogenblik dat de schade is veroorzaakt.

Toch kunnen de overeenkomsten die m.b.t. dieren worden gesloten,

enige invloed op de beoordeling van de aansprakelijke persoon hebben.

Een volledig overzicht gaat de perken van dit onderzoek te buiten. Bij
wijze van voorbeeld is hierna aan de verkoopsovereenkomst, aan de

vervoersovereenkomst en aan de huurovereenkomst aandacht geschonken.

- de koop-verkoop geeft aanleiding tot een eigendomsoverdracht,

waardoor de identiteit van het als eigenaar aansprakelijke rechtssubject

wordt gewijzigd577.

Het is echter mogelijk dat het meesterschap over het dier niet meteen

door het sluiten van de verkoopsovereenkomst en/of door de eigendoms-

overdracht wordt beinvloed. Onder omstandigheden, kan de verkoper, zelfs

wanneer de eigendom bij het sluiten van de overeenkomst is overgedragen,

het meesterschap over het dier behouden, b.v. wanneer de levering van het

dier pas later gebeurd of wanneer hij, ondanks de levering, in feite nog

tijdelijk het meesterschap over het dier heeft578.

Omgekeerd kan het gebeuren dat de verkoper, die omwille van een,

tot de betaling achtergestelde eigendomsoverdracht, eigenaar van het dier

blijft, het dier heeft geleverd, en in feite is vast te stellen dat de koper reeds

het meesterschap over het dier bezit, hoewel hij nog geen eigenaar is.

Uit het voorgaande blijkt dat noch het sluiten van de overeenkomst,

noch de eigendomsoverdracht, de levering of de betaling van de prijs
doorslaggevend zijn te achten om de bewaarder te bepalen. Die gebeurte-

nissensTe zijn evenwel zekere feiten waaruit de feitenrechter, bij wijze van

gevolgtrekking, een ander, waarschijnlijk feit (nl. het meesterschap over

576. Zie o.m. Dalcq, R.O., Traité,I, 589, nr. 2071; Dalcq, R.O., Examen, R.CJ.B., 1980,
4ll, nr. 64; Meinertzhagen - Limpens, A., o.c., R,CJ.B., 1985,213-214, nr. 3;

Vandenberghe, H., Hamelink, P. en Van Quickenbome, M., Overzicht, f.P.R., 1980,

1255, nr. 94; cfr. Vandenberghe, H., Van Quickenbome, M., e.a., Overzicht, T.P-R.,

1987,1419-1420, nr.87 (die van oordeel zijn dat een juridische bewaring vereist

brijfr);
577. Yoor zoveel nodig, is eraan te herinneren dat de eigendomsoverdracht kan worden

uitgesteld (zie o.m. De Page, H.,Traité,IV, 38, nr. 2l).
578. Zie b.v. Brussel 28 mei 1982, R.W. 1984-85, 1466 (waarin echter ten onrechte wordt

gesuggereerd dat het een algemene regel zou zijn).
579. Tussen de partijen is sprake van rechtshandelingen, maar ten aanzien van derden zijn

het sluiten van de koop-verkoop en de uitvoeringsverrichtingen, rechtÿiten.
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het dier) kan afleiden, waarvan hij aanneemt dat het zeker is (feitelijk ver-
moeden). Dergelijk vermoeden is evenwel weerlegbaar. Uit de verkoops-

overeenkomst en haar uitvoering zijn aldus enkel feitelijke, weerlegbare

vermoedens m.b.t. het meesterschap over het dier af te leiden.

Omdat de koper dikwijls pas bij de levering het meesterschap over
het dier verkrijgt, is aan te nemen dat de koper enkel bij de levering van

het dier de bewaarder wordt. Omdat het kan gebeuren dat de verkoper, die

b.v. de eigendomsoverdracht en deleveing tot de betaling heeft uitgesteld,
vanaf de verkoop de instructies van de koper uitvoert, wat de leiding en de

controle op het dier betreft (b.v. de training of de opleiding van een paard,

van een hond . . . ), kan onder omstandigheden nochtans het besluit zijn
gerechtvaardigd dat de koper reeds het meesterschap over het dier bezat,

wanneer het schade heeft berokkend op een ogenblik dat de verkoper die

instructies uitvoerde. Uiteindelijk zijn het derhalve niet de overeenkomst en

haar uitvoering, maar steeds de feitelijke omstandigheden, waaruit al dan

niet het meesterschap van het dier blijkt, die de bewaarder aanduidensso.

- dezelfde besluiten blijven van kracht t.a.v. overeenkomsten van

vervoer of verhuring van dieren. Noch het bestaan, noch de uitvoering van

die overeenkomsten is doorslaggevend bij de bepaling van de bewaarder
van het dier. Hoogstens zijn er feitelijke, derhalve weerlegbare vermoedens

uit af te leiden.
Zoals ook ten aanzien van verkoopsovereenkomsten is vast te stellen,

hebben rechtspraak en rechtsleer nochtans de neiging van die feitelijke
vermoedens rechtsregels te maken, b.v. door in algemene bewoordingen

te verkondigen dat de huurder van een paard de bewaarder is vanaf de

inontvangstname van het dier of dat de vervoerder de bewaarder van het

dier blijft tot het dier ter bestemming is gebracht5sl.

Het wettelijke begrip "bewaring van een dier" wordt daardoor miskend,

om onderduims naar een'Juridische bewaring" terug te keren.

Het meesterschap over een dier is in feite vast te stellen, zodat o.m.
rekening is te houden met de mogelijkheid dat de verhuurder de ruiter-
huurder precieze instructies geeft b.v. wat de verzorging van het paard

580. Het is niet uitzonderlijk dat dit uit het oog wordt verloren: Fagnart, J.L., Chronique,
J.7., 1976,810, nr. 112; Ulrix, R., o.c., À.I7., 1984-85 ,2312-2313; Vandenberghe, H.,
Hamelink, P. en Van Quickenbome, M., Overzicht, T.P.R., 1980, 126l-1262, nr.98
c.

581. Zie o.m. Ulrix, E., o.c., R.W. 1984-85, 2312-2316; Vandenberghe, H., Hamelink, P.

en Van Quickenbome, M., Overzicht, T.P.R., 1980, 1261, nr.98 B en 1263-1266, nrs.
100 en 101, alsmede de aldaar geciteerde en besproken rechtspraak.
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betreft. Vy'anneer het paard tijdens die aldus bepaalde verzorging schade

veroorzaakt, is niet de ruiter, maar de verhuurder als bewaarder in aanmer-

king te nemen, omdat de ruiter niet over een niet-ondergeschikte macht

van leiding en toezicht op het dier beschikte.

Dat de vervoerder tijdens de uitvoering van de overeenkomst niet

noodzakelijk de bewaarder van het dier is, wordt bevestigd door het reeds

besproken arrest van het Hof van Cassatie dd. 16 oktober 1986582.

375. Uit de voorgaande bespreking van het wettelijke begrip "bewaring
van een dier" en van de gevolgen, die eruit zijn af te leiden, is te

besluiten dat die bewaring zeer behoedzaam is te benaderen en dat elke

veralgemening is te vermijdenss3.

Bewaring is meesterschap over het dier, wat - op het ogenblik dat

het dier de schade heeft veroorzaakt- een niet ondergeschikte macht van

leiding en toezicht op het dier vergt, zonder tussenkomst van de eigenaar.

Dit meesterschap, die macht houden in dat de aangesprokene zich
jegens het dier, op het ogenblik dat de schade is berokkend, moest kunnen

gedragen als ware hij de eigenaaf8a.

De bewaarder moet dus, op het ogenblik dat de schade werd berok-

kend, het lot van het dier in handen hebben gehad, zoals een eigenaar

over het lot van zijn dier kan beschikken. Er moet in feite zijn vast te
stellen dat hij m.a.w. naar goedvinden met het dier kon handelen, dat hij,
naar zljn keuze, het dier kon opsluiten, kon stilhouden, kon voeden, kon

opleiden, kon verzorgen, kon straffen, kon verplaatsen . . . 585, zonder dat

die beslissingen door andere rechtssubjecten, met rechtstreekse invloed op

zijn gedrag, zouden zijn te betwisten.

582. Cass. 16 oktober 1986, Arr. Cass. 1987, 205; Pas. 1987,1,189; R.W., 1987-88, 126.

583. Om die reden is af te raden uit individuele beslissingen van Hoven en Rechtbanken,

die een individueel en concreet geschil beslechten, zonder meer algemene - rechts

- regels af te leiden. Overigens is de individuele beslissing van één enkele rechter,

geen formele bron van het recht. Alleen de rechtspraak komt daartoe in aanmerking.

De overzichten van rechtspraak wekken soms verkeerdelijk een andere indruk (zie de

referenties vermeld onder noot (551-3).
584. Zie Cass. 5 november 1981, An. Cass. 1982, 328; Pas. 1981, I, 376: "dat dit meester

zijn over het dier vereist dat de eigenaar aan de bewaarder een recht om het dier te
gebruiken, heeft overgedragen dat gelijk is aan dat van de eigenaar, welke voorwaarde
door de rechter in feite moet beoordeeld worden"
Cass. 16 oktober 1986, Arr. Cass. 1987, 205; Pas. 1987, I, 189; R.W. 1987-88, 127:.

"dat artikel 1385 van het B.V/. daartoe vereist dat de bewaarder ... en dezelfde
bevoegdheid heeft als de eigenaar om het dier te gebruiken";
zie ook Vred. Arlon 6 juli 1978, Jur. Liège 1981-82, 160.

585. Vandenberghe, H., Hamelink, P. en Van Quickenborne, M., Overzicht, f.P.R.,, 1980,

7257, nr.94; Cornelis, L., Zaken, 217-218, nr. 229.
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Die macht is in feite te beoordelen5s6: de feiten en alleen de feiten
zijn doorslaggevend.

Het is dus geenszins nodig dat de bewaarder een "recht" op het dier kan
laten geldens8T of dat de eigenaar die macht aan de bewaarder zou hebben

overgedragen5ss. Het kan volstaan dat een rechtssubject zich de feitelijke
macht over het dier, als ware hij er de eigenaar van, heeft aangematigd.

Het is evenwel niet steeds voldoende dat de bewaarder zich, als ware
hij de eigenaar van het dier, zou kunnen gedragen.

Hij moet ook in feite de deskundig- of vaardigheden bezitten om op
het dier toezicht en leiding te kunnen uitoefenen58e.

De loutere eigendom houdt niet in dat de eigenaar van het dier
ook in staat is, leiding en toezicht aanlop het dier te geven of uit te

oefenen. Ten aanzien van de eigenaar is dit echter niet dienend, vermits de

wet de eigenaar aansprakelijk stelt; ten aanzien van de als "bewaarder"
aangesprokene is de ontstentenis van de mogelijkheid om op het dier
toezicht uit te oefenen of het te leiden integendeel een reden om de

bewaring uit te sluiten.

Ten slotte moet het meesterschap over het dier worden beoordeeld op
het ogenblik dat het dier de schade heeft veroorzaakt.

Dit wordt verklaard door het feit dat het meesterschap over het dier
afhankelijk van het ogenblik, van één rechtssubject naar een ander kan
overgaan.

Precies de mogelijkheid van de overgang van het meesterschap over
een dier van één rechtssubject naar een ander heeft tot gevolg dat de be-

waring met grote behoedzaamheid is te beoordelen. Het is nl. mogelijk dat

een dier zich - onder omstandigheden - m.b.t. een welbepaalde hande-

ling (b.v. het opsluiten ervan, de verzorging . . . ) onder het meesterschap

van één welbepaald rechtssubject bevindt, maar dat andere rechtssubjecten
(of de eigenaar) aansprakelijk zijn wanneer het dier naar aanleiding van
andere handelingen schade berokkent (b.v. de voeding van het dier, het

586. Cass. 30 april 1975, An. Cass. 1975,948; Pas. 1975,1,857; Cass. 5 november 1981,
Arr. Cass. 1981,328; Pas. 1981, I,316.

587. In Cass. 5 november l98l (An. Cass. 1982, 328; Pas. 1981, I, 316) wordt nog ten
onrechte die indruk gewekt. In Cass. 16 oktober 1986 (R.W. 1987-88, 127) wordt
daarentegen van een "bevoegdheid" (beter ware "macht") i.p.v. een recht gesproken.

588. Die indruk wordt eveneens ten onrechte door Cass. 5 november 1981 (An. Cass. 1982,

328; Pas. 1982,1,316) gewekt. In Cass. 16 oktober 1986 (Arr. Cass. 1987,205; Pas.

1987,1, 189; R.W. 1987-88, 126) komt die vereiste niet meer voor.
589. Zie Cass. l8 november 1983, An. Cass. 1984, 327; Pas. 1984, I, 307.
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straffen...).
De bewaarder is slechts aansprakelijk gedurende de tijd dat hij het dier

gebruikt, m.a.w. gedurende de tijd dat hij er het meesterschap van heeft.

De macht om als eigenaar jegens een dier op te treden, de kennis

en vaardigheden vereist om een dier te kunnen leiden en er toezicht op te
houden, het ogenblik waarop het dier de schade berokkent zijn rechtsfeiten,

die zich voordoen zonder dat de wil van de als bewaarder aangesprokene

dienend is.

Onder die omstandigheden is niet aan te nemen dat de bewaring een

"intellectueel" bestanddeel, een bedoeling om te bewarensgo, zou bevatten.

Niet de bedoeling van de aangesprokene, maar de feiten waaruit het

- hoger beschreven - meesterschap over het dier blijkt, bepalen of hij als

bewaarder in aanmerking komt.
Ontbreken die feiten of kunnen zij niet worden bewezen dan kan enkel

de eigenaar van het dier worden aangesproken.

376. Hoewel de omschrijving van de bewaring van een zaak en van een

dier in de artikelen 1384 lid 1 en 1385 B.W. terminologisch verschillend
is, is niettemin het besluit gerechtvaardigd dat het begrip bewaring in beide

wetsbepalingen dezelfde betekenis heeft591. Het begrip "meesterschap" is

enkel ten aanzien van een dier, dat een levend wezeî is, te gebruiken

omdat, gelet op de feitelijke band die het meesterschap tussen mens en dier
doet ontstaan, het dier ook zelf de eigenaar of de bewaarder als zijn meester

kan erkennen. Ten aanzien van een levensloze zaak doet die toestand zich
niet voor.

De gelijkenis tussen de "bewaring" bedoeld in beide wetsbepalingen

wordt zichtbaar wanneer de bestanddelen van het meesterschap worden

onderzocht.

Zowel in het kader van artikel 1384 lid 1, als in dat van artikel 1385

B.W. moet het slachtoffer aantonen dat de, als bewaarder aangesprokene

over een niet-ondergeschikte, derhalve voor eigen rekening uitgeoefende,
macht (mogelijkheid, bevoegdheid) beschikt om hetzij op de zaak toezicht,

590. Meinertzhagen - Limpens, 4., o.c., R.CJ.B., 7985,222, m. 12.
591. Meinertzhagen - Limpens, A., o.c., R.CJ.B., 1985, 218-219, nr. 9; Vandenberghe,

H., Aansprakelijkheid voor zaken, dieren en gebouwen, in "Onrechtmatige Daad",
Antwerpen, Kluwer, 1979,71;. Vansweevelt, Th., o.c., R.I,y., 1985-86,2209; Comelis,
L., Zaken, 218-220, nrs. 230-231; cf.: Kruithof, R., o.c., R.CJ.B., 1985, 5, 83, 2,
noot 2: de auteur verwerpt die zienswijze niet, maar meent toch dat een nauwkeuriger
onderzoek is vereist.

6t3



bewaking en leiding uit te oefenen, hetzij op het dier leiding en toezicht
uit te oefenen.

De omschrijving van de bewaring heeft tot gevolg dat de als bewaarder

aangesprokene zich jegens de zaak resp. het dier kan gedragen als ware

hij hun eigenaar.

Ten slotte is te onderstrepen dat de bewaring zowel van een zaak
als van een dier in feite is te beoordelen; dat het in beide gevallen een

rechtsfeit en geen rechtshandeling is.

Inhoudelijk komt aan de bewaring in beide wetsbepalingen dezelfde

betekenis toe maar de rol van de bewaarder in de aansprakelijkheid voor
zaken is niet te vergelijken met die in de aansprakelijkheid voor dieren.

Volgens het door de rechtspraak geinterpreteerde artikel 1384 lid I
B.W. is de aansprakelijkheid uitsluitend naar de bewaarder gekanaliseerd.

Volgens artikel 1385 B.W. komt de aansprakelijkheid, op de eerste plaats,

ten laste van de eigenaar en pas, in ondergeschikte orde, van de bewaarder,
wanneer het meesterschap van het dier, op het ogenblik van het ongeval, in
zijnen hoofde is aangetoond. De toerekening van de aansprakelijkheden is

dus verschillend in beide wetsbepalingen. Dit verklaart dat de tussenkomst
van de eigenaar in de, door een derde op een dier uitgeoefende macht van

leiding en toezicht, de bewaring uitsluit, terwijl dit bij de toepassing van

artikel 1384 lid 1 B.W. zonder belang is.

Daardoor is wellicht ook te verklaren dat, onder omstandigheden, uit de

vaststelling dat de aangesproken "bewaarder" van een dier niet beschikte

over de kennis enlof de vaardigheden om op dit dier leiding en toezicht
uit te oefenen, is af te leiden dat het meesterschap ontbrak, zodat tot de

aansprakelijkheid van de eigenaar is te besluiten, terwijl de ontstentenis
van kennis en/of vaardigheden, binnen het kader van artikel 1384 lid I
B.W. geenszins toelaat de aangesprokene de hoedanigheid van bewaarder
te ontnemen592.

Een fundamenteel inhoudelijk verschil tussen de bewaring van een

zaak en een dier moet hierin niet worden gezocht: het is een gevolg van het

feit dat volgens artikel 1384lid 1, de eigenaar van eenzaak en een derde

- bewaarder - te zamen en tegelijk bewaarder van eenzelfde zaak kunnen
zljn5e3, terwijl de tekst van artikel 1385 B.W. uitsluit dat de eigenaar en

de derde - bewaarder - te zamen en tegelijk voor een dier aansprakelijk

592.Zie supra nr. 281.
593. Zie supra nr. 284.
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kunnen zijn.

A.6. Enkel een derde, rechtstreeks slachtoffer kan op artikel
1385 B.W. een beroep doen.

377. Er wordt aangenomen dat enkel een derde, rechtstreeks slachtoffer
van het dier op artikel 1385 B.W. een beroep kan doen omdat die wetsbe-
paling zgn. op een vernoeden van aansprakelijkheidsea stoeltses. Het Hof
van Cassatie lijkt evenwel nog niet de gelegenheid te hebben gehad die
regel ten aanzien van artikel 1385 B.W. te bevestigen.

Zoals m.b.t. artikel 1384 lid 1 B.W. is onderstreept, is aan te nemen

dat het volstaat dat de eiser van een schadevergoeding een rechtstreeks
slachtoffer van de schade is en dat het derhalve niet nodig is dat de schade

rechtstreeks door het dier is veroorzaakt596.

De toepassing van die voorwaarde kan tot gevolg hebben dat een eiser
in vrijwaring die zelf niet rechtstreeks schade leed . . . op artikel 1385

B.W. geen beroep 1- 6o"n5e7'se8.

Vermits artikel 1385 B.W. een altematieve aansprakelijkheid in het
leven roept, kunnen eigenaar en bewaarder van het dier, onder omstandig-
heden, in hun onderlinge rechtsverhouding die wetsbepaling inroepen.

Dit doet zich voor wanneer een dier zich op het ongeblik dat de

schade werd berokkend onder het - volledige - meesterschap van een

derde bevindt en de eigenaar het slachtoffer van de schade is. Hij kan dan

op artikel 1385 B.W. lastens de bewaarder een beroep doen, zonder dat
laatstgenoemde - afgezien van een persoonlijke aansprakelijkheid - op de

eigenaar een verhaal kan uitoefenensgg.

Onder de gegeven omstandigheden zou zelfs de schade die het dier
zichzelf berokkent, door de eigenaar op de bewaarder zijn te verhalen.

Vanzelfsprekend kan de - zgn. materiële - bewaarder van het dier, die
het meesterschap over het dier had verloren op het ogenblik dat de schade
werd veroorzaakt6æ, artikel 1385 B.W. tegen de eigenaar (of tegen een

594. Zie infra nr. 378.
595. Dalcq, R.O., Traité, l, 633-634, rr. 2020.
596. Zie supra nr. 302.
597. Evenwel onder voorbehoud van Cass. lTjuni 1982 (Arr. Cass. 1982, 1305; Pas. 1982,

l, 1221); zie ook supra nr. 302.
598. Zie supra nr. 302.
599. Ulrix, E., o.c., R.W.,1984-85,2311.
600. In werkelijkheid is hij op dat ogenblik niet meer als de bewaarder van het dier te

beschouwen.
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andere bewaarder) van het dier inroepen wanneer hij nadien het slachtoffer
van het dier werd.

B. De grondslag van de aansprakelijkheid voor dieren.

378. Volgens het Hof van Cassatie stelt artikel 1385 van het B.W. een

wettelijk en niet weerlegbaar vermoeden van schuld aan de schade in, die
door het dier is veroorzaaktol.

Hieruit volgt dat de eigenaar of de bewaarder van het dier zich niet
aan de aansprakelijkheid kan onttrekken door te bewijzen dat hij geen fout
beging6o2.

Het is opmerkelijk dat het Hof van Cassatie enkel van een onweer-
legbaar vermoeden van schuld en niet van een onweerlegbaar vermoeden

van aansprakelijkheid gewag maakt.

Schuld is nochtans onvoldoende om tot aansprakelijkheid te besluiten:

daartoe is tevens een - eventueel vermoed - causaal verband tussen de -
vermoede - schuld en de schade noodzakelijk.

Vermits de eigenaar of de bewaarder van het dier zich niet van hun

aansprakelijkheid kunnen bevrijden door te bewijzen dat tussen hun "ver-
moede schuld" en de schade geen causaal verband bestaat, is het besluit
onvermijdelijk dat niet enkel de schuld, maar ook het causaal verband tus-

sen die vermoede schuld en de schade onweerlegbaar wordt vermoed. Dit
wijst op het bestaan van een onweerlegbaar aansprakelijkheidsvermoeden.

Door de rechtsleer wordt in het algemeen kritiek geoefend op de door
het Hof van Cassatie gekozen grondslag van de aansprakelijkheid voor
dieren6o3.

601. Cass.20 mei 1983, Arr. Cass. 1983, 1165; Pas. 1983, I, 1061; Cass. 12 oktober 1984,

Arr. Cass. 1985,220; Pas. 1985, I,220; Cass.26 februari 1987, Arr. Cass. 1987,852;
V.K.J. 1987, nr. 142; zie ook Mons 3 april 1987, De Yerz. 1987, 487.

602. Cass. 23 juni 1932, Pas. 1932,1,200; Dalcq, R.O., Traité, I, 705, nr. 2225; Fagnart,
J.L., Examen,64, nr. 37: Vandenberghe, H., Hamelink, P., Van Quickenbome, M.,
Overzicht, f.P.R., 1980, 1270-1271, nr. 106; Vansweevelt, Th., o.c., R.ly., 1985-86,
2189, nr.3.
Hierbij is te herhalen dat de rechtspraak v66r het arrest van 23 juni 1932 van het
Hof van Cassatie, de bewaarder toeliet aan de aansprakelijkheid te ontsnappen mits
het bewijs dat hij zich aan geen fout schuldig maakte (zie desbetreffend: Dalcq, R.O.,
Traité,1,709, nr. 2232 en de aldaar vermelde referenties).

603. O.a. Dalcq, R.O., Le vice de la chose, R.CJ.B.,1970,'12, nr. 9; De Page, H., Traité,11,
919, nr. 933;Fagnart, J.L., Les faits générateurs . . . , in"Responsabilité et réparation
des dommages", Brussel, J.B., 1983, 13; Meinertzhagen - Limpens, 4., o.c., R.C.J.B.,
1985,227, nr.20; Vansweevelt, Th., o.c., R.l4l., 1985-86,2190-2191, nrs.5-7.
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Er wordt benadrukt dat het onzinnig is een aansprakelijkheid door een

vermoeden van schuld te verklaren, wanneer de aangesprokene niet de

gelegenheid krijgt zich door het bewijs van de ontstentenis van een fout
te bevrijden.

379. Sommige auteurs menen dat daarom beter van een verrnoeden van

aansprakelijkheid wordt gesproken, omdat de eigenaar of de bewaarder

enkel door het bewijs van een vreemde oorzaak aan de aansprakelijkheid
kan ontsnappen6o4.

Die vreemde oorzaak blijkt niet alleen te worden aanvaard wanneer de

schade niet door een dier is veroorzaakt,maat ook wanneer de schade door
een dier is veroorzaakt doch zijn causale tussenkomst door een vreemde

oorzaak is uitgelokt6o5.

Het vermoeden van aansprakelijkheid is evenwel geen betere verkla-
ring van de aansprakelijkheid voor dieren dan het vermoeden van schuld.

Aangezien het vermoeden van aansprakelijkheid noodzakelijk op een

vermoeden van schuld stoelt, blijft het onbegrijpelijk waarom dit vermoe-

den niet door het bewijs van de ontstentenis van een fout is te weerleg-

gen606.

Bovendien zijn het vermoeden van fout en het vermoeden van causaal

verband tussen de - vermoede - fout en de schade werkelijkheidsvreemd:

- uit de loutere omstandigheid dat de aangesprokene de eigenaar of
de bewaarder is van het dier dat schade heeft veroorzaakt, is niet af te
leiden dat hij toerekeningsvatbaar is, dat hij zich niet heeft gedragen

zoals een normaal voorzichtige en redelijke mens in dezelfde feitelijke
omstandigheden geplaatst en dat schade, als gevolg van zijn gedrag,

voorspelbaar was07.

Evenmin volgt eruit dat de schade zich bij ontstentenis van zijn

- vermoede - fout niet, minstens niet op dezelfde wijze zolu hebben

voorgedaan.

- door rechtspraak en rechtsleer wordt aangenomen dat de strafrechte-

lijke vrijspraak van de eigenaar of de bewaarder van het dier niet verhindert

604. O.m. Dalcq, R.O., Traité,I, Brussel, Larcier, 1967, 108-109, nr. 15 en 708-709, nrs.
2232-2233; De Page, H., Traité, ll, 917, rr. 932.

605. Zie supra nrs. 367-368.

606. Vansweevelt, Th., o.c., R.[ÿ., 1985-86,2193,nr.9; zie ook m.b.t. artikel 1384, lid I
B.W.: supra nrs. 307 et seq.

607. M.b.t. de bestanddelen van het foutbegrip: zie supra nrs. 13-38.
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datéén van hen bij toepassing van artikel 1385 B.W. aansprakelijk wordt
gesteldtrs.

- een op artikel 1385 B.W. gestoelde vordering is ook niet onder-

worpen aan de bijzondere rechtsregels inzake verjaring van burgerlijke
vorderingen die op een misdrijf stoelen (artikel 26 Voorafgaande Titel,
Wetboek van Strafuordering)ffi. De vordering verjaart dan ook pas na

verloop van dertig jaar.

380. Uit het voorgaande blijkt dat, bij de toepassing van artikel 1385

B.W., aan het gedrag van de aangesprokene geen aandacht is te schenken.

Niet zijn gedrag, maar de toepassingsvoorwaarden van artikel 1385

B.\il. zijn van belang.
Het is noodzakelijk maar voldoende dat de schade door een dier aan

een rechtstreeks slachtoffer is veroorzaakt opdat een aansprakelijkheid op

de eigenaar of de bewaarder ervan zou rusten. Die aansprakelijkheids-
voorwaarden worden niet - onweerlegbiu[ - vernoed; zij moeten door
het slachtoffer worden bewezen.

Het is overbodig om, na de vaststelling van de voorwaarden van

de aansprakelijkheid, nog een beroep te doen op een vermoeden van

aansprakelijkheid.
De aansprakelijkheid bestaat wanneer die voorwaarden zijn verenigd

en bewezen: een verrnoeden van aansprakelijkheid (of van fout) kan

daaraan niets toevoegen of veranderen. Het schept alleen verwarring.
Door naar een vernoeden van schuld of van aansprakelijkheid te

verwijzen wordt immers de onterechte indruk gewekt dat de persoonlijke

fout van de eigenaar of de bewaarder zijn aansprakelijkheid beinvloedt,

terwijl uit de rechtspraak blijkt dat zijn gedrag bij de beoordeling niet in
aanmerking komt.

De eigenaar of de bewaarder is aansprakelijk omwille van de hoeda-

nigheid die hij bezit, en niet omwille van de wijze waarop hij zich ten

608. Dalcq, R.O., Traité,I, 710, nr. 2231; Fagnut, J.L., Examen, 64, w. 37: Fagnart, I.L.
en Denève, M., Chronique, ,/.f., 1988, 265, nr. 125; Vandenberghe, H., Hamelink, P.

en Van Quickenbome, M., Overzicht, f.P.R., 1980, 1268, nr. 103.

609. Rb. Dinant l8 december 1947, R.G.A.R. 1948, nr. 4327;M.G., noot bij Vred. Erezée

6 november 1950, Bull. Ass. 1951, 78; Wilms, 'ÿ,1., De verjaring van de burgerlijke
vordering voortspr uitend uit een misdrijf, Antwerpen, Kluwer, I 987, I 58- 159, w. 213.
Ten onrechte wordt soms het omgekeerde beweerd wanneer van artikel 54,2o Weg-
verkeersreglement een toepassing is gemaakt (zie Wilms, W., o.c., 159-160, nr. 214).
Bij toepassing van die wetsbepaling blijft echter steeds een gedragsbeoordeling vereist
die bij artikel 1385 B.W. ontbreekt.
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aaîzien van het dier heeft gedragen.

Onder die omstandigheden geniet het de voorkeur in artikel 1385 B.W.
een aansprakelijkheid van rechtswege te zien610. De aansprakelijkheid

bestaat uit hoofde van de wettekst, van zodra de toepassingsvoorwaarden

ervan, zoals zlj mede door de rechtspraak zijn bepaald, zijn verenigd en

door het slachtoffer zijn bewezen.

Artikel 1385 B.!V., en de aansprakelijkheid die erdoor in het leven

wordt geroepen, is aldus een materiële rechtsregel, die het zonder enig
vermoeden van schuld of van aansprakelijkheid kan stellen6ll.

Hieruit volgt ook dat het, om de grondslag van artikel 1385 B.\ù/. te

bepalen, overbodig is naar de verklaring van de door die wetsbepaling

uitgedrukte rechtsregel te zoeken6l2. Ivellicht is aan te nemen dat de

wetgever van oordeel was dat de eigenaar of de bewaarder aansprakelijk

diende te zijn voor de schade die het dier veroorzaakte omdat hij, gelet

op zijn eigendomsrecht of op het meesterschap over het dier, voor derden

een schaderisico in het leven riep en/of hield613.

Die verklaring kan niet verhinderen dat de aansprakelijkheid van de

eigenaar of de bewaarder geenszins afhankelijk is van het schaderisico dat

het dier voor derden vertegenwoordigde6la, doch wel van de vereniging en

het bewijs van de aansprakelijkheidsvoorwaarden, die door de wetgever

zijn bepaald en door de rechtspraak zijn geinterpreteerd. Zij vormen de

grondslag van artikel 1385 B.W., wat het besluit rechtvaardigt dat het

een autonome aansprakelijkheidsregel is, die niets met een verrnoeden van

schuld of van aansprakelijkheid heeft te maken.

38f. Die zienswijze is te toetsen aan de rechtspraak van het Hof van

Cassatie, dat, hoewel artikel 1385 B.W. een wettelijk en niet weerlegbaar

vermoeden van schuld aan de schade die door het dier is veroorzaakt ten

laste van de eigenaar of de bewaarder instelt, laatstgenoemden bij gebrek

aan oorzakelijk verband niet aansprakelijk zijn, onder meer wanneer de

610.Zie ook supra nr. 310 m.b.t. artikel 1384 lid I B.W.
611. Vansweevelt, Th., o.c., À.U2., 1985-86, 2194-2'195, nrs. l0-ll.
612. M.a.w. naar de materiële bronnen van artikel 1385 B.W.
613. Bocken, H., o.c., T.P.R., 1984,378-379, nr.66; Vansweevelt, Th., o.c.,R.W., 1985-86,

2197, nr. 13.
Minder gelukkig (zie supra nr. 3ll) is de verwijzing naar een "garantienorm" een
"resultaats-" of een "garantieverbintenis" (zie o.m. Dalcq, R.O., o.c., R.CJ.B., \970,
72, nr. 9; Fagnart, J.L., Les faits générateurs . . . , in "Responsabilité et réparation des

dommages", Brussel, J.8., 1983, 25, m. 28; Vansweevelt, Th., o.c., R.I4l., 1985-86,
2197, nr. l3).

614. Waardoor overigens van geen belang is ofdit schaderisico al dan niet in feite bestond.
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schadelijder zelf een fout heeft begaan die de daad van het dier heeft
veroorzaakt en waardoor niet de daad van het dier maar elke mogelijke
fout van de eigenaar of de bewaarder als oorzaak van de schade wordt
uitgeschakeld6 I 5 

.

Hoewel die rechtspraak vnl. op de causaliteitsbeoordeling betrekking
heeft6l6, lijkt zij niettemin door een tegenstrijdigheid te zijn aangetast,

waardoor de grondslag van de aansprakelijkheid in het gedrang komt.
Wanneer in artikel 1385 B.W. een wettelijk en onweerlegbaar vernoe-

den van schuld aan de door het dier veroorzaakte schade zou schuilgaan,
rijst uiteraard de vraag om welke reden het van belang kan zijn dat de aan-

gesprokene aantoont dat elke mogelijke/out vaî zijnentwege als oorzaak
van de schade is uit te sluiten.

In de mate dat een dergelijk bewijs de aangesprokene toelaat aan

de aansprakelijkheid te ontsnappen, lijkt het niet langer gerechtvaardigd

artikel 1385 B.W. te omschrijven als een wettelijk en onweerlegbaar
vermoeden van schuld.

Moet uit de geciteerde cassatierechtspraak worden afgeleid dat op de

eigenaar of bewaarder van een dier een aansprakelijkheidsyermoeden van

een bijzondere soort rust? Nl. een verrnoeden dat alleen wijkt voor het
bewijs dat de causale tussenkomst van het dier door een vreemde oorzaak
werd uitgelokt en dat elke mogelijke fout van de aangesprokene als oorzaak
van de schade is uit te sluiten?617

Wanneer die rechtspraak van het Hof van Cassatie letterlijk wordt
geinterpreteerd, lijkt dit besluit onvermijdelijk.

Geconfronteerd met een, volgens de equivalentietheorie niet op te

lossen moeilijkheid (de causale tussenkomst van een dier, zelfs uitgelokt
door een vreemde oorzaak, kan niet worden weggecijferd), heeft het
Hof van Cassatie, om de causale tussenkomst van het dier toch buiten
beschouwing te kunnen laten, gezocht naar een verklaring. Die verklaring
werd echter niet in de causaliteitsbeoordeling6ls, maar in een, op de

ontstentenis van fout gestoelde redenering gevonden, waaruit misschien

615. Cass.20 mei 1983, Arr. Cass. 1983, l165; Pas. 1983, I, 1061; Cass. 12 oktober 1984,
Arr. Cass. 1985,254:' Pas. 1985, I,220; Cass. 26 februari 1987, Arr. Cass. 1987,852;
V.K.J. 1987, nr. 142.

616. Zie supra nrs. 365-368.
617. M.b.t. de vermoedens van aansprakelijkheid, die van de zgn. objectieve aansprake-

lijkheden werden onderscheiden, zie supra nrs. 173-214.
Aldus zou, in zekere zin, opnieuw met de foutaansprakelijkheid aansluiting zijn ge-

zocht, zoals blijkbaar voor 1932 het geval was: Cass. 7 mei 1923, Pas. 1923, I, 300.

618. O.m. kan worden gedacht aan het begrip "rechtstreekse" oorzaak.
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is af te leiden dat het Hof van Cassatie ervoor terugdeinsde zonder meer
van de equivalentietheorie af te wijken.

Hoe dan ook, door het causaal verband tussen de door een vreemde

oorzaak uitgelokte tussenkomst van het dier en de schade weerlegbaar

te achten omdat het bewijs van de door een vreemde oorzaak uitgelokte
tussenkomst van het dier elke mogelijke fout van de aangesprokene als

oorzaak van de schade uitsluit, worden de fout (die een gedragsbeoordeling

vergt) en het causaal verband (waaraan de gedragsbeoordeling vreemd is)
met elkaar verward.

De vreemde oorzaak wordt op die wijze niet ten aanzien van de daad

van het dier, maar ten aanzien van het gedrag van de aangesprokene

beoordeeld.
Hij moet aantonen dat de door hem ingeroepen vreemde oorzaak

een onvoorzienbare en onoverkomelijke gebeurtenis was, onafhankelijk
van zijn wil61e, zodat hij - bij ontstentenis van toerekeningsvatbaarheid

omwille van het bestaan van een rechtvaardigingsgrond - geen fout kon
begaan.

Pas wanneer die redenering tot het einde is te volgen, zou de rechter

tot de ontstentenis van een causaal verband tussen dier en schade kunnen

besluiten.
De rechtspraak heeft dit ook aldus begrepen: bij de toepassing van

artikel 1385 B.Vÿ. wordt niet alleen, meer en meer, een persoonlijke fout
van de eigenaar of de bewaarder vastgesteld620, maar ook gewezen op
het al dan niet bestaan van een rechtvaardigingsgrond in hoofde van de

aangesprokene62l .

In artikel 1385 B.W. wordt aldus een vernoeden van aansprakelijk-
heid van een bijzonder soort geconstrueerd, aangezien het bewijs van de

ontstentenis van fout slechts bevrijdend is wanneer de tussenkomst van
het dier door een vreemde oorzaak is uitgelokt en het bewijs van een

rechtvaardigingsgrond door de aangesprokene wordt geleverd622.

619. Dit komt neer op het bestaan van een rechtvaardigingsgrond (zie supra nrs. 18-20).
620. Gent 30 januari 1984, R.W. 1984-85, 401; Brussel 1l december 1984, R.G.A.R. 1986,

nr. 11057; Mons 24 december 1986, J.L.M.B. 1987,456.
621. Mons 24 december 1986, J.L.M.B. 1987, 456.
622. Het lijkt de aangesprokene daarentegen - tot op heden - niet toegelaten aan te tonen dat

hij geen algemene zorgvuldigheidsnorm miskende (zie supra nrs. 2l-24) of dat schade
onvoorspelbaar was (zie supra nrs. 25-27), waardoor eveneens het bestaan van een

fout wordt uitgesloten. Op toekomstige ontwikkelingen is echter niet vooruit te lopen:
overigens zou het niet zeer logisch zijn enkel het bewijs van een rechtvaardigingsgrond
bevrijdend te achten, want de fout wordt ook uitgesloten wanneer geen algemene
zorgvuldigheidsnorm wordt miskend of wanneer schade onvoorspelbaar is. Cass. 26
februari 1987 (VKJ 1987, nr. 142) gaat overigens in die zin.

621



Hoe beperkt die mogelijkheid ook moge blijken623,haau-- bestaan ver-
andert de grondslag van de aansprakelijk voor dieren vermits, ondanks het

bestaan van de aansprakelijkheidsvoorwaarden6%, het gedrag van de aan-

gesprokene, onder omstandigheden, zijn aansprakelijkheid kan uitsluiten.
Artikel 1385 B.W. treft dan niet langer een hoednnigheid, maar een

gedrag van de aangesprokene via een - weerlegbaar - vermoeden van fout.

382. Die ontwikkeling is vatbaar voor kritiek. Uit de loutere vaststelling
dat de aangesprokene, omwille van het bestaan van een vreemde oorzaak
(rechtvaardigingsgrond), §êêr fout kon begaan, is niet wettelijk de ontsten-

tenis van een causaal verband tussen dier en schade af te leiden. Het gaat

om twee verschillende begrippen met een duidelijk onderscheiden inhoud.

Overigens zal die afleiding meestal met de werkelijkheid strijden, nl.
telkens is vast te stellen dat, ondanks de - in hoofde van de aangesprokene

- bevrijdende vreemde oorzaak, de schade zich bij ontstentenis van het dier
niet, minstens niet op dezelfde wijze zou hebben voorgedaan.

Het is mogelijk de aansprakelijkheid voor dieren als een objectieve

aansprakelijkheid te handhaven en tegelijk de blijkbaar gewenste oplossing

- de bevrijding van de aangesprokene - te bekomen wanneer de causale

tussenkomst van het dier door een vreemde oorzaak is uitgelokt.
Daartoe is het nodig doch voldoende de "vreemde ootzaak" t.a.v. het

dier en niet t.a.v. de aangesprokene te beoordelen. Aangezien het dier geen

fout kan plegen, is het van meet af aan duidelijk dat de vreemde oorzaak

dan niets meer met de fout-, doch alles met de causaliteitsbeoordeling te
maken heeft.

Het volstaat, met een afwijking ten aanzien van de equivalentietheo-

ie625, aan te nemen dat wanneer de tussenkomst van het dier is uitgelokt,
zodat de schade zich bij ontstentenis van de gebeurtenis die de tussenkomst

van het dier heeft uitgelokt, niet of althans niet op dezelfde manier zou

623. Door de rechter moet bovendien in feite worden vastgesteld dat de tussenkomst van
het dier "werd uitgelokt", wat hem e€n grote beoordelingsvrijheid laat en, zoals uit
de rechtspraak blijkt (o.m. Liège 8 oktober 1984, Jur. Liège, 1984,593; Brussel 1l
december 1984, R.G.A.R. 1986, nr. I1057) niet van een leien dak loopt.

624. Weliswaar ontbreekt, volgens het Hof van Cassatie, een aansprakelijkheidsvoorwaarde
(nl. het causaal verband tussen het dier en de schade), maar dit strookt niet met
de werkelijkheid wanneer - zoals meestal het geval is - is vast te stellen dat bij
ontstentenis van het dier, de schade zich niet, minstens niet op dezelfde manier zou
hebben voorgedaan.

625. Vermits het dier, ook al is zijn tussenkomst uitgelokt, een conditio-sine-qua-non-
voorwaarde van de schade blijft.
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hebben voorgedaan, het dier niet als oorzaak van de schade in aanmerking

komt.
Het wordt daarbij terminologisch overbodig op het begrip "vreemde

oorzaak" een beroep te doen, dat immers verwijst naar een - uiteraard voor

een rechtssubject en niet voor een dier - onoverkomelijke, onvoorzienbare

en van de wil onaftankelijke gebeurtenis.

Bij de causaliteitsbeoordeling speelt enkel het onderlinge verband

tussen gebeurtenissen een rol: het is dan ook mogelijk tot de ontstentenis

van een causaal verband tussen dier en schade te besluiten omdat er een

conditio-sine-qua-non verband bestaat tussen de schade en de gebeurtenis

(overmacht, toeval, fout of daad van het slachtoffer, fout of daad van een

derde), die de tussenkomst van het dier heeft uitgelokt626.

Onder die omstandigheden blijft in artikel 1385 B.W. een objectieve

aansprakelijkheid aan te treffen, die een hoedanigheid en geen gedrag

sanctioneert. Enkel de causaliteitsbeoordeling wordt aangepast wanneer

blijkt dat de tussenkomst van het dier door een voorafgaande gebeurtenis

is uitgelokt. In dat geval wordt het dier niet langer als een oorzaak van

de schade in aanmerking genomen.

De feitenrechter zal, op grond van de omstandigheden die hem worden

voorgelegd, moeten beoordelen of van uitlokking van het dier sprake

is, onder voorbehoud van een wettelijkheidstoezicht door het Hof van

Cassatie.

C. Het toepassingsgebied van de aansprakelijkheid voor dieren.

C.l. Ten aanzien van de artikelen 1382-1383 B.W

383. Het slachtoffer kan, wanneer de toepassingsvoorwaarden van de

resp. wetsbepalingen zijn verenigd, tegelijk op de artikelen 1382-1383

en 1385 B.W. een beroep doen.

Dit kan gebeuren ten aanzien zowel van de eigenaar als van de

bewaarder van het dier.

Onder omstandigheden kan het slachtoffer ook de bewaarder bij toe-

passing van artikel 1385 B.W. aanspreken en de eigenaar op grond van

de artikelen 1382-1383 B.W. dagvaarden.

In dat geval is tot een aansprakelijkheid in solidum te besluiten.
Tot een aansprakelijkheid in solidum is eveneens te besluiten wanneer

626. Hoogstens kan de vraag rijzen waarom dezelfde "rechtsregel" niet bij toepassing van
artikel 1384 lid I B.W. wordt gebruikt (zie supra nr. 305).

623



het slachtoffer de eigenaar of de bewaarder van het dier én een derde
,ÿvegens een persoonlijke fout in causaal verband met dezelfde schade kan

aanspreken62T.

Een andere mogelijkheid tot combinatie van de besproken wetsbepa-
lingen, wordt door de fout van het slachtoffer geboden.

De fout van het slachtoffer kan t.a.v. artikel 1385 B.W. evenwel
verschillende rechtsgevolgen hebben.

Wanneer de causale tussenkomst van het dier door een fout628 van het

slachtoffer is uitgelokt, is - zoals eerder werd aangetoond - eventueel tot de

ontstentenis van een causaal verband tussen dier en schade te besluiten629,

zodat de toepassingsvoorwaarden van artikel 1385 B.W. lastens de eigenaar

of de bewaarder van het dier niet zijn verenigd. Het slachtoffer kan

onder die omstandigheden geen aanspraak op schadevergoeding maken:

het draagt zelf zijn schade.

Het kan echter ook gebeuren dat, afgezien van de toepassingsvoor-
waarden van artikel 1385 B.W., het slachtoffer zelf een fout begaat in
causaal verband met de schade die mede door een dier is veroorzaakt.

Die coëxistentie van aansprakelijkheden dient tot een verdeling van de

aansprakelijkheid te leiden63o.

De inzet van de vraag of de fout (de daad) van het slachtoffer de cau-

sale tussenkomst van het dier heeft uitgelokt, is derhalve belangrijk. Wordt
tot uitlokking besloten, is artikel 1385 B.W. eventueel niet toepasselijk en

is de eigenaar of de bewaarder van het dier niet aansprakelijk te stellen.
Vy'ordt, op grond van de feiten, de uitlokking van de causale tussenkomst
van het dier verworpen, dan is tot een verdeling van de aansprakelijkheid
te besluiten, wanneer het gedrag van het slachtoffer als een fout in de zin
van de artikelen 1382-L383 B.V/. in aanmerking komt631.

627.Onder voorbehoud van de persoonlijke fout van een derde, waardoor de causale
tussenkomst van het dier is uitgelokt (zie supra nr. 368): in dat geval is, bU ontstentenis
van causaal verband tussen dier en schade niet tot de toepassing van artikel 1385 B.W.
te besluiten, wanneer de, door de hierboven besproken cassatierechtspraak, bepaalde
voorwaarden zijn verenigd.

628. Maar ook een daad volstaat in dat verband reeds.

629. Cass. 20 mei 1983, Arr. Cass. 1984, 1165; Pas. 1984, I, 1061; Cass. 12 oktober
1984, An. Cass. 1985, 254; Pas. 1985, I, 22O; zie ook Ulrix, E., o.c., R.I,t/., 1984-85,
2318-2319 en vnl. Vansweevelt, Th., o.c., R.!ÿ. 1985-86, 2199-2207.

630. Liège 20 juni 1985, Jur. Liège 1985, 557; Vansweevelt, Th., o.c., R.W., 1985-86,
2199-2205.

631. Besloten o.m. tot de ontstentenis van uitlokking en van een fout: Liège 14 juni 1984,
Jur. Liège 1984,593 Brussel ll december 1984, R.G.A.R. 1986, nr. 11057; Liège
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C.2. Ten aanzien van artikel 1386 bis B.W.

384. Aangezien noch de uitoefening van het eigendomsrecht maar wel
de hoedanigheid van eigenaar, noch het gedrag van de aangesprokene

maar zijn hoedanigheid als "bewaarder" bij de toepassing van artikel
1385 B.W. in aanmerking komen, is het besluit onvermijdelijk dat de

toerekeningsvatbaarheid van de eigenaar of de bewaarder niet dienend is,

om artikel 1385 B.W. toe te passen.

Staat de hoedanigheid van eigenaar of van bewaarder in hoofde van de

aangesprokene vast, dan kan hij zich door het bewijs van krankzinnigheid
niet meer bevrijden. Dit bewijs vergt immers een beoordeling van hun

gedrag, de vaststelling dat zlj geen fout hebben kunnen plegen, wat bij
de toepassing van artikel 1385 B.W. niet ter sprake komt. Hierbij is te
onderstrepen dat de krankzinnigheid noch het eigendomsrecht uitsluit, noch

verhindert dat in feite het volledige meesterschap over een dier wordt
uitgeoefend.

In de rechtsleer wordt weliswaar een andere zienswijze verdedigd,

ervan uitgaande dat een vernoeden van schuld de grondslag van de

aansprakelijkheid van de eigenaar of de bewaarder van het dier vormt632.

Zoals werd aangetoond633 stuit die zienswijze op kritiek, zodat is aan te

nemen dat het slachtoffer op artikel 1385 B.W. lastens de krankzinnige
eigenaar of bewaarder van een dier een beroep kan doen.

Laatstgenoemden bevinden zich bovendien niet in de toepassingsvoor-

waarden van artikel 1386 bis B.W. om, op grond van die wetsbepaling,

eventueel een beperking, naar billijkheid, van hun herstelplicht te beplei
ten. Artikel 1386 bis B.W. vergt nl. een daad van de krankzinnige, terwijl
de toepassing van artikel 1385 B.W. enkel een door een dier veroorzaakte

schade veronderstelt, zonder dat aan een eventuele daad van de aangespro-

kene aandacht is te schenken. De artikelen 1385 en 1386 bis B.W. hebben

dan ook van elkaar te onderscheiden toepassingsgebieden63a.

C.3. Ten aanzien ÿan artikel 1384 lid 2 B.W,

385. De minderjarige kan zowel de eigenaar, als de bewaarder van een

7 januari 1985, Jur. Liège 1985, l2l; Mons 24 december 1986, J.L.M.B.1987,457;
Mons 1983 april 1987, De Verz. 1987,487.

632. Meulders, L., o.c., R.G.A.R., 1984, nr. 10842 - l0 verso; zie ook Glansdorff, Fr., noot
bij Rb. Charleroi, 8 februari 1972, R.GA.R., 1974, nr. 9338.

633. Zie supra nrs. 378-379.
634. Glandsdorff, Fr., o.c., R.CJ.B. 1987,236, m. 13.
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dier zijn, zodat hij bij toepassing van artikel 1385 aansprakelijk is te stellen.
De minderjarigheid sluit geenszins het eigendomsrecht over een dier

uit635 en verhindert evenmin dat een minderjarige, onder omstandigheden,
in feite het volledige meesterschap over een dier zou bezitten, ook al
beschikt hij over geen toerekeningsvatbaarheid. In dit laatste geval moet
het echter gaan over een niet-ondergeschikte macht, wat o.m. inhoudt dat
o.m. de wettelijke vertegenwoordiger in de uitoefening van de macht niet
vennag tussenbeide te komen.

Verschillende mogelijkheden doen zich dus voor:

- is de minderjarige de eigenaar van het dier, dan is artikel 1385 B.W.
op hem toepasselijk, tenzij hij kan aantonen dat op het ogenblik waarop het

dier de schade heeft veroorzaakt, een derde (de bewaarder) het volledige
meesterschap over zijn dier bezat.

Kan hij dit bewijs niet leveren en kan het slachtoffer alle toepassings-

voorwaarden van artikel 1385 B.W. aantonen dan rust op de minderjarige
als eigenaar van het dier een verplichting tot schadevergoeding. Het slachr
offer kan echter niet automatisch op artikel 1384 lid 2 B.W. een beroep

doen om ook de ouders van de minderjarige eigenaar aansprakelijk te horen
verklaren. Laatstgenoemde wetsbepaling vergt nl. het bewijs van een fout,
minstens van een objectief onrechtmatige daad van de minderjarige636,
terwijl de toepassing van artikel 1385 B.W. op de minderjarige eigenaar
dergelijke vaststellingen niet inhoudt. Een bijkomend onderzoek is in dat
verband onontbeerlijk63T: uit de hoedanigheid van eigenaar is noch een

fout, noch een objectief onrechtmatige daad af te leiden.
Blijkt het meesterschap over het dier, op het ogenblik dat schade

is berokkend, door een ander rechtssubject (b.v. zijn ouders) dan de

minderjarige eigenaar te zljn uitgeoefend, dan is artikel 1385 B.W. niet
op laatstgenoemde toepasselijk.

- de minderjarige kan, onder omstandigheden, de bewaarder zijn van
een dier, dat b.v. aan zijn ouders of aan één van hen toebehoort. Hij moet
daartoe, op het ogenblik dat het dier de schade heeft veroorzaakt, in feite
het volledige meesterschap over het dier bezitten, m.a.w. beschikken over
een niet-ondergeschikte macht van leiding en toezicht, zonder tussenkomst

635. Minderjarigen hebben een eigen patrimonium, te onderscheiden van het patrimonium
van hun wettelijke vertegenwoordiger(s), waartoe o.m. een dier kan behoren.

636. Zie supra nrs. 177-178.
637.Contra: Meulders, L., o.c., R.G.A.R.,1984, nr. 10842- 9 verso en 10.
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van de eigenaar638.

Ook in die veronderstelling kan uit de loutere vaststelling dat de

toepassingsvoorwaarden van artikel 1385 B.W. lastens de minderjarige
bewaarder van een dier zijn verenigd, niet automatisch tot de toepassing

van artikel 1384 lid 2 B.W. op de ouders (bij veronderstelling, eigenaars

van het dier) worden besloten, vermits de hoedanigheid van bewaarder

van een dier, noch op een fout, noch op een objectief onrechtmatige daad

van de minderjarige wijst.

Afgezien van zijn hoedanigheid als bewaarder van een dier, kan de

minderjarige zich, onder omstandigheden, aan een fout of een objectief
onrechtmatige daad schuldig hebben gemaakt in causaal verband met de

schade, die mede door een dier is veroorzaakt, zodat, om die reden, op

artikel 1384 lid 2 B.W. een beroep is te doen. De ouders zullen echter

het vermoeden van aansprakelijkheid kunnen weerleggen door het bewijs
dat zlj op de minderjarige een toereikend toezicht oefenden en een goede

opvoeding verstrekten639.

Bij ontstentenis van dit tegenbewijs, zullen zij, bij toepassing van

artikel 1384 lid 2 B.W. aansprakelijk zijn, eventueel in solidum met de

minderjarige eigenaar of de bewaarder van het diereo.
Uiteraard kan de schade ook door een fout of een objectief onrechtma-

tige daad van een minderjarige zijn veroorzaakt én door een dier waarvan

een derde de eigenaar of de bewaarder is. Onder voorbehoud van het door
de ouders te leveren tegenbewijs, kan het slachtoffer dan de aansprakelijk-
heid in solidum van de ouders (artikel 1384 lid 2),van de eigenaar of de

bewaarder van het dier (artikel 1385 B.W.) en eventueel van de minder-
jarige (wanneer hij een fout pleegde - de art. 1382-1383 B.W.) vorderen.

C.4. Ten aanzien ÿan artikel 1384 lid 3 B.W

386. Aandacht werd reeds geschonken aan het arrest van het Hof van

Cassatie van 5 november 1981e1, waaruit blijkt dat een aangestelde,

binnen de uitoefening van zijn bediening, het meesterschap over een dier

638. Zie supra nrs. 370 et seq.

639. Zie supra nrs. 184-188.

640. Eventueel kunnen de ouders dan zowel op grond van artikel 1384 lid 2 als van artikel
1385 B.W. worden aangesproken, nl. wanneer zij de eigenaar van het dier zijn en een

derde (ook niet de minderjarige) de bewaring ervan niet verwierf.
641. Cass.5 november 1981, Arr. Cass. 1982,328; Pas. 1982,1,316.
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kîî bezitteî«z.
Zoals bij de bespreking van artikel 1384 lid 1 B.W. werd onder-

streepta3, is uit die mogelijkheid niet af te leiden dat de aansteller door
het slachtoffer op grond van artikel 1384 lid 3 B.W. kan worden aange-

sproken, om de enkele reden dat op zijn aangestelde een aansprakelijkheid
gestoeld op artikel 1385 B.W. rust.

Artikel 1385 B.W. treft, in hoofde van de aangestelde, immers een

hoedanigheid, zodat uit een veroordeling op die grond noch een fout,
noch zelfs een daad van de aangestelde is afte leiden, waardoor de schade

zo,u zijn veroorzaakt.

Daartegenover staat dat de toepassing van artikel 1384 lid 3 B.W. het
bewijs van een fout, minstens van een daad van de aangestelde vergtw.

Onder die omstandigheden, is uit de toepassing van artikel 1385 B.W.
op de aangestelde niet af te leiden dat de toepassingsvoorwaarden van

artikel 1384 B.W. in hoofde van de aansteller zijn verenigdes.
ln de mate dat het Hof van Cassatie in zijn arrest van 5 november 1981

tot een andere zienswijze komt, is die beslissing derhalve voor kritiek
vatbaar«6.

Aangezien het meesterschap over het dier een niet ondergeschikte
macht veronderstelt, zal het niet uitzonderlijk gebeuren dat de aansteller

- al dan niet eigenaar van het dier - als gevolg van de instructies die hij
aan de aangestelde geeft, verhindert dat laatstgenoemde over het dier een

niet ondergeschikte macht zou bezitten. In dat geval is artikel 1385 B.W.
niet op de aangestelde toepasselijk, doch eventueel wel op de aansteller
wanneer hij de eigenaar van het dier is of als bewaarder in aanmerking
komt. Is de schade bovendien het gevolg van een fout van de aangestelde,

dan kan het slachtoffer zowel de artikelen 1384lid 3 en 1385 B.W. lastens

de aansteller - bewaarder/eigenaar inroepen als de artikelen 1382-1383
B.W. tegen de aangestelde aanvoeren.

Is de schade veroorzaakt zowel door een fout van een aangestelde en

door een dier waarvan noch de aansteller, noch de aangestelde de eigenaar
of de bewaarder is, dan kan het slachtoffer, naar keuze, de aangestelde
(art. 1382-1383 B.W.), de aansteller (art. 1384 lid 3 B.W.) of de eige-

642. Zie supra nr. 372.
643.Zie supra ff. 315 - de toestand is immers dezelfde ongeacht of de aangestelde de

bewaarder van een onlichamelijke zaak dan wel van een dier is.
6M. Zie supra nr. 225 (waar de zienswijze is verdedigd dat een fout moet zijn te bewijzen).
645.Zie ook Meinertzhagen - Limpens, A., o.c., R.CJ.B., 1985,228, nr.20; contra:

Vandenberghe, H., Van Quickenbome, M., e.a., Overzicht, T.P.R. 1987, 1426-1427,
nr.92.

646. Zie supra nr. 242 en 315.
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naar/bewaarder (art. 1385 B.W.) aanspreken ofwel op de aansprakelijkheid

in solidum van twee of meerderen een beroep doen.

De mogelijkheid dat de toepassingsvoonvaarden van artikel 1385 B.W.
in hoofde van een aangestelde verenigd raken, lijken niet zo uitzonderlijk
te zijn, vermits het kan gebeuren dat een aangestelde de eigenaar is van de

dieren die hij in zijn bediening gebruikt (b.v. in het kader van een circus,
van rijscholen . . . ). Wanneer het dier schade berokkent en de eigenaar-

aangestelde niet kan aantonen dat het meesterschap over het dier, op het

ogenblik van het ongeval, door een bewaarder werd uitgeoefend, rust de

aansprakelijkheid op die eigenaar-aangestelde.

Zoals vermeld, kan dit echter niet tot gevolg hebben dat de aansteller

bij toepassing van artikel 1384 lid 3 B.W. zou worden verontrust, wanneer

niet afzonderlijk het bestaan van een fout, minstens een daad van de

aangestelde, in causaal verband met de schade, is vast te stellen.

C.5. Ten aanzien van artikel 1384 lid 4 B.W.

387. Zoals m.b.t. de artikelen 1384 lid 2 gebeurdeflT, kunnen een aantal
hypotheses worden onderscheiden:

- uit de feiten kan blijken dat de leerling, die b.v. een huisdier mee

naar school nam, de eigenaar of de bewaarder was van een dier, dat schade

heeft veroorzaakt.
Artikel 1385 B.W. kan dan eventueel op de leerling-bewaarder of

eigenaar van het dier worden toegepast. Op het vermoeden van aanspra-

kelijkheid lastens de onderwijzer of de ambachtsman is echter niet zonder

meer een beroep te doen, vermits de toepassing van artikel 1385 B.W.
op de leerling niet inhoudt dat hij een fout of een objectief onrechtmatige

daad pleegde.

- wanneer niet de leerling, maar de onderwijzer of de ambachtsman
de eigenaar of de bewaarder van het dier was, is artikel 1385 B.W. enkel
op hem toepasselijk.

Wanneer het slachtoffer (b.v. een medeleerling) kan aantonen dat de

schade niet enkel door het dier, maar ook door een fout, minstens een

objectief onrechtmatige daad van een leerling is veroorzaakt, kan t.a.v. de

onderwijzer of de ambachtsman zowel artikel 1384 lid 4, als artikel 1385

64'l . Zie supra nr. 3 16.
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B.W. worden ingeroepen, onder voorbehoud van het wettelijk toegelaten

tegenbewijs wat artikel 1384 lid 4 betreft.

Eventueel is ook - in solidum - op de persoonlijke aansprakelijkheid
van de leerling een beroep te doen, wanneer hij een fout pleegde.

- ten slotte is, onder omstandigheden, te denken aan de hypothese

dat een leerling foutief althans objectief onrechtmatig omspringt met een

dier waarvan noch die leerling, noch de onderwijzer of de ambachtsman

de eigenaar of de bewaarder is (b.v. het dier is de eigendom van een

medeleerling). Wanneer het dier schade berokkent, kan het slachtoffer
eventueel de leerling (art. 1382-1383 B.W. - wanneer een fout is te
bewijzen), de onderwijzer (an. 1384 lid 4 - onder voorbehoud van het
wettelijk toegelaten tegenbewijs), en de eigenaar/bewaarder van het dier
(art. 1385 B.V/.) afzonderlijk of in solidum aanspreken, tenzij zou blijken
dat de causale tussenkomst van het dier door het optreden van de leerling
is uitgeloktss.

C.6. Ten aanzien van artikel 1384 lid I B.W,

388. De vraag of een dier (levend wezen) eventueel als een zaak in de zin
van artikel 1384 lid 1 B.V/. in aanmerking kan komen, zodat het slachtoffer
tegelijk op die wetsbepaling en op artikel 1385 B.W. een beroep kan doen,

is eerder beantwoordsg.
W'anneer de schade is veroorzaakt én door een dier én door het ge-

brek van een andere zaak, kan het slachtoffer op beide wetsbepalingen een

beroep doen650. Dit kan gebeuren t.a.v. één enkel rechtssubject, dat de hoe-

danigheden van bewaarder/eigenaar van het dier en van bewaarder van een

gebrekkige zaak verenigt of t.a.v. verschillende rechtssubjecten, \ryanneer

elkeen van hen een verschillende hoedanigheid heeft. In laatstgenoemde

hypothese is eventueel een aansprakelijkheid in solidum te vorderen, met

onderling verhaal tussen de aansprakelijken.

C.7. Ten aanzien van artikel 1385 B.W.

389. Uit de tekst van artikel 1385 B.W. blijkt dat de eigenaar en de

bewaarder van het dier niet te zamen, in solidum, aansprakelijk zijn te
verklaren voor de schade die door een dier is veroorzaakt.

648. Zie supra nrs. 368 en 383.
649.Zie supra nr. 318.
650. Meulders, L., o.c., R.G.A.R., 1984, nr. 10842 - 7, nrs. 25 - 26.
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Het betreft een altematieve aansprakelijkheid die, op de eerste plaats,

op de eigenaar van het dier rust en, in ondergeschikte orde, op de bewaar-

der, wanneer vaststaat dat die derde het meesterschap over het dier, op het

ogenblik van het ongeval, rrr:zat6st.

Hieruit volgt dat, wanneer het rechtssubject dat, hoewel geen eigenaar
van het dier, op een welbepaald ogenblik het volledige meesterschap van

dit dier bezat, dit feitelijke meesterschap heeft verloren (b.v. omdat het dier
ontsnapte), de eigenaar aansprakelijk is te stellen, wanneer het dier schade

heeft veroorzaakt alvorens de derde over het dier opnieuw het meesterschap

heeft bekomen6s2.Uiteraard kan het slachtoffer ook de "bewaarder" van het

dier aanspreken wanneer blijkt dat hij zich aan een fout schuldig maakte

door het meesterschap over het dier te verliezen (b.v. door het dier te laten

ontsnappen). De aangesproken eigenaar kan eventueel op die grond ook
tegen de "bewaarder" een verhaal uitoefenen.

Kan de aansprakelijkheid niet tegelijk op de eigenaar en de bewaarder
van een dier rusten, dan belet dit geenszins dat meerdere eigenaars of
meerdere bewaarders tegelijk (in solidum) aansprakelijk kunnen zijn.

Een dier kan immers in medeëigendom aan verschillende rechtssubjec-

ten toebehoren: berokkent het dier aan een derde of aan een medeëigenaar

schade, dan kan het slachtoffer de veroordeling in solidum van de

medeëigenaars vorderen,tenzlj zij kunnen aantonen dat een derde, op het

ogenblik van het ongeval, het volledige meesterschap over het dier bezat.

In hun onderlinge verhouding, dient de aansprakelijkheid te worden

verdeeld.

Ongetwijfeld kan het dier, onder omstandigheden, het voorwerp zijn
van een collectieve bewaring door rechtssubjecten die geen eigenaars van

het dier zijn. Het meesterschap over het dier kan immers op hetzelfde ogen-

blik door twee of meerdere rechtssubjecten worden uitgeoefend. Daartoe

is in feite vast te stellen dat zij elk, op het ogenblik van het ongeval,

over een niet ondergeschikte macht van leiding en toezicht over het dier,
zonder tussenkomst van de eigenaar, beschikten6s3. Dit kan tot een aan-

sprakelijkheid in solidum leiden, met de mogeljkheid van een verhaal in
hun onderlinge rechtsverhouding.

390. Soms gebeurt het dat meerdere dieren bij een ongeval zijn betrokken

65l.contra: Dalcq, R.O., Traité,1,648, nr.2060; Kruithof, R., o.c., R.CJ.B. 1985,595,
nr. 8.

652. cfr. Ulrix, R., o.c., R.14z. 1984-85, 23ll-2312.
653. Contra: André, R., o.c., R.G.A.R., 1987, nr. 11200, 3 verso.
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of dat de schade het gevolg van een gevecht tussen dieren is654. Wanneer

meerdere dieren te zameî aan een derde of aan elkaar schade toebrengen, is
op de eerste plaats te bepalen welke schade aan welk dier is toe te rekenen.

Die bewijslast, die moeilijk te dragen kan zijn, rust op het slachtoffer6ss.

Ten onrechte is soms beslist dat de eigenaars edof de bewaarders van
de dieren in solidum aansprakelijk zijn, wanneer is vast te stellen wie als

hun eigenaar of hun bewaarder in aanmerking komt, maar onbepaald blijft
welk dier welke schade heeft veroorzaakt6s6.

Tot dergelijke aansprakelijkheid in solidum is enkel te besluiten wan-
neer het slachtoffer lastens elke aangesproken eigenaar en/of bewaarder de

toepassingsvoorwaarden van artikel 1385 B.W. kan bewijzen. Bij ontsten-
tenis van dit bewijs is tot geen aansprakelijkheid te besluiten.

Hierbij is tevens te bedenken dat de causale tussenkomst van één dier
aan het optreden van een ander dier kan zijn te wijten, zodat, gelet op

de besproken rechtspraak van het Hof van Cassatie657, eventueel enkel de

eigenaar of de bewaarder van het dier, dat de causale tussenkomst van het
tweede dier uitlokte, aansprakelijk is te stellen.

Dit kan o.m. van belang zijn wanneer de schade door vechtende

dieren is veroorzauk6ss. Bij toepassing hiervan zou de eigenaar of de

bewaarder van het aanrandende dier jegens derden aansprakelijk zijn te

stellen en integendeel geen vergoeding bekomen voor de schade die hij of
het aanrandende dier, door toedoen van het aangerande dier zou hebben

geleden.

Wanneer meerdere eigenaars en/of bewaarders van verschillende dieren
in solidum jegens het slachtoffer aansprakelijk zijn gesteld, wat inhoudt
dat ten aanzien van elk de toepassingsvoorwaarden van artikel 1385 B.W.
zijn vervuld, is een verhaal in hun onderlinge rechtsverhouding mogelijk.

C.8. Ten aanzien ÿan artikel 1386 B.W.

391. Hoewel niet alledaags, is het mogelijk te denken aan de gezamenlijke

654.

655.

656.

657.
658.

ZieUlrix, R., o.c., R.l,y., 1984-85,2310-2311; André, R., o.c., R.G.A.R., 1987, nr.
11200 - 5.

Zie o.m. Vred. Landen 18 november 1938, R.G.A.R. 1939, nr. 2931; Yred. Erezée 6
november 1960, B.A. 1961,74; Rb. Brussel 4 januari 1929, R.G.A.R. 1929, 369.
Vred. Hannut,23 november 1953, Jur. Liège 1955-56,207; Brussel 17 februari 1975,
R.G.A.R. 1976, nr. 9556.
Zie supra nrs. 368 en 383.
B.v. wat betreft de schade die door het aangerande aan het aanrandende dier wordt
veroorzaakt, ofde schade die het gevolg is van de vlucht van het aangerande dier . . . ;

cfr. Ulrix, E., o.c., R.ly., 1984-85,2310-2311.
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toepassing van de artikelen 1385 en 1386 B.W.
Op de eerste plaats kan de instorting van een gebouw de causale tussen-

komst van een dier uitlokken. Gelet op de hoger besproken rechtspraak van

het Hof van Cassatie65e, is eventueel enkel de eigenaar van het gebouw,

met uitsluiting van de eigenaar of de bewaarder van het dier aansprakelijk,

vermits de uitlokkende instorting, bij veronderstelling, een omstandigheid

kan zijn waardoor het causaal verband tussen dier en schade verdwijnt.
De andere mogelijkheid, nl. dat een dier de instorting van een gebouw

veroorzaakt, wordt bij de bespreking van artikel 1386 B.W. onderzocht660.

Ten slotte is te denken aan de, wellicht onwaarschijnlijke hypothese,

dat eenzelfde schade zowel door een dier, als door de instorting van een

gebouw is veroorzaakt. Het slachtoffer kan dan op beide wetsbepalingen

een beroep doen. Is de eigenaar/bewaarder van het dier niet de eigenaar

van het ingestorte gebouw, dan is onderling verhaal mogelijk.

c.2. De aansprakelijkheid voor schade, door grof wild aangertcht.

392. Door de wet van 14 juli 1961 tot regeling van het herstel der

door grof wild aangericht schade66l werd een bijkomende objectieve

aansprakelijkheid in het leven geroepen662.

Het nut van die wetsbepaling ten aanzien van artikel 1385 B.W. is

niet zo duidelijk: het "grof wild" bevindt zich weliswaar niet onder het

meesterschap van één of meerdere "bewaarders", maar dit wild kan, gelet

op artikel 547 B.W., de eigendom zijn van de eigenaar van het erf waarop

het zich bevindt, zodat laatstgenoemde, overeenkomstig artikel 1385 B.W.,
voor de schade door het grof wild veroorzaakt, aansprakelijk kan zijn.

Hoe dan ook, de wetgever heeft een bijzondere aansprakelijkheidsregel

in het leven geroepen, waawan de toepassingsvoorwaarden, de grondslag

en het toepassingsgebied bondig worden besproken.

a. De toepassingsvoorwaarden.

393. De wet is enkel toepasselijk op herten, reeën, damherten, wildscha-
pen en everzwijnen (artikel I W. 14 juli 1961): het slachtoffer moet m.a.w.

aantonen dat de schade door die diersoorten is veroorzaakt.

659. Zie supra nrs. 368 en 383.

660. Zie infra nr. 420.
661. B.S. 28 juli 196l
662.O.m. Bocken, H., o.c., T.P.R., 1984,397,nr.84; Dalcq, R.O.,Traité,1,223,t.446;

Ranscelot, Y. en Hansenne, J., La loi du 14 juillet 1961, J.T., 1962,525.
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Niet alle schade die door het aldus omschreven grof wild is ver-

oorzaakt, komt voor vergoeding in aanmerking: vergoedbaar is enkel de

schade toegebracht aan de velden, vruchten en oogstentr3, (rrt. I W. 14

juli 1961). De wet van 14 juli 1961 bevat dus een Schutznorm6s. Wel-
iswaar wordt beweerd dat, binnen de wettelijke grenzen, alle schade is te
vergoedentrs, maar in artikel 2lid} wordt bepaald dat de rechter uitspraak

doet "nnar billijkheid', rekening houdend met de plaatselijke toestand en

met alle elementen die zijn overtuiging kunnen beihvloeden". Daaruit lijkt
te volgen dat de rechter, zelfs wanneer de toepassingsvoorwaarden van de

wet zijn verenigd, geen vergoeding kan toekennen of eventueel enkel tot
gedeeltelijke vergoeding kan besluiten.

De schade moet door het grof wild zijn veroorzaakt: het slachtoffer
moet hiervan het bewijs leveren.

Hoewel de wettekst niet zeer duidelijk is, blijkt uit de artikelen I en

3 dat het slachtoffer de vergoeding hetzij van de eigenaar, hetzij van de

houder van het jachtrecht kan vorderen, op voorwaarde dat het grof wild
uit hun bosperceel te voorschijn kwam.

De oorsprong van het grof wild moet door het slachtoffer worden

bewezen. Het betreft een rechtsfeit dat door getuigen en/of vermoedens
(b.v. sporen, een opeenvolging van beschadigingen ... ) kan worden

aangetoond666. Het bewijs van het te voorschijn komen van het grof wild
uit een welbepaalde bosperceel is voldoende; er is niet aan te tonen dat
het grof wild in dit bosperceel een onderkomen had.

De aansprakelijkheid van de eigenaar en van de houder van het
jachtrecht van eenzelfde bosperceel is alternatief: zij zijn niet in solidum
aansprakelijk te stellen667.

Wanneer het slachtoffer de eigenaar van het bosperceel aanspreekt,

waaruit het grof wild tevoorschijn is gekomen, kan laatstgenoemde zich

aan de aansprakelijkheid onttrekken door de houder van het jachtrecht tot
tussenkomst en tot vrijwaring te dagvaarden (art. 3lid 2 W. 14 juli 1961).

Het volstaat m.a.w. niet de identiteit van de houder van het jachtrecht

kenbaar te maken.

Wordt de houder van hetjachtrecht door het slachtoffer aangesproken

663. De oogst moet op het veld worden beschadigd (Bocken, H., o.c., T.P.R., 1984, 397,
nr. 84).

664.Zie supra nr. 354. Lichamelijke en morele schade, alsook schade aan andere zaken
lijkt dus te zijn uitgesloten.

665. Ranscelot, Y. en Hansenne, J., o.c., J.T., 1962, 527, nr. I l; zie nochtans ook hun nr.
5.

666. Ranscelot, Y. en Hansenne, J., o.c., J.T., 1962,526, w. 4.
667. Ranscelot, Y. en Hansenne, J., o.c., J.T., 1962,526 - 527, w.6.
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of door de eigenaar van het bosperceel tot tussenkomst en vrijwaring
gedagvaard, dan kan hij, mits het bewijs te leveren dat het uit "zijn"
bosperceel te voorschijn gekomen grof wild, uit andere jachtgebieden

voorkomt, de houders van het jachtrecht van de desbetreffende gebieden
in de zaak roepen (art. 1 lid 2 W. 14 juli 1961).

Of de aangesproken eigenaar, die de houder van het jachtrecht niet
tot tussenkomst of vrijwaring dagvaardt668, ook over die mogelijkheid be-

schikt, blijkt niet uit de wet, maar is wellicht bevestigend te beantwoor-
den669.

Daartegenover staat dat de aangesproken houder of eigenaar enkel
andere houders ÿan een jachtrecht, met uitsluiting van de eigenaars van
de andere jachtgebieden in de zaak kan roepen.

Wanneer de eigenaar of de houder van het jachtrecht van het bosper-
ceel, waaruit het grof wild is tevoorschijn gekomen, erin slaagt te bewijzen

- alle bewijsmiddelen zijn toegelaten, maar de bewijslast is zwaar - dat
dit grof wild van andere jachtgebieden voortkomt, kan de rechter6T0 de

aansprakelijkheid tussen hen verdelen of de volledige aansprakelijkheid
ten laste leggen van de in de zaak geroepen houders van het jachtrecht.

De wettekst lijkt uit te sluiten dat, in dergelijk geval, de aansprakelijkheid
volledig ten laste van de eigenaar of de houder van het jachtrecht van het
bosperceel, waaruit het grof wild tevoorschijn kwam, wordt gelegd.

Wanneer de bospercelen aan meerdere eigenaars toebehoren of m.b.t.
het jachtrecht meerdere rechthebbenden bestaan, kan het slachtoffer hun
aansprakelijkheid in solidum vorderen, eventueel beperkt tot het deel van
de aansprakelijkheid dat ten laste van hun perceel komt67l.

b. De grondslag van de aansprakelijkheid.

394. Tijdens de voorbereidende werken werd van een "vermoeden iuris
et de iure" gesproken. Dit begrip komt niet in de wet voor.

Wel is tot uitdrukking gebracht dat de gedaagde noch toeval, noch
heirkracht kan inroepen (artikel 1 lid 1 in fine).

Hieruit volgt dat de aangesprokene niet wegens een foutief gedrag,
maar wel omwille van een hoedanigheid( eigenaar, houder van een jacht-

668. o.m. omdat het jachtrecht niet is verpacht, omdat hij de identiteit ervan niet wenst
kenbaar te maken.

669. afi. I lid 2 W. 14 juli 196l verwijst naar "de gedaagde" die zowel de eigenaar als de
houder van een jachtrecht kan zijn.

670. Nl. de Vrederechter (art.2 en 3 lid 3 W. 14 juli 1961).
671. Artikel 2lid 2 in fine W. 14 juli 1961.

635



rech$ tot schadevergoeding wordt veroordeeld.

Hieruit volgt ook dat zlj aansprakelijk blijven ook al kunnen zij
aantonen dat de causale tussenkomst van het grof wild door een vreemde

oorzaak is uitgelokt672.

Aan de aansprakelijkheid is enkel te ontsnappen door te bewijzen
dat de toepassingsvoorwaarden van de wet niet zijn verenigd. Het betreft

dus een objectieve aansprakelijkheid van de aangesproken eigenaar(s) of
houder(s) van het jachtrecht m.b.t. de percelen waaruit het grof wild is te
voorschijn gekomen.

Of dit besluit ook geldt voor de houders van het jachtrecht van

andere jachtgebieden die door de aangesproken eigenaar(s) of houder(s)

van het jachtrecht in de zaak zijn geroepen omdat het grof wild van hun
jachtgebieden afkomstig is, is minder duidelijk, maar verdient wellicht
toch bevestigend te worden beantwoord6T3.

c. Het toepassingsgebied van de aansprakelijkheid.

395. Uit de geschiedenis van de totstandkoming van de wet674, blijkt dat

het de bedoeling van de wetgever was het slachtoffer van grof wild een

bijkomende bescherming te bieden.

Onder die omstandigheden, is te besluiten dat de door de wet van 14

juli 1962 in het leven geroepen aansprakelijkheidsregels te zamen met de

overige aansprakelijkheidsregels door het slachtoffer zijn in te roepen, in
de mate dat hun toepassingsvoorwaarden zijn verenigd675.

De objectieve aansprakelijkheid van de eigenaar van een bosperceel

of van de houder van eenjachtrecht, sluit niet uit dat de schade mede door
een fout van het slachtoffer is veroorzaakt, waardoor een verdeling van

aansprakelijkheid wordt gerechtvaardigd6T6.

6'72. m.b.t. artikel 1385 B.W. zie nochtans supra nrs. 368 en 383, waarbij de vraag rijst of
die rechtspraak naar de wet van 14 juli 196l overhevelbaar is.

673. cfr. artikelen I lid I en 2 lid 2 ÿ,1. 14 juli 1962.

674. Ranscelot, Y. en Hansenne, J., o.c., l.T. 1962, 525, nr.2 en 3.

675. Naar analogie kan naar het toepassingsgebied van artikel 1385 B.W. worden verwezen
(zie supra nrs. 383-391).

676. Bocken, H., o.c., T.P.R., 1984,397, nr.84; Ranscelot, Y. en Hansenne, J., o.c., J.T.,
1962, 526, nr. 5; Rb. Arlon, 12 november 1968, Pas. 1961, III, 63; Rb. Liège, 14

januari 1982, J.T. 1982, 742.
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d. De aansprakelijkheid voor gebouwen.

396. De wetgever heeft in artikel 1386 B.W. bepaalt dat de eigenaar van

een gebouw aansprakelijk is voor de schade, veroorzaakt door de instorting
ervan, te wijten ium een verzuim in onderhoud of aan een gebrek in de

bouw.

Soms wordt die aansprakelijkheid gerekend tot de aansprakelijkheden
voor andermans daad677.

Het is juist dat het verzuim in het onderhoud of het gebrek in de bouw
niet noodzakelijk aan de eigenaar, maar eventueel aan derden is toe te

rekenen, zonder dat de eigenaar erdoor wordt bevrijd678.

Het is echter niet noodzakelijk dat het verzuim in onderhoud of het
gebrek in de bouw aan de eigenaar ofaan een derde zouzijn toe te rekenen:

ook wanneer zij het gevolg van oveflnacht of van toeval of van het gebrek

van aangewende materialen . . . zijn, blijft de eigenaar aansprakelijk6Te.

Onder die omstandigheden lijkt het juister de door artikel 1386 B.W.
in het leven geroepen aansprakelijkheid, als een aansprakelijkheid voor
zaken te beschouwen680. pi" aansprakelijkheid heeft immers te maken

met gebouwen, die lichamelijke zaken zijn.
Na de toepassingsvoorwaarden te hebben besproken, wordt de grond-

slag en het toepassingsgebied van de aansprakelijkheid toegelicht.

Uit de wettekst, geïnterpreteerd door de rechtspraak, blijkt dat het

slachtoffer om op artikel 1386 B.W. een beroep te doen, moet bewijzen
dat:

a. een gebouw

b. als gevolg van een instorting
c. die zelf door een verzuim in het onderhoud of een gebrek in de

bouw is veroorzaakt

d. schade

e. heeft veroorzaakt
f. aan een derde, rechtstreeks slachtoffer van het ongeval en

g. dat de aangesprokene de eigenaar van het gebouw is.

677. Zie Fagnart, 1.L., Examen, 51, nr. 29; Fagnart, J.L., Chronique, J.7., 1976, 607, nr.
100.

678. Zie infra nrs. 401-402
679. Zieo.m. Cass. 3 februari 1955, Arr. Cass. 1955,436; Pas. 1955,I,578; Vred. Mouscron

7 december 1979, R.G.A.R. 1982, nr. 1M64.
680. Zie ook Dalcq, R.O., Traité,1,771 et seq.; Vandenberghe, H., Hamelinck, P. en Van

Quickenbome, M., Overzicht, T.P.R., 1980, 1274 et seq.
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A. De toepassingsvoorwaarden van artikel 1386 B.W.

A.l. Een gebouw

397. Overeenkomstig artikel 518 B.W. zijn gronderven en gebouwen

onroerende goederen uit hun aard.

Het gebouw is dus noodzakelijk een onroerend goed, maar dit kenmerk
van het gebouw is onvoldoende om het te definiëren en te onderscheiden
van andere onroerende goederen.

Het gebouw wordt gekenmerkt door een verbinding met de grond68l.

Het gebouw moet zich echter niet geheel of gedeeltelijk bovengronds

bevinden, het kan ook ondergronds zijn opgericht (b.v. kelders, citer-
nes...)682.

Het louter plaatsen van een zaak op de grond of de loutere bevestiging

ervan met de glond, brengt weliswaar een verbinding met de grond tot
stand maar is onvoldoende om van die zaak een gebouw te maken.

De verbinding met de grond moet nl. duurzaam zijn in die zin dat
verplaatsing van de zaak, zonder aantasting van haar structuur, onmogelijk
wordt683.

De onverplaatsbaarheid kenmerkt de onroerende, in tegenstelling tot de

roerende goederen, zodat dit kenmerk ook op "gebouwen", die onroerende
goederen uit hun aard zijn, toepasselijk is (zie artikel 528 B.rù/.).

Het is echter onvoldoende dat een duurzame verbinding met de grond

zou bestaan. Rotsen, bergen, grondophopingen, spelonken, bomen ...
beantwoorden immers ook aan die omschrijving en zijn nochtans geen

gebouwen6sa.

De materialen, duurzaam met de grond verbonden, moeten bovendien

door de mens zijn aangebracht.

Uit het voorgaande volgt dat palen die in de grond werden gehijd
doch zonder aantasting van hun structuur zijn te verwijderen, niet als een

gebouw in aanmerking komen. Wanneer integendeel is vast te stellen dat

68l.Zie o.m. De Page, H., Traité,11, 1032,nr.998; Cornelis, L.,Zaken,250-251, nr. 258.
682.Zie o.m. Cass. 15 juni 1978, Arr. Cass. 1978,1209; Pas. 1978, l, 1176 (ondergrondse

opslagplaats); Brussel 22 oktober 1965, Pas. 1966, II,243 (kelder), Rb. Namur ll
januari 1944, R.G.A.R. l9M, nr. 3984 (citerne); Rb. Dinant 2l november 1974,
Jur. Liège 1974-75, 179 (citeme); cf.: Vandenberghe, H., Hamelinck, P. en Van

Quickenbome, M., Overzicht, LP.R., 1980, 1277, nr. 116.
683. Dalcq, R.O., Traité,I, 716, nr. 2256; De Page, H., Traité,ll, lO32 nr.998; Comelis,

L., Zaken,250-251, nr. 258.
684. Dalcq, R.O., Traité, l, 715-716, t. 2256; Cornelis, L., Zaken, 251, nr. 258; Vred.

Louveigné, I februari 1952, Bull. Ass. 1952,616.
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zijniet zonder aantasting van hun structuur zijnte verplaatsen (b.v. omdat

zij ondergronds op sokkels werden vastgezet), zljn zlj wel gebouwen in
de zin van artikel 1386 B.V/.685.

Caravans, bouwketen, kermistuigen . . . zijn, wanneer zij niet duur-

zaarî met de grond zijn verbonden zodat zij zonder aantasting van hun

structuur verplaatsbaar zijn, derhalve evenmin gebouwen686.

Voor de toepassing van artikel 1386 B.rW. is het zonder belang of
het gebouw al dan niet afgewerkt is, op voorwaarde dat de mens reeds

materialen duurzaam met de grond heeft verbonden687.

398. Soms wordt de indruk gewekt dat ook goederen die door incorporatie
of bij bestemming onroerend zijn geworden, als gebouwen in aanmerking

kunnen komen688.

Wanneer roerende, verplaatsbare goederen een integrerend deel van

een onroerend goed worden en hun individualiteit verliezen, worden zij
onroerend door incorporatie689. Wanneer zij niet materieel, maar econo-

misch met een onroerend goed zijn verbonden, kunnen zij, onder omstan-

digheden, onroerend bij bestemming worden6e0.

Noch in het ene, noch in het andere geval is van een gebouw te spreken:

een onroerend goed door incorporatie wordt niet met de grond, maar met

een gebouw verbonden69l, terwijl een onroerend goed bij bestemming

materieel noch met de grond, noch met het gebouw is verbonden692.

Dit sluit echter niet uit dat artikel 1386 B.W. op onroerende goede-

ren door incorporatie toepasselijk is, evenwel niet omdat zij een gebouw

zouden zijn, maar wel omdat zij een deel van een gebouw zijn gewor-

den6e3. Doorslaggevend is dus dat het roerende goed door incorporatie in
het gebouw als een deel van dit gebouw is te beschouwen.

De feitenrechter beschikt ongetwijfeld over een ruime beoordelings-

685. Vred. Gemboux, 6 april 1935, Jur. Liège 1936,288 (telefoonpaal); zie ook Rb. Marche-
en-Famenne 29 maart 1973,Iw. Liège 1972-73,277 (een grafzerk); contra: Comelis,
L., Zaken,25l, nr. 258.

686. Derine, R., Van Neste, F. en Vandenberghe, H., Zakenrecht,l, A,83-84.
687. Cass.3 februari 1955, Arr. Cass. 1955,436; Pas. 1955, I,578; Dalcq, R.O.,Traité,1,

716-717, rurs.2257-2260; contrai Dabin, J., La responsabilité du fait des bâtiments et
le cas du bâtiment en construction, R.CJ.B,1955, 9l et seq.

688. B.v. Vandenberghe, H., Hamelinck, P. en Van Quickenbome, M., Overzicht, I.P.À.,
1980,127'1, nr. 116.

689. Deriue, R., Van Neste, F. en Vandenberghe,H.,Zakenrecht,l, A,85-90, nrs.43-44.
690. Derine, R., Van Neste, F. en Vandenberghe,H.,Takenrecht,l, A,93-138.
691. Zoniet zou er sprake zijn van een onroerend goed uit zijn aard.

692. Comelis, L., tuken,25l-252, nr.259.
693. Dalcq, R.O., Tr aité, l, 7 14, nr. 2251 -2252.
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vrijheid, maar het Hof van Cassatie kan op de toepassingen die van het

begnp "gebouw" worden gemaakt, een wettelijkheidstoezicht oefenen, ver-

mits het een wettelijk begrip is.

Zo werden o.m. als een deel van een gebouw in aanmerking genomen:

balken, kelderroosters, schoorstenen, schuifdeuren, dakpannen

A2. Het in aanmerking genomen gebouw moet instorten

399. De instorting van een gebouw is door het Hof van Cassatie om-
schreven "als een val, hetzij van het geheel, hetzij van een gedeelte van

de materialen die het gebouw ,or-"n"695.
Het is geenszins nodig dat het volledige gebouw instort; een gedeel-

telijke instorting kan voldoende zijn.
De gedeeltelijke instorting kan zowel op het gebouw zelf betrekking

hebben, als op de zaken die door incorporatie in het gebouw onroerend

zijn geworden6e6.

Daartoe is de voorafgaande - feitelijke - vaststelling noodzakelijk dat

die zaak door incorporatie een deel van het gebouw is geworden. Bij
ontstentenis daarvan kan niet van de instorting van een gebouw worden

gesproken.

De vraag is gerezen of elke val van materialen, afkomstig van een

gebouw als een instorting is te beschouwen, dan wel of een belangrijk
deel van het gebouw moet vallen om van een instorting gewag te kunnen

maken697.

De rechtspraak is verdeeld.
In sommige beslissingen is aangenomen dat de val van een rolluik, van

kalkpuin, van een schouw, van een televisieantenne, van een klapvenster,

van dakpannen, van een stuk asfalt van een dak of van nokpannen . . .

694. Zie o.m. Dalcq, R.O., Traité,1,714, nr. 2252; Yandenberghe, H., Hamelinck, P. en
Van Quickenbome, M., Overzicht, f.P.R., 1980, 12'17,nr. 116.

695. Cass. l8 april 1975, An. Cass. 1975,917; Pas. 1975,1,828; Cass.8 mei 1924, Pas.

1924, 1,328; contra: Dalcq, R.O., Traité,1,718, nr. 22@.
696. De Page, H., Traité,11, 1032,nr.998; Fagnart, J.L., Examen,53, nr. 30; Malter, O.,

La notion de ruine dans I'application de I'article 1386 du C.c., R.G.A.R. 1933, nr.
1280; Procureur Generaal Terlinden, conclusie voor Cass. 8 mei 1924, Pas. 1924, l,
328; Comelis, L., Zaken,253, nr.267.

697. Vergden b.v. een belangrijk deel van het gebouw: Brussel 23 september 1950,

R.G.A.R. 1951, nr. 4736; Rb. Brussel 14 juni 1930, R.G.A.R. 1933, nr. 1213.

Om het even welk deel: Malter, O., o.c., R.G.A.R., 1933, nr. 1280; Liège 15 maart
1950, R.G.A.R. 1951, nr. 4817; Brussel 3l mei 1958, R.G.A.R. 1959, nr. 6199; Brus-
sel, 20 juni 1958, Pas. 1959, II, 129; Brussel 22 oktober 1965, Pas. 1966,11,243.
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geen instorting was698.

Andere rechters oordeelden dat de val van een steen, van een balkon,

van een klapvenster, van een arduinen bol, van de afscherming van een

schoorsteen, van een schoorsteen, van dakpannen een instorting van een

gebouw was699.

De rechters beschikken over een belangrijke beoordelingsvrijheid en

maken daarvan gebruik om, zoals uit de meerderheid van de rechtspraak

blijkt, de instorting ruim te interpreteren.

Rekening houdend met de bedoeling van de wetgeve/m en met het

begrip "instorting van een gebouw", lijkt toch te onderstrepen dat de val
van materialen t.a.v. het in aanmerking genomen gebouw enig belang moet

vertonen om als een instorting te worden beschouwd.
De val van een steen, van dakpannen, . . . lijkt onder die omstandig-

heden bezwaarlijk een instorting van een gebouw te zljn. Het Hof van

Cassatie kan een - marginaal - toezicht oefenen op de toepassingen die

de feitenrechters van het wettelijke begrip "instorting" maken.

400. Uitgaande van de vaststelling dat een instorting dikwijls het gevolg

is van een gebrekkige toestand van het gebouw en dat die bouwvallige
toestand dikwijls het gevolg is van een voorafgaande instorting of een

voorafgaand gebrekkig onderhoud, is soms aangenomen dat de bouwval-
lige toestand van een gebouw de instorting bewijst. Aldus zou het slacht-

offer op artikel 1386 B.W. een beroep kunnen doen mits het bewijs dat

zijn schade het gevolg van de bouwvallige toestand van het gebouw was

vermits daardoor de zgn. instorting zou zijn bewezenTol.

698.Zie o.m. Rb. Brussel 29 december 1965, Bull. Ass. 1968, 147 (televisieantenne); Rb.
Liège l4 februari 1968, Jur. Liège 1968-69, 14 (dakpannen); Vred. Deume,22februari
1974, R.G.A.R. 1974, nr.9261 (stuk asfalt van een dak); zie Comelis, L., Zaken,253,
nr. 261, noot 45 en de aldaar geciteerde rechtspraak.

699. O.m. Brussel 20 juni 1958, Pas. 1959, II, 129 (steen); Gent 16 mei 1959, R.G.A.R.
1961, nr. 6659 (balkon); Mons l0 maart 1983, Pas. 1983, II,55 (steen); Antwerpen
I 3 september 1983, De Yen. 1984, 459 (balk van een balustrade); Rb. Mons 2 maart
1987, De Yen. 1987,493 (schoorsteen); Vred. Mouscron 7 december 1979, R.G.A.R.
1982, nr. 10464 (schoorsteen en dakpannen); Vred. Grivegnee 7 mei 1986, V.K.J.
1986, nr. 156 (dakpannen); zie ook Comelis, L., Zaken,254, nr.26, noot 46 en de

aldaar geciteerde rechtspraak.

700. Zie Bertrand de Greuille, Rapport fait au Tribunat dans la séance du 16 pluviôse an

XII, in Locré, o.c.,281, nr. 16 (kennelijk werd enkel de instorting van het gebouw
in aanmerking genomen - gelet op de ontwikkeling van de rechtspraak lijkt hierop
echter niet terug te komen).

701. O.m. Liège 3 november 1960, R.G.A.R. 1961, nr.6638; Rb. DinantT januari 1965,

R.G.A.R. 1965, m.7413.
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In zijn amest van 18 april 1975 heeft het Hof van Cassatie die

zienswijze terecht verworpen7o2. De instorting vergt immers een val van

materialen: de schade moet m.a.w. als een gevolg van de val van materialen

zijn veroorzaakt.

Hieruit volgt dat nadat het gebouw is ingestort (de val van materialen

dus is beëindigd), op artikel 1386 B.V/. geen beroep meer is te doen.

De instorting kan tot een bouwvallige of gevaarlijke toestand aanleiding
geven, maar de schade die daardoor wordt veroorzaakt, is geen schade die

door de instorting, de val van materialen is berokker6703.

De bouwvalligheid van een gebouw, gevolg van een verzuim in het

onderhoud, van een gebrek in de bouw ... , waardoor schade wordt
berokkend, zonder dat zij door een instorting, een val van materialen is
veroorzaakt, is evenmin bij toepassing van artikel 1386 B.W. te herstellen
(b.v. een slecht onderhouden trap, een gebrekkig geplaatste electrische

leiding...).

A.3. De instorting moet door een verzuim van onderhoud of
een gebrek in de bouw zijn veroorzaakt.

401. Het slachtoffer moet niet alleen de instorting van een gebouw aan-

tonen, het moet ook bewijzen dat die instorting het gevolg is van een

verzuim in het onderhoud of een gebrek in de bouw.

De oorsprong van de instorting moet m.a.w. worden bepaald. Het
volstaat dat de instorting hetzij door een onderhoudsverzuim, hetzij door
een bouwgebrek is veroorzaaktTs.

Omdat de instorting zum een verzuim in het onderhoud of een gebrek

in de bouw moet zijn te wijten, wordt beweerd dat artikel 1386 B.W. op

een vernoeden van fout hetzij van de eigenaar, hetzij van een derde -
doch aan de eigenaar toegerekend - stoeltTos.

702. Cass. 18 april 1975, Arr. Cass. 1975, 917; Pas. 1975, I,828; Vandenberghe, H.,
Hamelinck, P. en Van Quickenbome, M., Overzicht, T.P.R., 1980, 1279, nr. 117;

Comelis, L., Zaken,254, rr.262.
703. Hieruit volgt meteen dat onder de toepassingsvoorwaarde "instorting" van een gebouw

een causale bekommemis schuilgaat: niet alle door het - eventueel ingestorte -
gebouw veroorzaakte schade, maar enkel de door de instorting berokkende schade
is vergoedbaar (zie infra, nrs. 403-405).
Cfr. Vandenberghe, H., Hamelinck, P. en Van Quickenbome, M., Overzicht,T.P.R.,
1980, 1279, nr. I 17; Cass. fr. 23 juni 1976, G.P. 1976, 2, 5,238.

704. Brussel20 juli 1954, R.W. 1954-55,368; Dalcq, R.O.,Traité,I,724,t.2284.
705. Dalcq, R.O., Traité,1,725, nr.2287; Fagnart, J.L., Examen,5l, nr.29; Vandenberghe,

H., Hamelink, P. en Van Quickenbome, M., Overzicht,T.P.R., 1980, 1280, nr. 118;

zie infra nr.41l.
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Zoals hiema wordt toegelicht, is de oorsprong van het verzuim in
onderhoud of van het gebrek in de bouw niet dienend: het betreft objectief
waarneembare toestanden, die alnaargelang de feitelijke omstandigheden
al dan niet aan een fout van een rechtssubject zijn toe te rekenen, zonder
dat die omstandigheid doorslaggevend is te achten om tot een verzuim in
het onderhoud of een gebrek in de bouw te besluiten.

De draagwijdte van artikel 1386 B.V/. wordt dan ook miskend door die
wetsbepalingen met een fout van de eigenaar of van een derde in verband
te brengen.

Het verzuim van onderhoud heeft, zoals uit de rechtspraak blijkt, twee
aspecten. Het kan, enerzijds, worden geïnterpreteerd als een menselijke
tekortkoming, waardoor het gebouw geheel of gedeeltelijk in een toe-
stand van verval raakte en kon instortenTffi. Anderzijds, kan het verzuim
in onderhoud, als objectief waarneembare toestand, het gevolg zijn van

klimatologische omstandigheden, van de ouderdom van het gebouw, van

sleet of gebreken van gebruikte materialen . . . zonder dat enige mense-

lijke tekortkoming is aan te duiden7o7.

Weliswaar wordt aangevoerd dat het verzuim in onderhoud, in de

laatstgenoemde veronderstelling, is toe te rekenen aan een menselijke te-
kortkoming van de eigenaar. Dit is een petitio principii: noch de toereke-
ningsvatbaarheid, noch de miskenning van een algemene zorgvuldigheid-
snorn, noch de voorspelbaarheid van schade worden immers onderzocht,
hoewel zij de bestanddelen van het foutbegrip zijn708. Overigens zou hun
ontstentenis de eigenaar niet bevrijden, zodat het besluit onvermijdelijk is

dat niet de eventuele menselijke tekortkoming, maar de objectief waar-

neembare toestand, die op het bestaan van een verzuim in het onderhoud
wijst, aan de oorsprong van de instorting dient te liggen.

De tegenovergestelde zienswijze herleidt artikel 1386 B.W. tot een

toepassing van de artikelen 1382-1383 B.W'., zodat een afzonderlijke
aansprakelijkheid voor gebouwen op dit punt overbodig zou worden.

Dezelfde vaststellingen zijn m.b.t. het gebrek in de bouw gerechtvaar-

706. O.m. Mons 10 maart 1983, Pas. 1983, II, 55; Antwerpen, 13 september 1983, De
Yerz. 1984,459 (niet tijdig vervangen van een nagel);

707. Gent 9 juli 1953, R.G.A.R. 1954, nr. 5383; Liège 25 februari 1975, De Yen. 1975,
467; Rb. Brussel 7 november 1930, Pas. 1930, m, 30; Rb. Dinant, 7 januari 1965,
R.G.A.R. 1965, nr. 7413; Rb. Marche-en-Famenne29 maart 1973, Jur. Liège 1972-73,
273.

708. Zie supra nr. 13; contra: Comelis, L., Zaken,256, nr.266.
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digd. Het gebrek in de bouw kan het gevolg zijnhetzij van een menselijke
tekortkoming (van de eigenaar, van de architect, van een aannemer . . . ),
hetzij van klimatologische of geografische omstandigheden, van de sterkte
of van een gebrek van de gebruikte materialen In laatstgenoemd
geval is misschien wel een menselijke tekortkoming aanwijsbaar, maar het
is evenzeer mogelijk dat geen menselijke fout is aan te tonen. Hoe dan

ook bevrijdt die ontstentenis de eigenaar niet en is vast te stellen dat, bij
de toepassing van artikel 1386 B.W. omwille van een vastgesteld gebrek
in de bouw, naar geen fout van de eigenaar of van een derde hoeft te

worden gezocht.

De objectieve vaststelling dat een gebrek in de bouw bestaat, is
voldoende.

Dat de instorting het gevolg van een verzuim in onderhoud of in
de bouw moet zijn, is o.m. van belang wanneer de instorting zich naar

aanleiding van afbraak- of herstellingswerken voordoet7l0.
Een onderscheid is te maken tussen de instorting, die aan die afbraak-

of herstellingswerken zijn te wijten, en de instorting, die door een verzuim
in onderhoud of een gebrek in de bouw is veroorzaakt, waarbij overigens
niet is uit te sluiten dat een instorting aan beide factoren is toe te rekenen.

De eerstgenoemde instorting valt buiten de toepassing van artikel 1386

B.W.

402. Uit de rechtspraak blijkt dat Hoven en Rechtbanken niet zelden de
vaststelling in concreto van een verzuim in onderhoud of een gebrek in de

bouw overbodig achten, omdat het bewijs van die feitelijke toestanden als

oorzaak van de instorting uit het ongeval zelf wordt afgeleidTll.
Het verzuim in het onderhoud of het gebrek in de bouw zijn rechts-

feiten die door alle bewijsmiddelen, getuigen en vermoedens inbegrepen,
zljn aan te tonen.

Uiteraard kan de instorting van het gebouw noch als een gebrek in de

bouw of als een verzuim in onderhoud, noch alsdusdanig als het bewijs
van die rechtsfeiten in aanmerking komen7". Op die manier wordt nl.

709. Dabin, J., o.c., R.CJ.B.1955, 104; Cornelis, L.,Zaken,257,nr.267.
7 1 0. Dalcq, R.O., Trai t é, l,'1 24-7 25, nr. 2286.
711. O.m. Rb. Dinant, 21 november 1974, Jur.Llège 1974-75, 179; Rb. Antwerpen, 30

januari 1975, R.G.A.R. 19'15, nr.9490; Rb. Mons 2 maart 1987, De Verz. 1987, 493;
Vred. Grivegnée,7 mei 1986, V.K.J. 1986, nr. 156.

712. O.m. Brussel 20 juni 1958, Pas. 1959, ll, 129; Rb. Huy 3 november 1965, Jur. Liège
1965-66,69; Rb. Antwerpen ll januari l9'l3,DeYerz. 1973,373; Rb. Dinant 2l
november 1974, Jur.Llège 1974-75, 179; Vred. Mons I februari 1968, Pas. 1968, III,
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een toepassingsvoorwaarde van artikel 1386 B.W. weggemoffeld of wordt
uit het oog verloren dat de instorting het gevolg kan zijn van andere

omstandigheden (b.v. brand, aardbeving, explosie . . . ) die niets met een

gebrek in de bouw of met een verzuim in onderhoud hebben te maken.

Hoven en Rechtbanken doen daarom een beroep op het zgn. negatieve

bewijs van het verzuim in onderhoud of het gebrek in de bouw7l3.
Het is een variante op het bewijs door feitelijke vermoedens, erin

bestaande dat het slachtoffer het bewijs van het verzuim in onderhoud of
het gebrek in de bouw levert niet door emstige, zekere en samenlopende

vermoedens in te roepenTl4, maar door aan te tonen dat de instorting
noodzakelijk door een verzuim in onderhoud of een gebrek in de bouw is
te verklaren omdat alle andere, mogelijke oorzaken zijn uit te sluitenTls.

Te onderstrepen is dat het slachtoffer de bewijslast blijft dragen:

door het slachtoffer is derhalve aan te tonen dat de instorting niet door
overmacht, toeval, een daad van een derde of een eigen daad is veroorzaakt.
Kan dit bewijs niet worden geleverd of blijft twijfel bestaan, dan is de

vordering ongegrond te verklaren.

De feitenrechter beschikt evenwel bij de beoordeling van de bewijs-
waarde van de aangevoerde feitelijke vermoedens over een belangrijke
vrijheid: de partijen moeten zich dan ook toeleggen op de verzameling en

de interpretatie van de feitelijke gegevens.

Voor het overige lijkt de rechtspraak die m.b.t. het negatieve bewijs
van het gebrek van de zaak (artikel 1384 lid I B.W.) bestaat, mutatis
mutandis, op artikel 1386 B.W. toepasselijk te kunnen zijn116.

Dergelijk negatieve bewijs toont niet alleen het verzuim in het onder-
houd of een gebrek in de bouw aan, maar ook het causaal verband tussen

die feitelijke toestanden en de instorting7r7 .

A.4. Schade moet worden berokkend,

403. Elke schade die door een, aan een verzuim in het onderhoud of een

63; Vred. Mouscron, 7 december 1979, R.G.A.R. 1982, nr. 10464.
713. Die techniek is ook in het kader van artikel 1384 lid 1 B.W. aangetroffen: zie supra

nr.30l.
714. Die bewijstechniek wordt ook aangewend.
715. Zie o.m. de rechtspraak vermeld sub noot 683; adde: Dalcq, R.O., Traité,l, 124, w.

2285; Vandenberghe, H., Hamelink, P. en Van Quickenbome, M., Overzicht,T.P.R.,
1980, 1280-1281, nr. 118; Comelis, L.,Zaken,257-258, nr.268.

716.Zie supra nr. 301.
717. Zie infra nrs. 406-410.
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gebrek in de bouw te wijten instorting van een gebouw is veroorzaakt,

komt voor vergoeding in aanmerking.

Zij dient wel te beantwoorden aan de kenmerken van de vergoedbare

schade: zij moet zeker, persoonlijk en rechtmatig z1jn7r8.

Uit het voorgaande blijkt dat niet alle door een gebouw of zelfs door
de instorting van een gebouw veroorzaakte schade op de eigenaar is te
verhalen. Alleen de schade die het gevolg is van de vereniging van de

toepassingsvoorwaarden van artikel 1386 B.W. is door de eigenaar te
vergoeden.

Hiermee is rekening te houden wanneer de schade, geheel of gedeelte-

lijk, mede door de fout van een derde of van het slachtoffer is veroorzaakt.

Dit probleem wordt samen met de causaliteitsbeoordeling behandeldTle.

A.5. Enkel een derde, rechtstreeks slachtoffer kan artikel
1386 B.W. inroepen.

404. Zoals ook m.b.t. de artikelen 1384 lid 1 en 1385 B.W. was vast

te stellen, wordt aangenomen dat enkel een derde, rechtstreeks slachtoffer
van de instorting van een gebouw, te wijten ium een verzuim in onderhoud

of een gebrek in de bouw, op artikel 1386 B.W. een beroep kan doen720.

Het Hof van Cassatie lijkt die rechtsregel evenwel m.b.t. artikel 1386

B.W. nog niet te hebben bevestigd.
Zljn arrest van 23 oktober 197gtzr geeft daarentegen, in zekere zin,

het tegendeel aan.

Het Hof vemietigde de beslissing van de feitenrechter die, na te hebben

vastgesteld dat de schade, wiurvan de vergoeding werd gevorderd, door
een persoonlijke fout van een derde en door de instorting van een gebouw,

te wijten aan een verzuim in het onderhoud of een gebrek in de bouw, werd
veroorzaakt, het verhaal van de eigenaar op die derde voor het geheel

gegrond verklaarde.

Ervan uitgaande dat de feitenrechter aldus vaststelde dat twee fouten
(nl. van de derde en van de eigenaar) een causaal verband met de schade

vertoondenT22, besliste het Hof van Cassatie dat de eigenaar slechts over

718. De bespreking van die voorwaarden gebeurt in het tweede deel.
719. Infra nrs. 406-410.
720. Dalcq, R.O., Traité, I, 542, m. 1664: 554, nr. 1709; 662, nr. 1987; 633, m. 2020;

Dalcq, R.O., o.c., R.CJ.B., 1971, 508-510, nr. 6; Mazeaud eh Tunc, Traité,1,843, nr.
728-2.

721. Cass. 23 oktober 1970, Arr. Cass. 1971, 176; Pas. 1971,1,169.
722. Die interpretatie van artikel 1386 B.W. is voor kritiek vatbaar: zie infra nr. 4l l; Dalcq,

R.O., o.c., R.CJ.8.,1971, 506-508, nr. 5.
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een volledig verhaal beschikt tegen de derde die foutief het verzuim in
het onderhoud of het gebrek in de bouw heeft veroorzaakt. In andere

gevallen van het samen bestaan van aansprakelijkheden zou evenwel tot
een verdeling van de aansprakelijkheid zijn te besluiten.

Dit arrest is voor meerdere interpretaties vatbaar:

- op de eerste plaats is aan een letterlijke interpretatie te denken: het

Hof van Cassatie zou uit de loutere toepassing van artikel 1386 B.W.
afleiden dat de eigenaar zich aan een persoonlijke fout schuldig maakte.

Die interpretatie strookt niet met de overige rechtspraak van het Hof
van Cassatie i.v.m. artikel 1386 B.W.723 en is bovendien vatbaar voor
kritiek wat de aldus gekozen grondslag van de aansprakelijkheid betreftT2a.

Zij lijkt dus niet verder in aanmerking te komen.

- het arrest van23 oktober 1970 kan worden beschouwd als een poging

om te ontsnappen aan de "regel" dat alleen het rechtstreekse slachtoffer van

de binnen de toepassingsvoorwaarden van artikel 1386 B.W. berokkende

schade, die de wetsbepaling kan inroepenT2s.

Dit kan als volgt worden toegelicht: wanneer de hierboven geciteerde

rechtsregel wordt toegepast, dan zou de eigenaar tegen de derde, die een

persoonlijke fout beging, over een volledig verhaal beschikken vermits die

derde - die geen rechtstreeks slachtoffer van de toepassingsvoorwaarden

van artikel 1386 B.W. werd - op die wetsbepaling geen beroep zou kunnen

doen.

Door de eigenaar van het gebouw een persoonlijke fout in de schoenen

te schuiven werd die "moeilijkheid" uit de weg gegaan.

Wanneer die interpretatie wordt gevolgd, is het duidelijk dat het Hof
van Cassatie niet zonder meer gelukkig is met de regel dat enkel het

rechtstreeks slachtoffer van de toepassingsvoorwaarden van artikel 1386

B.rW. die wetsbepaling kan inroepen.

405. De vraag rijst daarbij waarom een onderscheid is te maken tussen

de derde die foutief door een verzuim in het onderhoud of een gebrek

in de bouw de instorting van het gebouw veroorzaakte en de derde die

een andere fout pleegde die samen met de instorting van het gebouw een

723.O.m. Cass.22 oktober 1954, Arr. Cass. 1955,98; Pas. 1955, I, 149; R.C.J.B. 1955,
89 met noot Dabin, J.; Dalcq, R.O., o.c., R.CJ.B. 1971, 507-508, nr. 5

724. Zie infra nrs. 412-413.
125. Dalcq, R.O., o.c., R.CJ.B., 1971, 508-510, nr. 6; Comelis, L., L'obligation in solidum

et le recours entre coobligés, R.C.J.B. 1986, 703, nr. 16.
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causaal verband met de schade vertoont726.

Uit het arrest van het Hof van Cassatie dd. 17 juni 1982727 is een ant-
woord af te leiden. In dit arrest werd aangenomen dat aansprakelijkheden
in solidum728, in hun onderlinge rechtsverhouding, niet enkel de wettelijke
subrogatie, maar ook artikel 1382 B.W. kunnen inroepen om jegens elkaar
een verhaal uit te oefenen.

De mogelijkheid om jegens elkaar op artikel 1382 B.W. een beroep
te doen, houdt in dat zij als elkaars slachtoffers zijn te beschouwen. Zij
lijden schade omdat zij, mede omwille van de aansprakelijke in solidum,
tot de vergoeding van het slachtoffer zijn gehouden. De aansprakelijkheid
in solidum houdt nl. in dat bij ontstentenis van de aansprakelijkheidsvoor-
waarden in hoofde van één der medeaansprakelijken, de schade zich niet,

minstens niet op dezelfde wijze zou hebben voorgedaan. De overige aan-

sprakelijken zouden derhalve evenmin tot die vergoeding zijn gehouden.

Onder die omstandigheden, zijn de aansprakelijken in solidum ook in
hun onderlinge rechtsverhouding te beschouwen als rechtstreekse slachtof-

fers72e van de aansprakelijkheidsvoorwaarden die in hoofde van de mede-

aansprakelijken zijn verenigd, ongeacht of die voorwaarden betrekking
hebben op een foutaansprakelijkheid, op een vermoeden van aansprake-

lijkheid of op een objectieve aansprakelijkheid.
Wordt die zienswijze bijgevallen dan kunnen aansprakelijken in soli-

dum, in hun onderlinge rechtsverhouding, op artikel 1386 B.W., net zoals

op de andere objectieve aansprakelijkheden of op de vermoedens van aan-

sprakelijkheid een beroep doen, zodat in die onderlinge rechtsverhouding
tot een verdeling van de aansprakelijkheid is te besluiten73o. Het is dan

ook overbodig in artikel 1386 B.V/. een persoonlijke fout van de eigenaar

te zoeken om het gewenste resultaat te verkrijgen.

Toch is nog steeds niet verklaard waarom de eigenaar een verhaal voor
het geheel op de derde kan uitoefenen, die zich foutief aan een verzuim
in het onderhoud of een gebrek in de bouw schuldig maakte waardoor het

726.Eerste hypothese: volledig verhaal van de eigenaar op de foutieve derde;
tweede hypothese: gedeelde aansprakelijkheid.

72'1. Cass. 17 juni 1982, Arr. Cass. 1982, l22l; Pas. 1982, I, 1305.

728. ln casu betrof het een orgaan en een rechtspersoon die jegens het slachtoffer in solidum
aansprakelijk waren; er bestaat kennelijk geen reden om aan die rechtsregel geen

algemene draagwijdte te geven.

729. ln die zin dat zij tot vergoeding van het slachtoffer zijn verplicht, wat een verrnogens-
vermindering en dus schade is.

730. Zie supra nrs. 179-180.
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gebouw kon instortenT3l.

Jegens het slachtoffer bestaat immers een - minstens potentiële -
aansprakelijkheid in solidum van de eigenaar van het gebouw en de foutief
handelende derde. De toepassing van artikel 1386 B.W. sluit de toepassing

van de artikelen 1382-1383 B.W. niet û{32. Bij ontstentenis van instorting
van het gebouw, zou de schade zich, ondanks het foutieve verzuim in
het onderhoud of het foutieve gebrek in de bouw, niet, minstens niet op

dezelfde wijze hebben voorgedaan.

Die derde is m.a.w. een rechtstreeks slachtoffer van de vereniging van

de aansprakelijkheidsvoorwaarden van artikel 1386 B.rW. in hoofde van

de eigenaar.
Het volledige verhaal van de eigenaar is, onder die omstandigheden,

anders uit te leggen, nl. door artikel 1386 B.V/. als een Schutznorm, een

rechtsregel met een beperkt beschermingsbereik te analyseren. Naar het

oordeel van de rechtspraakT33, kan de derde, in hoofde waarvan de toepas-

singsvoorwaarden van een aansprakelijkheidsregel zijn verenigd en waar-

door, als een gevolg, tevens de toepassingsvoorwaarden van een andere

aansprakelijkheidsregel in hoofde van een ander rechtssubject verenigd

raken, zelf op laatstgenoemde aansprakelijkheidsregel lastens dit rechts-

subject geen beroep doen734.

Toegepast op artikel 1386 8.W., kan de derde, waarvan de fout een

verzuim in het onderhoud of een gebrek in de bouw tot gevolg had,

waardoor het gebouw instortteT3s, lastens de eigenaar van het gebouw736

geen beroep op artikel 1386 B.W. doen. Omdat hij - mede - aan de

oorsprong ligt van de vereniging van de toepassingsvoorwaarden van die

wetsbepaling lastens de eigenaar, wordt hem de bescherming van artikel
1386 B.\V. ontzegd. In de onderlinge verhouding tussen de eigenaar en de

foutieve derde, die het verzuim in onderhoud of het gebrek in de bouw
veroorzaakte, is artikel 1386 B.W. dus een Schutznorm.

Dit heeft tot gevolg dat de foutief handelende derde, die door de ei-

73 I . Wanneer het slachtoffer zich zelf aan het verzuim in het onderhoud of het gebrek in de

bouw schuldig maakte, zou het derhalve lastens de eigenaar geen vergoeding kunnen
bekomen.

732. Zie infra nr. 414.

733. De wetgever heeft zich met die vragen immers niet ingelaten.

734. Die rechtsregel wordt o.m. toegelicht naar aanleiding van de bespreking van de
verbintenis in solidum (zie deel 2, causaal verband); Cfr. Comelis, L., o.c., R.CJ.B.,
1986, 7M-7M, nrs. 17-18.

735. In zijn hoofde zijn de toepassingsvoorwaarden van de artikelen 1382-1383 B.W.
verenigd.

736. |n hoofde waarvan de toepassingsvoorwaarden van artikel 1386 B.W. zijn verenigd.
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genzuu, bij wijze van een verhaal, wordt aangesproken, op artikel 1386

B.W. geen beroep kan doen en derhalve geen verdeling van de aansprake-

lijkheid kan uitlokken. De eigenaar daarentegen kan zich op de artikelen
1382-1383 B.rW. beroepen en kan op die grond737, gelet op de ontsten-

tenis van verdeling van aansprakelijkheid, volledige terugbetaling van de

aan het slachtoffer toegekende schadevergoeding bekomen alsmede volle-
dige vergoeding van de persoonlijk geleden schade (o.m. het verlies of de

beschadiging van het gebouw).

Uit het voorgaande blijkt dat de rechtsregel als zou enkel de derde,

rechtstreeks slachtoffer van de toepassingsvoorwaarden van artikel 1386

8.W., die wetsbepaling kunnen inroepen, te ruim is geformuleerd. Enkel
de rechtssubjecten die door een foutief verzuim in het onderhoud of een

gebrek in de bouw de instorting van het gebouw veroorzaakten kunnen de

bescherming van artikel 1386 B.ril. niet inroepen.

Voor het overige is te verwijzen naar de bespreking van die rechtsregel

in het kader van de artikelen 1384 lid 1 en 1385 B.tW.738.

A.6. Een causaal verband, enerzijds, tussen het verzuim in het

onderhoud of het gebrek in de bouw en de instorting van het
gebouw, anderzijds, tussen de instorting van het gebouw en de

schade waarÿan de vergoeding wordt gevorderd.

406. Het causaal verband vertoont bij de toepassing van artikel 1386

B.W. een dubbel aspect: een verzuim in het onderhoud of een gebrek in
de bouw moet de instorting van het gebouw hebben veroorzaakt, waardoor

de schade is berokkend, waarvan de vergoeding wordt gevorderd. Het
volstaat derhalve dat het causaal verband hetzij tussen het verzuim in het

onderhoud of het gebrek in de bouw en de instorting van het gebouv/,

hetzij tussen de instorting van het gebouw en de schade ontbreekt, opdat

de vordering ongegrond zou zijn te verklaren.

Om die redenen verdient het de voorkeur die causaliteitsbeoordelingen

afzonderlijk te bestuderen.

- het causaal verband tussen het verzuim in het onderhoud of het gebrek

in de bouw en de instorting van het gebouw.

Bij die causaliteitsbeoordeling is andermaal een onderscheid te maken,

737.Onder voorbehoud van de eventuele toepassing van de rechtsregels m.b.t. de samen-
loop van aansprakelijkheden.

738. Zie supra nrs. 302-303 en 377.
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ngl. de ontstentenis van causaal verband wordt afgeleid uit de oorsprong

van het verzuim in het onderhoud of het gebrek in de bouw, dan wel wordt
aangevoerd omdat de instorting zich ook bij ontstentenis van dit verzuim
of gebrek zou hebben voorgedaan.

Kan de eigenaar van het gebouw zich aan de aansprakelijkheid onr
trekken door te bewijzen dat het verzuim in het onderhoud of het gebrek

in de bouw, opgevat als objectieve toestandenT3g, door een vreemde oor-

zaak (toeval, overmacht, daad of fout van een derde, daad of fout van het

slachtoffer) in het leven werd geroepen?

Bij de toepassing van artikel 1385 B.V/. wordt aangenomen dat de

causale tussenkomst van het dier ontbreekt wanneer zijn optreden door
een "vreemde oorzaak" is uitgeloktTao. 1, in het kader van artikel 1386

B.W. geen analoge redenering te volgen die ertoe leidt tot de ontstentenis

van een causaal verband tussen het verzuim in het onderhoud of het gebrek

in de bouw en de instorting te besluiten, wanneer dit verzuim of gebrek

het gevolg van een "vreemde oorzaak" is?

Aangezien wordt aangenomen dat de eigenaar van het gebouw jegens

het slachtoffer aansprakelijk blijft ook wanneer hij kan aantonen dat het

verzuim in het onderhoud of het gebrek in de bouw al dan niet foutief
door een derde werd veroorzaaktT4l, liikt het besluit gerechtvaardigd dat

de oorsprong van het gebrek in de bouw of het verzuim in het onderhoud
(b.v. ook nog overmacht, toeval, fout of daad van het slachtoffer) het

causaal verband met de instorting niet in het gedrang kan brengenTa2.

Onder die omstandigheden kan de aangesproken eigenaar enkel een

vordering in vrijwaring voor het geheel van zijn veroordeling tegen de

derde overwegen, die foutief het verzuim in het onderhoud of het gebrek

in het gebouw zou hebben veroorzaaktT43. Wanneer het slachtoffer door een

fout aan de oorsprong van het verzuim in het onderhoud of het gebrek in de

bouw ligt, heeft die rechtsregel evenwel tot gevolg dat de aansprakelijkheid
van de eigenaar niet is te sanctioneren.

407. Kan de eigenaar om de ontstentenis van een causaal verband te

739. Supra nr. 401.
740. Zie infra nrs. 368 en 383.

741. Cass. 3 februari 1955, Arr. Cass. 1955, 436; Pas. 1955, I, 578; Vred. Mouscron 7
december 1979, R.G.A.R. 1982, nr. 10464; Dabin, J., o.c., R.CJ.B. 1955,95-97;
Dalcq, R.O., o.c., R.CJ.B., 1971, 507-508, nr. 5; Dalcq, R.O., Traité, l, 726, nrs.
2290-2291.

742. Comelis, L., o.c., T.P.R., 1984,327, nr.3l.
743. Zie supra nr. 405.
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bewijzen niet aanvoeren dat, omwille van overnacht, toeval, de daad of
de fout van een derde, de daad of de fout van het slachtoffer, de schade

zich ook bij ontstentenis van het vastgestelde verzuim in het onderhoud
of het gebrek in de bouw, op dezelfde wijze zou hebben voorgedaan?

Vermits hij aldus aantoont dat tussen het verzuim in onderhoud of het
gebrek in de bouw en de instorting van het gebouw geen conditio-sine-qua-
non verband bestaat, wordt erdoor bewezen dat een toepassingsvoorwaarde
van artikel 1386 B.W. ontbreekt.

Dergelijk bewijs heeft, in beginsel, slechts zin wanneer door het
slachtoffer een verzuim in het onderhoud of een gebrek in de bouw is
aangetoond. Omdat het slachtoffer daartoe soms op het negatieve bewijs
door vermoedens een beroep kan doen74, wordt door de rechtspraak soms

de indruk gewekt dat die voorafgaande vaststelling overbodig zou zijnlas.
Dit is als volgt te verklaren: het negatieve bewijs door vermoedens

houdt in dat wordt aangetoond niet alleen dat het gebouw een verzuim
in het onderhoud of een gebrek in de bouw vertoonde, maar ook dat
dit verzuim of dit gebrek een causaal verband met de instorting van het
gebouw vertoont.

Door in het kader van dit negatieve bewijs vast te stellen dat de schade

zich ook bij ontstentenis van een - eventueel, doch nog niet vastgesteld

- verzuim in het onderhoud of gebrek in de bouw op dezelfde wijze had

voorgedaan, wordt door Hoven en Rechtbanken dan ook de toepassing

van artikel 1386 B.W. !ÿegens het ontbreken van een causaal verband
uitgesloten, zodat bij het verzuim in het onderhoud of het gebrek in de

bouw niet is stil te staan.

Eerder zelden wordt door Hoven en Rechtbanken aangenomen dat
in feite is vast te stellen dat, omwille van een "vreemde oorzaak", de

instorting het gebouw zich ook bij ontstentenis van een verzuim in het

onderhoud of een gebrek in de bouw op dezelfde wijze had voorgedaan.

Meestal wordt vastgesteld dat andere gebouwen de "vreemde oorzaak"
weerstonden om eruit af te leiden dat tot een verzuim in het onderhoud
of een gebrek in de bouw in causaal verband met de instorting van het
litigieus gebouw is te besluitenTa6.

Te onderstrepen is echter dat ter zake geen algemene regel is te for-

744.8r wordt aangetoond dat de instorting van het gebouw voor geen andere verklaring
dan een verzuim in het onderhoud of een gebrek in de bouw vatbaar is (zie supra nr.
402).

745. Zie b.v. Cass. 8 januari 1982, An. Cass. 1982, 586; Pas. 1982, l, 573;
746.8.v. Rb. Mons 2 maart 1987, De Yen. 1987,493; Vred. Grivegnée, 7 mei 1986,

V.K.J. 1986, nr. 156; Vred. Grivegnée 5 februari 1986, De Yen. 1987,628.
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muleren: de feitelijke omstandigheden bepalen de inhoud van de causali-

teitsbeoordeling.

Voor zoveel nodig is hieraan toe te voegen dat de onvoorspelbaarheid

- in hoofde van de eigenaar - van de ingeroepen "vreemde oorzaak" bij de

causaliteitsbeoordeling niet dienend is7a7. Het causaal verband tussen het

verzuim in het onderhoud of het gebrek in de bouw én de instorting van

het gebouw wordt er niet door beinvloed. Zijheeft enkel betrekking op een

eventueel, aan de eigenaar toerekenbare fout, die echter bij de toepassing

van artikel 1386 B.W. geen rol speelt.

Het is daarentegen mogelijk dat de instorting van het gebouw niet
alleen het gevolg van een verzuim in het onderhoud of een gebrek in de

bouw is, maar ook aan een fout van een derde of van het slachtoffer is

toe te rekenen.

Er lijkt geen reden te bestaan om af te wijken van de oplossingen die

worden toegepast wanneer de fout van een derde of van het slachtoffer
niet de instorting van het gebouw, maar het verzuim in het onderhoud of
het gebrek in de bouw heeft veroorzaak{4B. Dit houdt in dat, vermits de

fout van een derde of van het slachtoffer, de instorting heeft veroorzaakt,

die zich m.a.w. bij ontstentenis van die fout, ondanks het vast te stellen

verzuim in het onderhoud en het gebrek in de bouw, niet had voorgedaan,

de eigenaar - aansprakelijk jegens derden omwille van die fouten - jegens

de foutieve derde een volledig verhaal kan uitoefenen, terwijl hij t.a.v. het

slachtoffer niet aansprakelijk is te stellen.
De rechtspraak en rechtsleer zijn echter zeer verdeeldTag, waarbij is

op te merken dat het onderscheid tussen de fout van de derde of van

het slachtoffer die de instorting van het gebouw dan wel de schade

heeft veroorzaakt niet, althans niet duidelijk wordt gemaakt. Er wordt
aldus aangenomen dat de fout van het slachtoffer, mede-oorzaak van

de instorting van het gebouw, een verdeling van de aansprakelijkheid
rechtvaardigt, wat betwistbaar is vermits de fout van het slachtoffer, onder

die omstandigheden, de toepassingsvoorwaarden van artikel 1386 B.W.
in hoofde van de eigenaar heeft verenigd, zodat laatstgenoemde over een

regres voor het geheel tegen het slachtoffer moet beschikkenTs0.

747.Zie nochtans o.m. Vred. Crivegnée 7 mei 1986, V.K.J. 1986, nr. 156; Vandenberghe,
H., Hamelink, P. en Van Quickenbome, M., Overzicht, î.P.R., 1980, 1282, nr. l2O

748. Zie supra nr. 406.

749. O.m. Vandenberghe, H., Hamelink, P. en Van Quickenbome, M., Overzicht, T.P.R.,
1980, 1284, nr. 122.

750. Zie supra nr. 405.
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Wanneer de instorting van het gebouw ten slotte niet alleen door
een verzuim in het onderhoud of een gebrek in de bouw, maar ook
door overmacht of toeval is veroorzaakt, blijft de eigenaar jegens derden

aansprakelijk, zonder enig mogelijk verhaalTsl.

408. - het causaal verband tussen de instorting ÿan een gebouw en de

schade waarÿan de vergoeding wordt gevorderd.

De schade waarvan de vergoeding wordt gevorderd moet het gevolg
zijn van de instorting van het gebouw, m.a.w. van de val van materialen.

Aan die voorwaarde is weinig aandacht geschonken: zijlaat de feiten-
rechter weliswaar een beoordelingsvrijheid, maar het lijkt voor betwisting
vatbaar de schade, bij toepassing van artikel 1386 8.W., te vergoeden die

is veroorzaakt door het materiaal van een voordien ingestort gebouw752.

Onder die omstandigheden is de schade immers niet door de val van ma-

teriaal (een instorting) veroorzaakt.

Een andere moeilijkheid doet zich voor wanneer de schade het gevolg
is van het feit van de instorting zelf. Hoven en Rechtbanken passen artikel
1386 B.W. toe wanneer het slachtoffer is gevallen omdat een balkon753,

een vloe/54, een afsluiting van een kelder of van een citerneT55 . . . het

begaf, zonder een onderscheid te maken tussen de schade die het gevolg

is van de val van het slachtoffer en de schade, die werd geleden omdat

het slachtoffer eventueel onder vallend materiaal bedolven raakte.

Die ruime interpretatie is toch goed te keuren op voorwaarde dat

een val van materialen (een instorting) is vast te stellen en uit de feiten
mede blijkt dat bij ontstentenis van de instorting (val van materialen) het

slachtoffer de schade niet zou hebben geleden waarvan de vergoeding

wordt gevorderdTs6.

751. Dit is een normaal gevolg van de equivalentietheorie; Dalcq, R.O., Traité,1,727, nr.
2293;Ymdenberghe, H., Hamelink, P. en Van Quickenborne, M., Overzicht,T.P.R.,
1980, 1282-1283, nr. 120.

752.Zie nochtans: Vandenberghe, H., Hamelink, P. en Van Quickenborne, M., Overzicht,
f.P.À., 1980, 1279, nr. 117.

753. O.m. Gent 9 december 1955, R.W. 1955-56, l819; Gent l6 mei 1959, R.G.A.R. 1961,

nr.6659; Antwerpen 13 september 1983, De ÿerz. 1984,459.
754. Brussel 31 mei 1958, R.G.A.R. 1959, nr. 6199 (tegel); Liège 3 november 1960,

R.G.A.R. 1961, nr. 6638 (houten vloer); Liège 17 mei 1967, htr. Liège 1967-68,
65 (vloer van een hooizolder).

755. Brussel 22 oktober 1965, Pas. 1966, tr, 243; Rb. Antwerpen 22 maart 1973, R.G.A.R.
1974, nr. 9196; Vred. Sint-Jans-Molenbeek 13 september 1927, Pas. 1928, III, 196;

cf. 15 juni 1978, Arr. Cass. 1978, 1209; Pas. 1978,1,1176.
756. Contra: Cornelis, L., hken, nr.263.
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409. Het slachtoffer moet aantonen dat de schade door de instorting
van het gebouw is veroorzaakt. Kan de aangesproken eigenaar inroepen

dat de schade door een "vreemde oorzaak" is veroorzaakt om aan de

aansprakelijkheid te ontsnappen?

Die vraag is bevestigend te beantwoorden.

Wanneer blijkt dat de schade niet door de instorting van een gebouw,

maar door overmacht, toeval, de daad of de fout van een derde of de

daad of de fout van het slachtoffer werd veroorzaakt, staat vast dat één

van de toepassingsvoorwaarden van artikel 1386 B.V/. ontbreekt, zodat die
wetsbepaling niet is in te roepenTsT.

In uitzonderlijke omstandigheden kan de schade zowel door de in-
storting van het gebouw, dat een gebrek in de bouw of een verzuim aan

onderhoud vertoont, als door overmacht, toeval, de daad of de fout van

een derde, de daad of de fout van het slachtoffer zijn berokkend.
In dat geval blijft de eigenaar van het gebouw jegens het slachtoffer

voor het geheel aansprakelijk, maar kan hij op de foutief handelende

derde een verhaal uitoefenen, dat tot een verdeling van aansprakelijkheid
aanleiding kan geven758.

Wanneer de schade niet alleen het gevolg is van de instorting van

een gebouw, maar ook aan een fout van het slachtoffer is te wijten, is
integendeel van meet af aan tot een verdeling van de aansprakelijkheid
te besluiten

Te onderstrepen is dat de, thans besproken fouten van een derde elÿof
van het slachtoffer noch het verzuim in onderhoud of het gebrek in de

bouw, noch de instorting van het gebouw mogen hebben veroorzaaktT59.

Hun fouten moeten integendeel de schade hebben berokkend, zonder in
verband te zijn te brengen met het verzuim in het onderhoud, het gebrek

in de bouw of de instorting van het gebouw.

Voor het overige blijft de eigenaar van het gebouw integraal aanspra-

kelijk wanneer de schade mede is veroorzaakt door overmacht, toeval, de

daad van een derde of de daad van het slachtoffer.

A.7. De eigenaar van het ingestorte gebouw is aansprakelijk.

410. De aansprakelijkheid is door de wetgever ten laste van de eigenaar

757. Dalcq, R.O., Trairé,l,725-726, nr.2289.
758. Cass.23 oktober 1970, tur. Cass. 1971, 176; Pas. l97l,l,169; Cass. Tjanuari 1988,

onuitgegeven, arrest nr. 5567.
759. Zie desbetreffend supra nrs. 4M-405.
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van het gebouw gelegd,dat door zijn instorting, te wijten .um een verzuim
in het onderhoud of een gebrek in de bouw, de schade heeft veroorzaakt.

De rechtsregels van het zaken- en het contractenrecht zijn te raadplegen

om de identiteit van de eigenaar te bepalen wanneer daarover twijfel
ontstaat.

Bij toepassing daarvan wordt aangenomen dat de medeëigenaars in
solidum jegens het slachtoffer aansprakelijk zijn wanneer het ingestorte
gebouwTo het voorwerp van mede-eigendom was76l. In hun onderlinge
rechtsverhouding dient de aansprakelijkheid tussen de medeëigenaars te

worden verdeeld.

Zoals m.b.t. 1384 lid I B.W. inzake de gezamenlijke bewaring geldt762,

is aan te nemen dat de medeëigenaar die het slachtoffer is geworden van

de instorting van een gebouw in mede-eigendom, de overige eigenaars kan

aanspreken, onder aftrek van zijn aandeel in de aansprakelijkheid.
Het eigendomsrecht bestaat uit verschillende bestanddelen, die bij

splitsing als een autonome zakelijke rechten worden erkend, van het eigen-

domsrecht te onderscheiden. Het recht van vruchtgebruik, van bewaring,
van gebruik, van erfpacht, van opstal . . . zijn hiervan voorbeelden. Er
wordt aangenomen dat alleen de - naakte - eigenaar bij toepassing van

artikel 1386 B.W. is aan te spreken763.

De regels inzake natrekking kunnen bij de bepaling van de eigenaar

van belang zijn. Bij ontstentenis van afwijkend beding in een overeen-

komst, verwerft de eigenaar van een grondstuk door natrekking de eigen-

dom van de gebouwen die - door derden - worden opgetrokken.
In het kader van een huurovereenkomst, grijpt de natrekking wat

de door de huurder opgetrokken gebouwen betreft, integendeel, op het

einde van de huurovereenkomst plaats, tenzij afwijkend beding in de

huurovereenkomstTfl.
Bij koop-verkoop grijpt de eigendomsoverdracht in beginsel plaats bij

de wilsovereenstemming over het voorwerp en de prijs. Panijen kunnen de

eigendomsoverdracht evenwel uitstellen, wat als een rechtsfeit aan derden

tegenwerpelijk is.

Bijzondere problemen kunnen tevens rijzen wanneer de eigendom

760. Dit geldt dus niet voor de private delen van een appartementsgebouw . . .

761. Dalcq, R.O., Traité, l, 719-720, nr. 2269; Vandenberghe, H., Hamelink, P. en Van

Quickenborne, M., Overzicht, T.P.R., 1980, 1275-1276, nr. ll3; Vandenberghe, H.,
Van Quickenbome, M., e.a., Overzicht,T.P.R. 1987,1441, nr. 106.

762. Zie supra nr. 303.
763. Dalcq, R.O., Traité,1, 720, m. 2270 en 721, nr. 2275; ÿandenberghe, H., Hamelink,

P. en Van Quickenbome, M., Overzicht, f.P.R., 1980, 7276, nr. ll4.
764. Dalcq, R.O., Traité,1,720, nr. 22'10.
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onder schorsende of ontbindende voorwaarde is verworven.
Zolang de schorsende voorwaarde niet is verwezenlijkt, blijft de ver-

koper de eigenaar; wordt de schorsende voorwaarde verwezenlijkt dan

wordt de koper geacht de eigenaar te zijn vanaf het ogenblik dat de over-
eenkomst onder schorsende voorwaarde is gesloten.

Het bestaan van een schorsende voorwaarde, haar verwezenlijking of
haar uitblijven is als een rechtsfeit aan de derden - o.m. het slachtoffer

- tegenwerpelijk.
De koper wordt, wanneer de overeenkomst onder ontbindende voor-

waarde is gesloten, meteen de eigenaar van het gebouw, maar verliest die

hoedanigheid wanneer die voorwaarde zich voordoet. Het slachtoffer moet,

als derde, eveneens met die rechtsfeiten rekening houdenT6s.

Vanzelfsprekend kan de eigenaar, die bij toepassing van artikel 1386

B.W. is veroordeeld, onder omstandigheden en onder voorbehoud van

de rechtsregels inzake de samenloop van de aansprakelijkheden, op de

derden diefoutiefde instorting van het gebouw hebben veroorzaakt (b.v. de

vruchtgebruiker, de erfpachter, de huurder, de gebruiker . . . ) een verhaal

voor het geheel uitoefenen.T66

B. De grondslag van de aansprakelijkheid van de eigenaar.

4ll. De grondslag van de aansprakelijkheid van de eigenaar, waarvan het

gebouw door een instorting, te wijten aan een verzuim in het onderhoud of
een gebrek in de bouw, schade heeft berokkend, wordt in de rechtspraak

van het Hof van Cassatie grotendeels in het ongewisse gelaten.

De opstellers van het Burgerlijk Wetboek lijken artikel 1386 B.W. op

een verrnoeden van fout van de eigenaar te hebben gestoeld.

In zijn arrest van 3 februari 1955 heeft het Hof van Cassatie overwogen
"dat,al ("si") ligt aan die aansprakelijkheid een fout ten grondslag, te weten

een verzuim in het onderhoud of een gebrek in de bouw, bewust verzuim

of gebrek niet noodzakelijk "aan de eigenaar persoonlijk" moet te wijten
zijn"767 .

Uit dit arrest wordt meestal afgeleid dat de aansprakelijkheid van de

eigenaar stoelt op een verrnoeden hetzij van een persoonlijke fout van de

eigenaar, hetzij van een fout van een derde768.

765. O.m. Dalcq, R.O., Traité, l, 722, nrs. 2277 -227 8.

766.Zie supra nr. 405.

767. Cass. 3 februari 1955, Arr. Cass. 1955, 43'l; Pas. 1955, I, 578.

768. Dabin, J., o.c., R.CJ.B., 1955, 9l et seq.; Dalcq, R.O.,Traité,I, 725, nrs. 2287-2288;
Dalcq, R.O., o.c., R.CJ.B., 1971, 506-508, nr. 5; Fagnart, J.L., o.c., J.T. 1976,607,
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In het cassatiearrest van23 oktober 197gtae werd integendeel, minstens
impliciet doch zeker aangenomen dat artikel 1386 B.W. op een vermoeden
van fout vanwege de eigenaar stoelt.

Van een vermoeden van aansprakelijkheid van de eigenaar is door het
Hof van Cassatie blijkbaar nog niet gesproken, hoewel het zgn. vermoeden

kennelijk betrekking heeft zowel op de fout van de eigenaar (of van een

derde), als op het causaal verband tussen de vermoede fout en de schade.

Het hoeft dan ook geen verbazing te wekken dat in de rechtspraak
zowel van een vermoeden van fout770 als van een vermoeden van aan-

sprakelijkheidTTl wordt gesproken.

412. Noch het vermoeden van fout, noch het vermoeden van aansprake-

lijkheid kunnen de grondslag van artikel 1386 B.W. verklaren:

- uit de loutere omstandigheid dat de aangesprokene de hoedanigheid
van eigenaar van het ingestorte gebouw bezit, is niet zonder meer af te
leiden dat hij toerekeningsvatbaar is, dat hij een algemene zorgvuldigheids-
norm miskende of dat schade als gevolg van zijn gedrag voorspelbaar was.

Evenmin volgt daaruit dat zijn - vermoede - fout een conditio-sine-
qua-non verband met de schade vertoont.

- algemeen is aangenomen dat de eigenaar zich niet kan bevrijden door
het bewijs dat hij geen fout beging en/of dat een door hem aangeduide

derde zich aan een fout schuldig maakte waardoor hetzij het verzuim in het
onderhoud of het gebrek in de bouw, hetzij de instorting van het gebouw

werd veroo rzzakt77 2,77 3 
.

nr.100.
Hierbij is te onderstrepen dat dit zurest nog voor een andere interpretatie vatbaar is.
Door te overwegen "al ligt aan die aansprakelijkheid een fout ten grondslag" kan het
Hof hebben onderstreept dat een fout mogelUk maar niet noodzakelijk ten grondslag
van die aansprakelijkheid ligt en dat wanneer dan een fout voorligt, zij hetzij aan de
eigenaar, hezij aan een derde kan zijn toe te rekenen.

769. Cass.23 oktober 1970, An. Cass. 1971, 176; Pas. l97l,I, 169; R.C.J.B. 1971,497
met noot Dalcq, R.O.; zie ook supra nr. 404.

770. O.m. Brussel 10 maart 1983, Pas. 1983, II, 55.
771. O.m. Brussel l0 maart 1983, Pas. 1983, II, 55; Rb. Mons 2 maart 1987, De Verz.

1987, 493.
772. o.m. Dabin, J., o.c., R.CJ.B., 1955, 96; Dalcq, R.O., Traité, 1,727, w.2294; Dalcq,

R.O., o.c., R.CJ.B., 1971, 506-508; Vandenberghe, H., Hamelink, P. en Van Quicken-
borne, M., Overzicht, f.P.1?., 1980, 1282, nr. 120.

773.Een bijzondere toestand doet zich voor wanneer het slachtoffer zich aan de desbetref-
fende fouten schuldig maakte (zie supra nrs. 407 en 409).
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- omdat bet zgn. vermoeden van fout op andermans fout betrekking
kan hebben, is Dalcq van oordeel dat de ontstentenis van toerekenings-

vatbaarheid van de eigenaar de toepassing van artikel 1386 B.W. niet
uitsluitTTa, hoewel onder die omstandigheden vaststaat dat hij geen fout
kon plegen.

- een strafrechtelijke vrijspraak houdt niet in dat de eigenaar van een

ingestort gebouw niet meer bij toepassing van artikel 1386 B.W. is aan te

sprekenTTs: in dat opzicht is aan de beslissing van de strafrechters geen

Eezag van gewijsde verbonden.

- de op artikel 1386 B.W. gestoelde rechtsvordering is niet onder-

worpen aan de bijzondere rechtsregels inzake de verjaring van burgerlijke
vorderingen, die op een misdrijf zijn gestoeld (art. 26 Voorafgaande Titel,
Wetboek van Strafvordering)776. Die vordering verjaart enkel dertig jaren

na de vereniging van de aansprakelijkheidsvoorwaarden.

413. Die vaststellingen zijn onverenigbaar met een zgn. vermoeden van

fout of van aansprakelijkheid als verklaring van artikel 1386 B.W.
Niet het gedrag van de eigenaar staat bij de toepassing van artikel 1386

B.W. centraal, maar wel zijn hoedanigheid van eigenaar en de andere

toepassingsvoorwaarden die door het slachtoffer zijn te bewijzen. Het
gedrag van de eigenaar is bij de beoordeling van de toepasselijkheid van

artikel 1386 B.W. niet dienend, terwijl het gedrag van de aangesprokene

doorslaggevend is bij de foutbeoordeling en derhalve eveneens bij de

zgn. vermoedens van fout en de, op dgl. vermoede fouten stoelende,

vermoedens van aansprakelijkheid.

Het is om die reden overbodig om, na de vaststelling van de aanspra-

kelijkheidsvoorwaarden, op een foutvermoeden een beroep te doen om

artikel 1386 B.W. te verklaren.

De aansprakelijkheid van de eigenaar vindt integendeel haar grond-

slag en verklaring in de wettelijke toepassingsvoorwaarden, die door de

rechtspraak verder zijn omschrevenT77 .

774. Dalcq, R.O., Traité,1, 722-723, nr. 2280; Van Mullem, L., o.c., R.G.A.R., 1984, nr.
10842, lt.

775. Dalcq, R.O., Traité, l, 727 -727, nr. 2298;
776. Dalcq,R.O., Traité,1,728, nr.2299; Wilms, 'ÿ,1., o.c., 158-160, nrs. 213-215.
777. Zie ook Vandenberghe, H., Van Quickenbome, M., e.a., Overzicht, T.P.R.,1987,1446,

nr. ll0.
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Zoals dit voor de artikelen 1384 lid 1 en 1385 B.V/. het geval is, is
in artikel 1386 B.W. een aansprakelijkheid van rechtswege te lezen: de
wetgever en de rechtspraak hebben een materiële rechtsregel in het leven
geroepen, die het zonder vermoeden van fout of van aansprakelijkheid
kan stellen.

Gelet op het voorgaande is het eveneens overbodig de grondslag van
de aansprakelijkheid van de eigenaar in een garantieverbintenis of in het
geschapen risico te zoeken778.

Noch een zgn. garantie, noch een zgn. geschapen risico verklaren de

toepassing van artikel 1386 B.W., wel de toepassingsvoorwaarden van
die wetsbepaling. Het gevolg daarvan is dat de eigenaar, wanneer de

toepassingsvoorwaarden van artikel 1386 B.W. zijn verenigd, als het ware
de schadevergoeding van het slachtoffer "garandeert". Dit is echter een
gevolg en geen verklaring van de aansprakelijkheid.

Het geschapen risico geeft alsdusdanig enkel tot aansprakelijkheid aan-

leiding wanneer een rechtsregel dit mogelijk maakt. Zonder dergelijke
rechtsregel, aftankelijk van de toepassingsvoorwaarden, heeft het gescha-

pen risico geen rechtsgevolg. Misschien hebben de wetgeverTT9 en de recht-
spraak zich bij de bepaling en de ontwikkeling van artikel 1386 B.W. laten
beihvloeden door de omstandigheid dat gebouwen een schaderisico doen

ontstaan. Die bekommemis is dan echter in de toepassingsvoorwaarden
van de rechtsregel verwerkt en leidt geen autonoom leven.

C. Het toepassingsgebied van artikel 1386 B.\ry.

C.l. Ten aanzien van de artikelen 1382-1383 B.W.

414. De eigenaar van het gebouw kan door het slachtoffer zowel bij
toepassing van de artikelen 1382-1383 8.W., als van artikel 1386 B.W.
worden aangesproken wanneer hun resp. toepassingsvoorwaarden zijn ver-
enigd780.

Wanneer een derde foutief hetzij het verzuim in het onderhoud of het
gebrek in de bouw, hetzij de instorting van het gebouw heeft veroorzaakt,
kan het slachtoffer, naar keuze, zowel die derde als de eigenaar van het
gebouw aanspreken. Ten aanzien van het slachtoffer dienen zij in solidum
aansprakelijk te worden gesteld.

778. O.m. Brussel l0 maart 1983, Pas. 1983, II, 55; Dalcq, R.O., Traité,1,725, nr. 2287:
Fagnart, J.L., Examen, 52, r.29.

779. Zie Bertrand de Greuille, o.c., in Locré, IV, 281, nr. l5-16.
780. Antwerpen 13 september 1983, De Verz. 1984,459.
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De eigenaar beschikt, onder die omstandigheden, over een volledig
verhaal tegen de foutief handelende derde78l.

Heeft de fout van een derde, mede-oorzaak van de schade, betrekking
noch op het verzuim in het onderhoud of een gebrek in de bouw, noch

op de instorting van het gebouw, dan blijven de derde en de eigenaar

weliswaar in solidum jegens het slachtoffer aansprakelijk, maar is, wat hun

onderlinge verhouding betreft, tot een verdeling van de aansprakelijkheid

te besluiten782.

De fout van het slachtoffer kan eveneens bij toepassing van de artikelen
1382-1383 B.W. een verdeling van de aansprakelijkheid rechtvaardigen

wanneer zij geen betrekking heeft op het verzuim in het onderhoud, het

gebrek in de bouw of de instorting, hoewel zij een mede-oorzaak van de

schade is. In de tegenovergestelde hypothese beschikt het slachtoffer over

geen aansprakelijkheidsvordering tegen de eigenaar op grond van artikel
13g6 B.W.783.

Uit de rechtspraak blijkt dat de fout van het slachtoffer wel wordt
ingeroepen maar t.a.v. artikel 1386 B.W. zelden bewezen wordt geacht7sa.

C.2. Ten aanzien van artikel 1386 B.W

415. Artikel 1386 B.V/. treft de hoedanigheid van eigenaar: zijn gedrag,

de wijze waarop hij het eigendomsrecht heeft uitgeoefend speelt daarbij

geen rol.
Onder die omstandigheden is te besluiten dat het voldoende is dat

de aangesprokene de eigenaar is van het gebouw dat door instorting, te
wijten aan een verzuim in het onderhoud of een gebrek in de bouw, de

schade heeft veroorzaakt. Zijn toerekeningsvatbaarheid moet niet worden

onderzocht.
Vermits de krankzinnigheid het eigendomsrecht niet uitsluit, kan de

aangesproken eigenaar zich niet door het bewijs van krankzinnigheid
bevrijden. Dergelijk bewijs vergt een beoordeling van het gedrag van de

aangesprokene, van de mogelijkheid tot het plegen van een fout, wat -
zoals vermeld - bij de toepassing van artikel 1386 B.W. overbodig is.

781. supra nrs. 406-407 en 409.
782. Supra nr.409.
783. Supra nrs. 406-407 en 409; zie ook Cass. 7 januari 1988, De Verz. 1988, 752 (door

de fout van een derde stort een gebrekkig gebouw in: gedeelde aansprakelijkheid).
784. Mons l0 maart 1983, Pas. 1983, II,55; Antwerpen, 13 september 1983, De Verz.

1984,459.
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De rechtsleer deelt die zienswijzeT8s, hoewel een andere verklaring
wordt gegeven. Omdat de zgn. vermoede fout zowel aan de aangesproken

eigenaar als aan een derde kan zijn toe te rekenen, wordt onderstreept dat

de toerekeningsvatbaarheid van de eigenaar geen rol kan spelen.

De krankzinnige eigenaar bevindt zich bovendien niet in de toepas-

singsvoorwaarden van artikel 1386 bis B.W. Die wetsbepaling vergt im-
mers een daad van de krankzinnige, waardoor schade is veroorzaakt.

Bij de toepassing van artikel 1386 B.W. wordt de schade door de

instorting van een gebouw veroorzaakt. De eigenaar hoeft geen daad te

stellen en er wordt aan zljn eventueel gedrag geen aandacht geschonken.

Zijn hoedanigheid als eigenaar volstaat. De herstelplicht gestoeld op artikel
1386 B.W. kan m.a.w. niet bij toepassing van artikel 1386 bis B.W. worden

beperkt786.

C.3. Ten aanzien ÿan artikel 1384 lid 2 B.W

416. De minderjarige kan onder omstandigheden de eigenaar van het in-
gestort gebouw zijn, zodat hij, wanneer de overige toepassingsvoorwaarden

zijn verenigd, op grond van artikel 1386 B.W. is aan te spreken.

Hoewel meestal het tegendeel is beweerd787, kan het slachtoffer uit
de toepasselijkheid van artikel 1386 B.W. op de minderjarige eigenaar
niet zonder meer de aansprakelijkheid van zijn ouders (artikel 1384 lid 2
B.W.) afleiden.

Laatstgenoemde aansprakelijkheid vergt immers het bewijs door het

slachtoffer van een fout, minstens van een objectief onrechtmatige daad

van de minderjarigeTs8. Uit de toepassingsvoorwaarden van artikel 1386

B.W. is dgl. bewijs niet af te leiden.

Een bijkomend onderzoek is derhalve nodig om het bestaan van

de aansprakelijkheidsvoorwaarden van artikel 1384 lid 2 B.W. vast te
stellenTse. Blijken zij verenigd, dan kunnen de ouders het onder artikel
1384 lid 2 B.V/. toegelaten tegenbewijs leveren. Slagen zij er niet in, dan

zijn zij (artikel 1384 lid 2 B.W. - eventueel ook de art. 1382-1383 B.W. -)

785. Dalcq, R.O.,Traité,1,722-723,nr.2280; Meulders, L.,o.c., R.GA.R., 1984, nr. 10842-
11.

c ontra; De Page, H., Traité, lI, 892-893, nr. 9 I 88.
786. cfr. Glansdorff, Fr., o.c., R.CJ.B. 1987,236, nr. 13.
787. Meulders, L., o.c., R.G.A.R., 1984, nr. 10842-10, nr. 43 in fine.
788. supra nrs. 177-178; zie nochtans ook Cass. 5 november 1981, Arr. Cass. 1982, 328;

Pas. 1982, I, 316.
789. B.v. tüanneer de minderjarige eigenaar zelf foutief aan de oorsprong van het verzuim

in het onderhoud ligt.
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samen met de minderjarige (artikel 1386 B.W. - eventueel ook de artikelen
1382-1383 B.W.) jegens het slachtoffer in solidum aansprakelijk.

Wordt het tegenbewijs geleverd dan is alleen de minderjarige eigenaar
(art. 1386, eventueel de art. 1382-1383 B.W.) aansprakelijk.

Het kan gebeuren dat een minderjarige door een foutief, minstens

objectief onrechtmatig optreden een verzuim in het onderhoud, een gebrek

in de bouw'9o, d" instorting van een gebouw of anderszins de schade

mede-veroorzaakt7gr .

In die veronderstelling zijn de eigenaar van het gebouw (art. 1386

B.W.)7e2, de ouders (artikel 1384 lid 2 B.W.) in solidum aansprakelijk,

wanneer de resp. toepassingsvoorwaarden van die wetsbepalingen zijn ver-
enigd en onder voorbehoud van het aan de ouders toekomende tegenbewijs.

De eigenaar kan hetzij voor het geheel793, hetzij voor een deel794

op de minderjarige een verhaal uitoefenen wanneer hij zich aan een fout
schuldig maakte.

Kan hij, in het kader van zijn verhaal, ook op artikel 1384 lid 2 B.W.
een beroep doen om de ouders aan te spreken?7gs.

Rekening houdend met het arrest van het Hof van Cassatie dd. 17

juni 19827e6, is aan te nemen dat ook de eigenaar het slachtoffer van de

fout, minstens van de objectief onrechtmatige daad van de minderjarige
is geworden, vermits, bij ontstentenis van die fout of die objectief on-

rechtmatige daad, de schade zich niet, minstens niet op dezelfde wijze had

voorgedaan en hij derhalve t.a.v. het slachtoffer niet tot schadevergoeding

zol.l zijn gehouden.

Onder die omstandigheden is aan te nemen dat de eigenaar, bij zijn
verhaal, op het vermoeden van aansprakelijkheid van artikel 1384 lid 2

B.W. een beroep kan doen, onder voorbehoud van het tegenbewijs van de

aansprakelijkheid door de ouders.

Te betwijfelen is evenwel of dit verhaal tegen de ouders (artikel 1384

790. Het be!tr.eft objectieve toestanden: zie supra nrs. 401-402.
791. zie Meulders, L., o.c., R.G.A.R., 1984, nr. 10842-8 verso, nr. 37.

792. Het kunnen de ouders of één van hen zijn.
793. Wanneer de fout van de minderjarige het verzuim in onderhoud, het gebrek in de

bouw of de instorting van het gebouw heeft veroorzaakt (supra nrs. 406-407 en 409).
794. Wanneer de fout van de minderjarige mede de schade heeft veroorzaakt zonder tot

een verzuim in onderhoud, een gebrek in de bouw of een instorting van het gebouw
aanleiding te hebben gegeven (supra nr. 409).

795. Dit is niet alleen van belang wanneer de minderjarige een fout beging (bijkomend
verhaal op het patrimonium van de ouders), maar ook en vnl. wanneer slechts een

objectief onrechtmatige daad is gepleegd.
796. Cass. 17 juni 1982, Arr. Cass. 1982, 1305; Pas. 1982, I, l22l; zie supra nr. 405.
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lid 2 B.W.) voor het geheel is uit te oefenen, zelfs wanneer blijkt dat de

fout of de objectief onrechtmatige daad van het kind het verzuim in het

onderhoud, het gebrek in de bouw of de instorting van het gebouw heeft
veroorzaakt.

Het vermoeden van aansprakelijkheid lastens de ouders houdt nl. in
noch dat zlj een fout hebben begaan797, noch dat hun - vermoede - fout
het verzuim in het onderhoud, het gebrek in toezicht of de instorting van
het gebouw heeft veroorzaaktles. Een verdeling van de aansprakelijkheid
in de rechtsverhouding tussen de eigenaar en de ouders lijkt dan ook te

verdedigen.

C.4. Ten aanzien van artikel 1384 lid 3 B.W,

417. Hoewel dit zich eerder uitzonderlijk voordoet, is niet uit te sluiten
dat de aangestelde de eigenaar is van het gebouw, dat hij gebruikt in de

uitoefening van de bediening waartoe hij door de aansteller is gebezigd.

Raken de toepassingsvoorwaarden van artikel 1386 B.W. m.b.t. dit
gebouw verenigd, dan rust de aansprakelijkheid voor de schade door de

instorting veroorzaakt op de aangestelde-eigenaar. Uit die aansprakelijk-

heid is niet af te leiden dat het slachtoffer bovendien artikel 1384 lid 3

B.Vy'. lastens de aansteller zou kunnen inroepen. Laatstgenoemde wetsbe-
paling vergt nl. het bewijs van een fout, minstens van een daad van de

aangesteldeTgg. Noch het bestaan van een fout, noch dat van een daad van

de aangestelde is af te leiden uit de vaststelling dat hij, in zijn hoeda-

nigheid van eigenaar, overeenkomstig artikel 1386 B.W. aansprakelijk is.

Daartoe is een bijkomend, feitelijk onderzoek vereist.

Voor het overige kan de fout van de aangestelde - handelend binnen
het kader van art. 1384 lid 3 B.W. -, zoals de fout van een minderjarige,
het verzuim in het onderhoud, het gebrek in de bouw, de instorting varl

de schade of de schade anderszins veroorzaken.

Naar analogie met de bespreking van artikel 1384lid 2 B.W.800, komen
de volgende oplossingen in aanmerking:

- de eigenaar (art. 1386), de aangestelde (art. 1382-1383 B.W.) en

de aansteller (art. 1384 lid 3 B.W.) zijnt.a.v. het slachtoffer in solidum

797.8.v. in het geval zij de ontstentenis van hun fout niet kunnen bewijzen.
798. Niet de ouders, maar de minderjarige hebben de toepassingsvoorwaarden van artikel

1386 B.W. materieel verwezenlijkt.
799. Supra nr.225; cfr. nochtans Cass.5 november 1981, Arr. Cass. 1982,328; Pas. 1982,

I, 316.
800. Supra nr.416.
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aansprakelijk.

- t.a.v. de aangestelde beschikt de eigenaar over een volledig verhaal,

wanneer zijn fout het verzuim in het onderhoud, het gebrek in de bouw of
de instorting van het gebouw heeft veroorzaakt, zoniet dringt een verdeling
van de aansprakelijkheid zich op.

- in het kader van zijn verhaal kan de eigenaar ook artikel 1384 lid 3
B.W. tegen de aansteller inroepen, wat echter - in die rechtsverhouding -
noodzakelijk tot een verdeling van de aansprakelijkheid dient te leiden8ol.

C.5. Ten aanzien van artikel 1384 lid 4 B.W

418. De hypothese dat een leerling of een leerjongen de eigenaar is
van het gebouw dat instort, terwijl hij zich onder het toezicht van een

onderwijzer of een ambachtsman bevindt, is wel zeer onwaarschijnlijk.
Hoe dan ook geeft de eventuele aansprakelijkheid van een leerling-

eigenaar niet zonder meer aanleiding tot de toepassing van artikel 1384

lid 4 B.W. lastens de onderwijzer of de ambachtsman.

Uit de aansprakelijkheid als eigenaar is nl. niet zonder meer af te
leiden dat een fout, minstens een objectief onrechtmatige daad in causaal

verband met de schade door de leerling of de leerjongen is gepleegd, wat
nochtans onontbeerlijk is om artikel 1384 lid 4 B.W. toe te passen.

Eventueel kan de leerling of de leerjongen tijdens het toezicht, dat

de onderwijzer of de ambachtsman op hem uitoefende, foutief aan de

oorsprong van het gebrek in de bouw, van het verzuim in het onderhoud,
van de instorting van het gebouw of anderszins van de schade liggen.

Wanneer de onderwijzer of de ambachtsman tevens de eigenaar van het
instortende gebouw is, kan het slachtoffer de toepassing van zowel artikel
1386 8.W., als van artikel 1384lid 4 B.W. inroepen, onder voorbehoud van
het aan de onderwijzer of de ambachtsman voorbehouden tegenbewijs. Is

de onderwijzer of de ambachtsman geen eigenaar, dan kan het slachtoffer
hun aansprakelijkheid in solidum met die van de eigenaar en/of van de

leerling of de leerjongen inroepen, eveneens onder het voorbehoud van

het wettelijke tegenbewijs.

801. De aangestelde kan, wanneer hij foutief het verzuim in het onderhoud, het gebrek in
de bouw of de instorting van het gebouw veroorzaakte, noch art. 1386 B.W., noch
art. 1384 lid 3 B.W. inroepen (zie supra nrs.227,4M-407 en 409). Staat zijn fout
anderszins met de schade in causaal verband, dan kan hij artikel 1386 B.W. tegen de
eigenaar inroepen met het oog op een verdeling van aansprakelijkheid.
De aangesproken aansteller kan art. 1386 B.W. tegen de eigenaar inroepen (verdeling
van aansprakelijkheid) en de art. 1382-1383 B.W. tegen de aangestelde (volledig
verhaal - zie supra nr.221).
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Zljn de toepassingsvoorwaarden van artikel 1384 lid 4 B.W., zonder

mogelijkheid van tegenbewijs, verenigd, dan rijst de vraag of de eigenaar,

in het kader van zijn verhaal, ook op dit vermoeden van aansprakelijkheid

een beroep kan doen.

De oplossingen die m.b.t. artikel 1384lid 2 en 3 B.W. werden gevon-

den, zijn mutatis mutandis toepasselijk:

- de eigenaar is te beschouwen als een slachtoffer van de leerling of
van de leerjongen en kan derhalve het vermoeden van aansprakelijkheid
inroepen.

- het aldus tegen de onderwijzer of de ambachtsman gerichte verhaal

van de eigenaar moet tot een verdeling van de aansprakelijkheid aanleiding
geven, vermits de onderwijzer of de ambachtsman niet zelf de vereniging
van de toepassingsvoorwaarden van artikel 1386 B.W. heeft veroorzaakt.

- wordt het verhaal op de leerling of op de leerjongen uitgeoefend,

dan is tot een volledig verhaal te besluiten wanneer hij het verzuim in het

onderhoud, het gebrek in de bouw of de instorting van het gebouw foutief
heeft veroorzaakt. Wanneer de fout van de leerling of van de leerjongen

integendeel te zamen met de instorting van het gebouw, waaraan hij - bij
veronderstelling - vreemd is gebleven, is veroorzaakt, is tot een verdeling
van de aansprakelijkheid te besluiten8o2.

C.6. Ten aanzien van artikel 1384 lid I B.W

419. Bij de bespreking van artikel 1384 lid 1 B.W. is reeds aan die
verhouding aandacht geschonkenso3, zodat een samenvatting van dit on-

derzoek met enige preciseringen kan volstaan.

Oudere rechtspraak en rechtsleer zijn van oordeel dat de artikelen I 384

lid 1 en 1386 B.W. niet te zamen zijn toe te passenss. Hieruit werd zelfs

afgeleid dat op artikel 1384 lid 1 B.V/. geen beroep is te doen wanneer

uit de feiten blijkt dat de toepassingsvoorwaarden van artikel 1386 B.W.
zijn verenigdSos.

Die opvatting werd gestoeld op het adagium "specialia generalibus

derogant".

8O2. Zie supra nrs. 4M407 en 409.
803. Zie supra nr. 319.
8M. Zie vnl. Cass. 24 mei 1945, Arr. Cass. 1945, 16l; Pas. 1945, I, 172; Cass. 22 oktober

1954, Arr. Cass. 1955,98; Pas. 1955, I, 149.

805. Vandenberghe, H., Hamelink, P. en Van Quickenbome, M., Overzicht,T.P.R., 1980,
1274-1275, nrs. 110-l I l; Comelis, L.,kken,249-250, nr.257; Mons 2 februari 1988,
J.L.M.B. 1988, 1406.
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Uit recente uitspraak en rechtsleer blijkt dat die zienswijze op steeds

meer kritiek stuit.

Op de eerste plaats is vast te stellen dat de rechters, gevat door een

concreet geschil, meestal niet onderzoeken of de toepassingsvoorwaarden

van artikel 1386 B.W. al dan niet zijn verenigd wanneer de vordering op

artikel 1384 lid 1 is gestoeldso6.

Tevens wordt terecht onderstreept dat het aan de rechter niet toekomt
het debat naar artikel 1386 B.V/. te verschuiven, wanneer de partijen

zich op de toepassing van artikel 1384 lid I B.W. toeleggen8o7. De

aansprakelijkheidsregels, vervat in beide wetsbepalingen, raken immers

de openbare orde niet zodat de rechter door een dergelijk initiatief het

algemeen rechtsbeginsel zou miskennen dat het, in burgerlijke zaken, aan

partijen toekomt de grenzen van hun geschil te bepalen8o8.

Ten slotte is erop te wijzen dat het kennelijk niet de bedoeling van de

wetgever was de eigenaars van gebouwen tegen het aansprakelijkheidsri-
sico te beschermen, maar dat hij integendeel een bijkomende bescherming

van de slachtoffers van instortende gebouwen beoogde. Onder die om-
standigheden is een cumulatieve toepassing van de artikelen 1384 lid 1 en

1386 B.rü/. te bepleitensæ.

Wanneer die zienswijze wordt bijgevallen, zijn de volgende resultaten

te bereiken:

- het slachtoffer kan de eigenaar-bewaarder van een gebouwlzaak zo-

wel op grond van artikel 1384 lid 1, als van artikel 1386 B.W. aanspreken.

- bevindt het gebouw (of het ingestorte deel) zich onder de bewaring

van een derde (b.v. de huurder, de vruchtgebruiker, . . . ), dan is zijn
aansprakelijkheid met die van de eigenaar in solidum in te roepen.

- in hun onderlinge rechtsverhouding kunnen de bewaarder (art. 1384

lid 1 B.W.) en de eigenaar (art. 1386 B.V/.) op de objectieve aanspra-

kelijkheidsregels vervat in de vermelde wetsbepalingen een beroep doen,

vermits zij slachtoffers van de gebrekkige zaak resp. het ingestorte gebouw

806. Zie b.v. Rb. Nivelles 2l november 1985, R.G.A.R., 1987, nr. 11272 (toepassing van

artikel 1384 lid I B.W. op de val van een schoorsteen); Kh. Antwerpen 26 juni 1986,

T.B.H. 1987, 461 (toepassing van artikel 1384 lid I B.W. op de instorting van een

kelder).
807. Brussel l0 maart 1983, Pas. 1983, II, 55; cfr. Antwerpen, 13 september 1983, De

Yen. 1984,459.
808. Procureur Generaal Krings, E., Het ambt van de rechter bij de leiding van het

rechtsgeding, R.W. 1983-84, 343 et seq.

809. Dalcq, R.O., o.c., R.CJ.B., 1971, 505-506; Meulders, L., o.c., R.G/.R., 1984, nr.
10842-7 verso, nrs. 30-31; zie ook supra nr. 319.
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zijn. Een verdeling van de aansprakelijkheid dringt zich op8l0

In ongetwijfeld uitzonderlijke omstandigheden kan het gebeuren dat
een gebouw instort en schade berokkent omwille van een gebrek in de

bouw, dat zelf het gevolg is van het gebrek van een onderdeel van het
gebouw, waarvan de eigenaar van het gebouw noch het eigendomsrecht,
noch de bewaring (b.v. eigendomsvoorbehoud) heeft verworven.

Wanneer de samenloop tussen de artikelen 1384 lid 1 en 1386 B.W.
wordt aanvaard, is tot een aansprakelijkheid in solidum tussen de eige-
naar en de bewaarder van het gebrekkige onderdeel te besluiten, met de

mogelijkheid door middel van een verhaal tot een verdeling van de aan-

sprakelijkheid in de onderlinge rechtsverhouding te komen8l1.
Dezelfde oplossingen zijn te bekomen wanneer de schade, waarvan

de vergoeding wordt gevorderd, gelijktijdig wordt veroorzaakt door de

instorting van een gebouw en een gebrekkige zaak, die met het gebouw

niets heeft te maken.

C.7. Ten aanzien van artikel 1385 B.W

420. Afgezien van de reeds besproken veronderstelling dat de schade

tegelijk door de instorting van een gebouw en door een dier is veroor-
zaakt8t2, kan het verzuim in het onderhoud, het gebrek in de bouw of de

instorting van het gebouw door een dier zijn veroorzaakt8l3.
In dat geval kan het slachtoffer de aansprakelijkheid in solidum van de

eigenaar ofde bewaarder van het dier envan de eigenaar van het gebouw

inroepen. Worden de toepassingsvoorwaarden van die wetsbepalingen be-

wezen, dan kunnen de aansprakelijken in hun onderlinge rechtsverhouding
eveneens op de artikelen 1385-1386 B.W. een beroep doen, vermits zij als

slachtoffers van het dier resp. het gebouw zijnte beschouwensl4.
Aangezien de eigenaar of de bewaarder van het dier het verzuim in

het onderhoud, het gebrek in de bouw of de instorting van het gebouw

niet door een persoonlijke fout heeft veroorzaakt,kan de eigenaar van het
gebouw geen volledig verhaal uitoefenen, zodat tot een verdeling van de

810. Zie supra nr. 416.

Sll.Zie voor een toelichting mutatis mutandis, supra nr.416
812. Supra nr. 391.
813. B.v. een dier (b.v. een duif) dat sterft op het dak van een industriegebouw, de afwate-

ring verstopt en een instorting als gevolg van gewichtsoverbelasting veroorzaakt. De
daad van het dier bestaat in het plaats nemen op het dak van het industriegebouw.

814. Zie supra nr. 416.
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aansprakelijkheid is te besluiten.

Ook wanneer het verhaal door de eigenaar of de bewaarder van

het dier wordt uitgeoefend, is een verdeling van de aansprakelijkheid

onvermijdelijk.

C.8. Ten aanzien van artikel 1386 B.W.

421. Twee problemen lijken te kunnen rijzen: enerzijds, de instorting van

een gebouw in medeëigendom, anderzijds, de instorting van een gebouw

die aanleiding geeft tot een verzuim in het onderhoud, het gebrek in de

bouw of de instorting van een ander gebouw.

De aan de medeëigendom verbonden problemen werden reeds be-

sprokensls. Het slachtoffer, ongeacht of het een derde dan wel een

medeëigenaar is, kan de aansprakelijkheid in solidum van de medeëigenaars

inroepen, eventueel onder aftrek van het eigen aandeel in de aansprake-

lijkheid wanneer het slachtoffer een medeëigenaar is. Afgezien van die

hypothese, is de aansprakelijkheid in hun onderlinge rechtsverhouding te
verdelen, waarbij elkeen op artikel 1386 B.W. een beroep kan doen.

De instorting van een gebouw, binnen de toepassingsvoorwaarden van

artikel 1386 B.W. kan tot gevolg hebben dat een ander - b.v. naburig -
gebouw een verzuim in het onderhoud ofeen gebrek in de bouw begint te
vertonen, dat naderhand tot instorting aanleiding geeft of kan ertoe leiden

dat een ander gebouw dat reeds een verzuim in het onderhoud of een

gebrek in de bouw vertoont dadelijk mee instort.
Het slachtoffer van het laatst ingestorte gebouw kan de aansprakelijk-

heid in solidum van de eigenaars inroepen, die in hun onderlinge rechts-

verhouding de desbetreffende wetsbepaling kunnen inroepen. Vermits zij
bij de toepassing van artikel 1386 B.W. persoonlijk geen fout pleegden

waardoor het verzuim in het onderhoud, het gebrek in de bouw of de instor-
ting van het gebouw werd veroorzaakt, kan geen verhaal voor het geheel

worden uitgeoefend. De aansprakelijkheid is tussen hen te verdelen8l6.

815. Supra nr. 410.

816. supra nr. 409.

669



e. Aansprakelijkheid wegens abnormale burenhinder.

422. Znnder vooruit te lopen op de bespreking van de grondslag van

die aansprakelijkheid, is vast te stellen dat de meeste auteurs, in recente

publicaties, van oordeel zijn dat de aansprakelijkheid wegens abnormale

burenhinder (ook "evenwichtsleer" genoemd), die in het Belgische recht

door de zgn. kanaal- en schoorsteenaJresten van het Hof van Cassatie van

6 april 196gstz werd bevestigd, een objectieve aansprakelijkheidsls in het

leven heeft geroepenslg.

Die "objectieve" aansprakelijkheid wordt bovendien als een aanspra-

kelijkheid voor zaken omschreven.

Aangezien die aansprakelijkheid betrekking heeft op het gebruik dat
van een onroerend goed wordt gemaakt, is zij inderdaad als een aanspra-

kelijkheid voor zaken te beschouwen. Zoals hierna wordt aangetoond, is

zij ook objectief, maar omwille van andere redenen dan meestal wordt
aangenomenS2o.

Zoals gebruikelijk, wordt de bespreking van de aansprakelijkheid we-
gens abnormale burenhinder met de arresten van het Hof van Cassatie dd.

6 april 1960 aangevat. Evenwel is niet te vergeten dat het Hof van Cassa-

tie geen nieuwe rechtsregel in het leven riep, maar integendeel, op grond

van in de rechtspraak en rechtsleer tot stand gekomen ontwikkelingen,
vaststelde dat een nieuwe aansprakelijkheidsregel bestond82l.

De redenering van het Hof van Cassatie is welbekend. Artikel 544
B.W. kent iedere eigenaar van een onroerend goed het recht toe het gebruik
en het genot van zljn zaak te hebben. Naburige eigenaars hebben aldus een

gelijk recht op het gebruik en op het genot van hun eigendom.

817. Cass. 6 april 1960, Arr. Cass. 1960,722; Pas. 1960, I,915.
818. Bedoeld wordt een aansprakelijkheid die geen bewijs van een fout van de aangespro-

kene vergt.
819. Zie o.m. Bocken, H., o.c., T.P.R.,1984,351, nr. 31; Fagnart, J.L., Les faits générateurs,

49-63; Van Oevelen, A., Schadevergoeding bij rechtmatige overheidsdaad in België,
Antwerpen, Kluwer, 1984,23, nr. 17 . . .

820. Zie infra nrs. 439-441.
821. Ziem.b.t de toestand voor 1960: Cass.6 april 1960, Arr. Cass. 1960,722; Pas. 1960, I,

915 met conclusie van Advocaat Generaal Mahaux; R.C.J.B., 1960,257 met conclusie
van Advocaat-Generaal Mahaux en noot Dabin, J.; R.G.A.R., 1960, nr. 6557 met noot
Dalcq, R.O.; J.T. 1960, 339 met noot Demeulder, A; zie ook Dalcq, R.O., Traité,
1,273, ws.642 et seq.; Derine, R., Van Neste, F. en Vandenberghe, H., Zakenrecht,
l-A, in Beginselen van Belgisch privaatrecht, V, Antwerpen, S.W.U., 1974, M5-448;
Henry, P., La théorie des troubles excédant la mesure des inconvénients ordinaires du
voisinage ou les limites de la nuance, lur. Liège,1984, 583.
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Die juridische gelijkheid geeft in de feiten aanleiding tot een even-
wicht tussen de respectieve rechten van de eigenaars, dat, eenmaal wan-

neer tussen de eigendommen de betrekkingen zijn vastgesteld en rekening

houdende met de uit nabuurschap voortvloeiende normale lasten, door de

eigenaars is te eerbiedigenszz. De buurman die, zonder foutief te hande-

len, dit evenwicht verstoort door aan een nabuur hinder te veroorzaken

die de maat van de gewone buurschapshinder overschrijdt, miskent die
rechtsplicht en is een rechtmatige en passende compensatie verschuldigd,
waardoor het verbroken evenwicht wordt hersteld.

Rechtspraak en rechtsleer hebben sindsdien de draagwijdte van die
rechtsregels nader omschreven823.

Toch kunnen uit de arresten van 6 april 1960 de toepassingsvoorwlrar-

den van de aansprakelijkheid wegens abnormale burenhinder worden ge-

licht, al zijn zij uiteraard aan de latere ontwikkelingen van de rechtspraak

te toetsen.

Die toepassingsvoorwaarden zijn:
a. een daad (gedraging)

b. van een rechtssubject, dat een onroerend goed bezet,
c. waardoor aan een nabuur, dat ook een onroerend goed bezet,
d. een abnormale burenhinder,
e. wordt veroorzaakt.

Zij worden hierna achtereenvolgens onderzocht (A), wa.una bondig
de sanctie wordt besproken (B).

Aan de grondslag van de aansprakelijkheid wordt meer aandacht

geschonken (C) en ten slotte wordt haar toepassingsgebied bepaald door de

aansprakelijkheid wegens abnormale burenhinder aan de reeds besproken
aansprakelijkheidsregels te toetsen (D).

822. Door naar de feitelijke betrekkingen tussen de eigendommen en naar de normale lasten
van de nabuurschap te verwijzen, wordt onderstreept dat de juridische gelijkheid van
de eigenaars geenfeitelijke gelijkheid inhoudt (zie infra nr.428).

823.Zieter zakehetzeer volledige overzicht van Van Oevelen, A., o.c.,23-57,nrs. 17-39
en de aldaar vermelde referenties; zie ook Fagnart, J.L., Les faits générateurs . . . ,

49-63; adde: Hanotiau, M., La responsabilité en matière de troubles de voisinage

- fondements théoriques, \n Rencontres universités - enffeprises d'assurance, nr. 4,
Brussel, A.J.A., 1980, 48 blz.; Hannequaert, Y., L'article 544 du C.c. et la faute de
l'entrepreneur ou de I'architecte,T. Aann.,1985, 58-68; Hansenne, J., [æ point sur la
théorie des troubles de voisinage, Ann. Dr. Liège,1985, l4l-194; Henry, P., o.c.,Jur.
Lièse, 1984, 583-592.
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A. De toepassingsvoorwaarden.

A.l. Een daad (gedraeinil.

423. De aansprakelijkheid wegens abnormale burenhinder is geen toe-
passing van de artikelen 1382-1383 B.W. omdat geen fout of nalatigheid
van de aangesprokene is te bewijzen. Hierover bestaat geen twijfel824, al
is vast te stellen dat in de rechtspraak soms de - overbodige - voorzorg
wordt genomen zowel op de toepassingsvoorwaarden van de aansprakelijk-
heid wegens abnormale burenhinder als op die van de artikelen 1382-1383
B.W. te wijzenBzs.

Toch treft de aansprakelijkheid geen hoedanigheid: de loutere omstan-
digheid dat de aangesprokene een buurman is die een onroerend goed

bezet, is onvoldoende om hem, wanneer vanuit dit onroerend goed aan

een nabuur een abnormale hinder wordt veroorzaakt, een aansprakelijk-
heid ten laste te leggen.

Een daad, d.w.z. een gedraging van de aangesprokene is vereist826. De

daad moet worden bewezen door de nabuur die op de aansprakelijkheid
wegens burenhinder een beroep doet. Laat de feitenrechter na een daad

van de aangesprokene vast te stellen, dan is zijn beslissing onwettelijk en,

wanneer zij in laatste aanleg is gewezen, vatbaar voor cassatie.

Uit de rechtspraak en de rechtsleer blijkt dat de daad van de aange-

sprokene niet noodzakelijk een handeling, een actief optreden vergt. Onder
omstandigheden, kan de ontstentenis van handelen, het stilzitten als een

daad in aanmerking komen827. Daartoe is evenwel de vaststelling nodig
dat de aangesproken buurman, minstens impliciet doch zeker, de beslis-

824. O.m. Hansenne, J., o.c., Ann. Dr. Liège, 1985, 150-152; Van Oevelen, A., o.c.,23-25,
nr. 17; een gecumuleerde toepassing van beide aansprakelijkheidsregels is mogelijk:
zie infra nr. 442.

825. O.m. Rb. Huy 25 juni 1986, R.G.A.R. 1987, nr. 11280; zie ook Fagnart, J.L.,
Chronique, J.T., 1976,61l, nr. I15.

826. Cass. 13 december 1985, An. Cass. 1986,563; Pas. 1986, I,490; Cass.28 april 1983,

Arr. Cass. 1983, 1057; Pas. 1983, I,965 (waarin het Hofvan Cassatie er-betekenisvol
op wijst dat niet werd opgekomen tegen de beslissing van de feitenrechter dat de

aansprakelijkheid wegens burenhinder steunt op de enkele hoedanigheid van eigenaar
van degene die, zonder een fout te begaan, het evenwicht tussen de eigendommen
verstoort); zie ook Hannequart, Y., o.c., T. Aann. 1985,62-66.
contra: Fagnafi. J.L. en Denève, M., Chronique, .I.f. 1988, 266, nr. t27C; cfr.Derine,
R., Van Neste, F. en Vandenberghe, H., o.c.,l, A, 454-457, nr. 251.

827.Deine, R., Hinder uit nabuurschap en rechtsmisbruik, T.P.R., 1983,264, nr.8;
Hannequart, Y., o.c., T. Aann. 1985, 65-66; Hansenne, J., o.c., Ann. Dr. Liège, 1985,
163-166, nr. 14.
cf. Derine, R., Van Neste, F. en Vandenberghe, H., o.c., l, A, 469-470, nr.258.
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sing nam, om zich van een handeling te onthouden, m.a.w. besliste geen

gebruik te maken van het recht dat hij t.a.v. het bezette onroerende goed

kon laten gelden.
'Wanneer hij, zonder een dergelijke beslissing, nalaat van zijn recht

gebruik te maken, lijkt geen sprake van een "daad" te kunnen zijn en

wordt, wanneer het tegendeel wordt aangenomen, de aansprakelijkheid
eerder aan een hoedanigheid verbonden. Onder die omstandigheden blijft
evenwel te onderzoeken of de aangesprokene, door na te laten van zijn
recht gebruik te maken, al dan niet een fout in de zin van de artikelen
1382-1383 B.W. maakte.

Dit onderscheid wordt in rechtspraak en rechtsleer echter niet steeds

gemaakt.

De daad van de buurman moet geen rechtstreeks verband met de abnor-

male burenhinder vertonen: het is evenmin nodig dat hijzelf de abnormale

burenhinder in het leven riep. Het volstaat dat hij door een beslissing no-

pens het door hem bezette onroerende goed, derden de mogelijkheid biedt
abnormale hinder aan een nabuur te berokkenens2s.

Een duidelijk voorbeeld hiervan is te vinden in de rechtspraak die
aanneemt dat de door een aannemer en/of een architect in het leven
geroepen abnormale burenhinder, niettemin aan de bouwheer is toe te
rekenen omdat hij hen de mogelijkheid bood (wat een beslissing, een

gebruik van zijn recht op het bezette onroerende goed inhoudt) om t.a.v.

zijn erf op te treden (b.v. werken uit te voeren . . . )82e.

Een ander voorbeeld biedt de rechtspraak die de bouwheer-promotor
aansprakelijk stelt voor de abnormale hinder die met de uitvoering van

de werken gepaard gaat, ook wanneer hij intussen het onroerende goed

geheel of gedeeltelijk kon verkopen. Hij nam immers de beslissing (=

een daad) om de werken uit te voeren waardoor de abnormale hinder
ontstond. Die daad is hem en noch de aannemer (architect) , noch de koper
toerekenbaar83o.

828. Derine, R., o.c., T.P.R. 1983,264, nr.8; Hannequart, Y., o.c., T. Aann. 1985, 66-68;
Brussel,27 september 1985, J.L.M.B.1987,367; Gent 17 oktober 1986, T. Aann.
1986,215; Rb. Brussel, 15 januari 1985, T. Aann. 1987, 145 met noot Hotermans, R.

829.Zie o.m. Brussel 2 juni 1982, R.W. 1984-85, 1513; Liège 20 mei 1984, Jur. Liège
1984, 573; Brussel, 27 september 1985, J.L.M.B. 1987,362; Liège 8 oktober 1986,
Rev. Rég. Dr. 1986,410; Gent l7 oktober 1986, T. Aann. 1986,215;

830. O.m. Cass. 20 juni 1975, Arr. Cass. 19075, ll2l; Pas. 1975, I, 1014; Derine, R.,
o.c., T.P.R. 1983, 277, nr. 27. Enig voorbehoud is te maken: wanneer de litigieuze
burenhinder het gevolg is van de beslissing van de bouwpromotor-verkoper is tegen
die rechtspraak weinig in te brengen. Wanneer de litigieuze hinder, vanaf het ogenblik
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De "daad" kan er ook in bestaan dat de aangesprokene bepaalde

werkzaamheden heeft mogelijk gemaakt of ermee heeft ingestemd dat een

activiteit op zijn erf plaatsgrijpt.
Omgekeerd kan uit de vaststelling van het bestaan van een abnormale

burenhinder niet zonder meer het bestaan van een daad worden afgeleid.
De abnormale burenhinder kan, onder omstandigheden, immers het gevolg
zijn van een fout of van een daad van een derde, van een fout of van

een daad van het slachtoffer, van toeval of van overmacht. Gedacht kan
b.v. worden aan een brand die wordt veroorzaakt door een rechtssubject
dat zich zonder toelating op een onroerend goed bevindt of die door
zelfontbranding van zaken of materialen ontstaat83l'832. Aldus kan het
eveneens gebeuren dat een fout van een aannemer of van een architect,
waardoor abnormale burenhinder wordt veroorzaakt, niet in verband met
een daad van de bouwheer-opdrachtgever is te brengen833.

A.2. De daad moet toerekenbaar zijn aan een rechtssubject

dat een onroerend goed bezet.

424. De daad, waardoor een abnormale burenhinder wordt veroorzaakt,
moet aan een rechtssubject, dat een onroerend goed bezet, toerekenbaar
zijn. De hoedanigheid van het rechtssubject speelt verder geen rol: het kan
een natuurlijk- of een rechtspersoon zijn. Daaruit volgt dat de aansprake-

lijkheid wegens abnormale burenhinder ook op de overheid toepasselijk
is834, wat door de rechtspraak bij herhaling is bevestigd83s.

Is de overheid aldus wegens abnormale burenhinder aansprakelijk, dan

is nochtans te onderstrepen dat bij de beoordeling van het evenwicht
dat tussen eigendommen is tot stand gekomen, onder omstandigheden,

dat de koper het onroerende goed bezet, door laatstgenoemde evenwel verder wordt
veroorzaakt (b.v. het geluid van ventilatoren die moeten worden aangezet), dan lijkt
hem, onder omstandigheden, ook een daad aan te rekenen.

831. Tenzij het materiaal door de aangesproken buurman op het onroerende goed werd
vergaard; in dat geval is hem een daad toerekenbaar.

832. Hannequart, Y., o.c., T. Aann. 1985, 65-66, Hansenne, J., o.c., Ann. Dr. Liège 1985,
l«: c[r. Rb. Antwerpen 19 mei 1983, R.W. 1986-87,550.

833. b.v. een fout (daad) van de aannemer of architect, gepleegd buiten het kader van de
toegekende opdracht.

834. Paques, H. en Allard, 4., o.c., in"L'administrationface à ses juges", Liège, 1987,
8 1 -9 1 ; Van Oevelen, A., S c hadeve rgoeding, 42-43, nrs. 27 -28.

835. O.m. Cass. 6 april 1960, Ar. Cass. 19ffi,722; Pas. 1960, I, 915; Cass. 19 oktober
1972, Arr. Cass. 1973, 178; Pas. 1973,I,177; Cass. 28 juni 1973, Atr. Cass. 1973,
1063; Pas. 1973,1, l0l3; Cass. 27 september 1973, An. Cass. 1974, 98; Pas. 1974,I,
89; Cass. 28 april 1983, tur. Cass. 1983, 1057; Pas. 1983, I, 965; Cass. 9 juni 1983,
Arr. Cass. 1983,1256:' Pas. 1983, I, 1145;
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rekening is te houden met de bijzondere doch normale lasten waarmee

overheidsdiensten kunnen gepaard gaan. Dit aspect is bij de beoordeling
van het al dan niet bestaan van de abnormale burenhinder te behandelens36

en doet geen afbreuk aan de principiële toepasselijkheid op de overheid
van de thans besproken aansprakelijkheidsregel.

In 1960 werd de indruk gewekt dat de aansprakelijkheid noodzakelijk
ten laste van de eigenaar van een onroerend goed diende te komen837.

Rechtspraak en rechtsleer kenden op dit punt een opmerkelijke ontwikke-
ling. Thans wordt aangenomen dat de aansprakelijkheid wegens abnormale

burenhinder niet alleen de eigenaar van het onroerende goed treft, waar

de abnormale stoomis door een daad ontstaat, maar ook de rechtssubjec-

ten die t.a.v. dit onroerende goed als houder van een zakelijk of van een

persoonlijk recht één van de attributen van het eigendomsrecht (recht van

gebruik; recht van genot; beschikkingsrecht) bezittenS38.

Om die reden zijn vruchtgebruikers, huurders, onderhuurders, conces-

siehouders wegens abnormale burenhinder aansprakelijk wanneer

hun daad aan de oorsprong van die stoornis ligt.
Voor het overige is het onverschillig of de aangesprokene dat zakelijke

of persoonlijke recht op het onroerende goed ingevolge een overeenkomst

of een wettelijke bepaling heeft verkregen84o, dan wel of hij zich het recht

op gebruik of genot, afgeleid uit het eigendomsrecht, motu proprio heeft

toegeëigend (b.v. bezetter te goeder of te kwader trouw met het oog op

de verkrijgende verjaring).
Evenmin van belang is de eventuele vervreemding van het onroerende

goed of de beëindiging van de bezetting ervan: de bestaande aansprake-

lijkheid wordt er niet door beinvloed8al.

De vraag rijst daarbij of de aansprakelijkheid wegens abnormale bu-

renhinder tegelijk op de eigenaar van het onroerende goed en de bezetter(s)

836. Zie infra nrs. 427-433.
837. Cass.6 april 1960, Arr. Cass. 1960,722; Pas. 1960, I,915.
838. O.m. Cass.31 oktober 1975, Arr. Cass. 1976,285; Pas. 1976,1,276; Cass.9juni

1983, Arr. Cass. 1983, 1256; Pas. 1983, I, 1145.

839. Zie o.m. Bocken, H., Aansprakelijkheidsrecht,2T5, nr. 159; Derine, R., o.c., I.P.R.
1983,271, nrs. 17-21; Derine, R., Van Neste, F., Vandenberghe, H., o.c., l, A,
470-473; Fagnart, J.L., Les faits générateurs . . . , 56, nr. 67; Van Oevelen, A.,
Schadevergoeding,29, nr. 20, vnl. noot 94; Rb. Brussel 15 januari 1985, T. Aann.
1986,145.

840. Cass. 9 juni 1983, Arr. Cass. 1983, 1256; Pas. 1983, I, 1 145.

841.Zie Derine, R., Van Neste, F. en Vandenberghe, H., o.c., I, A,475-477, nr.265;
Fagnart, J.L. en Denève, M., Chronique,J.T. 1988, 266, nr.729.
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kan rusten, die een van het eigendomsrecht afgeleid recht op het onroe-

rende goed kan laten gelden?

In beginsel bestaat hiertegen geen bezwaar op voorwaarde vanzelf-
sprekend dat alle toepassingsvoorwaarden van de aansprakelijkheidsregel

zowel in hoofde van de eigenaar, als van de bezetter zijn verenigdsa2.

Uit de rechtspraak en de rechtsleer blijkt dat de aansprakelijkheid
wegens abnormale burenhinder enkel op het nabuurschap m.b.t. onroerende
goederen betrekking heeft. Dit wil niet zeggen dat de abnormale hinder
noodzakelijk het gevolg moet zijn van het onroerende goed, waarvan

gebruik wordt gemaakt. Het volstaat dat een roerend goed dat zich op of
in het litigieuze onroerende goed bevindlsa3 o1 een activiteit die op of in
het onroerende goed wordt ontplooid die abnormale hinder veroorzaakt84.

De abnormale hinder die door roerende goederen of een activiteit wordt
veroorzaakt, zonder dat zlj in verband zijn Te brengen met een daad van

de eigenaar of de bezitter van een onroerend goed, valt daarentegen buiten

het toepassingsgebied van de aansprakelijkheidsregel8a5.

425. Uit het voorgaande volgt - zo wordt aangenomen - dat de architect,

de aannemer, de onderaannemer, de betoningenieur . . . , in beginsel,

niet in het toepassingsgebied van de aansprakelijkheid wegens abnormale

burenhinder kunnen vallen846.

Zij beschikken immers, ten aanzien van het onroerende goed waarop

hun opdracht betrekking heeft, niet over één van de attributen van het

842. Zie o.m. Antwerpen 20 december 1976, R.W. 1976-77, 2156; Rb. Brussel 15 januari

1985, T. Aann. 1986, 145; cfr. Rb. Antwerpen 18 mei 1972, R.G.A.R. 1973, nr. 8950;

Rb.Liège 29 februari 1972, R.G.A.R. 1972, nr. 8900.
843. Mits bovendien een daad van de aangesprokene is te bewijzen.
844. Zie o.m. Brussel 27 september 1985, J.L.M.B. 1987,362; Rb. Antwerpen 25 juni 1981,

Pas. 1983, III, 66; Rb. Brugge 8 oktober 1984, R.W. 1985-86, 1502; Rb. Brussel 15

januari 1985, T. Aann. 1986, 145; Rb. Huy 25 juni 1986, R.G.A.R. 1987, nr. 11280;
Vred. Huy 28 november 1985, Jur. Liège 1986, 57; Vred. Louveigné 23 juni 1987,
Ann. Dr. Liège 1987,435.

845. Van Oevelen, A., Schadevergoeding,53-57, nrs. 35-39: de auteur pleit voor een

restrictieve interpretatie van de aansprakelijkheid wegens abnormale burenhinder.
846. Zie Cass. 28 januari 1965, Pas. 1965, I, 521; Cass. 5 mei 1967, Arr. Cass. 1967, 1081;

Pas. 1967, I, 1049; Liège23mei 1984,Jur.Liège 1984,573; Brussel 24april 1986,
T. Aann. 1987,41 met noot; Liège I oktober 1986, Rev. Rég. Dr. 1986,410; Brussel

25 februari 1988, J.T. 1988, 302.
Zie ook: Derine, R., Van Neste, F. en Vandenberghe, H., o.c., I, A,479-481, nr.267A;
Hannequart, Y., o.c., T. Aann. 1985, 58; Hansenne, J., o.c., Ann. Dr. Liège 1985, 174,
nr. 19, l; Fagnart, J.L., Les faits générateurs . . . , 57-59, nr.69; Fagnart, J.L. en

Denève, M., Chronique, ,I.f. 1988, 267, nr. 129.4.
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eigendomsrecht.
De door hen gesloten overeenkomst van huur van diensten kent hen

weliswaar, m.b.t. het onroerende goed, bepaalde vorderingsrechten toe

(o.m. het recht tot toegang; het recht om de opdracht op het onroerende

goed uit te voeren . . . ), maar die rechten gaan - in beginsel - niet

zover dat zij een zakelijk recht van gebruik, een recht van genot of een

beschikkingsrecht over het onroerende goed toekennen.

Toch doet die rechtspraak vragen rijzen: de huurder, de onderhuurder,

de concessiehouder beschikken evenmin over een zakelijk recht op het

onroerende goed, dat het voorwerp van de, door hen gesloten overeenkomst

i.847.

Die overeenkomsten doen enkel vorderingsrechten (persoonlijke rech-

ten) ontstaan die niet op zaak, maar op de persoon van hun medecontractant

betrekking hebbensas: zij kunnen die medecontractant ertoe verplichten hen

- volgens de modaliteiten van de overeenkomst - een onroerend goed ter
beschikking te laten. T.a.v. die rechtssubjecten wordt nochtans aangeno-

men dat de aansprakelijkheid wegens abnormale burenhinder toepasselijk

is, terwijl dit t.a.v. aannemers, architecten . . . in het algemeen niet zou

gelden, hoewel zij zich tijdens de uitvoering van hun opdracht ook kunnen

beroepen op een vorderingsrecht jegens de opdrachtgever om het onroe-

rende goed te hunner beschikking te stellen ten einde de opdracht uit te
voeren.

Onder die omstandigheden, is wellicht aan te nemen dat de vraag of de

aansprakelijkheid wegens abnormale burenhinder al dan niet op aannemers,

architecten . . . is toe te passen, niet in het algemeen, maar in concreto

is te beantwoorden. Er is in feite te onderzoeken of de aangesproken

architect, aannemer . . . op het ogenblik dat de abnormale burenhinder

werd veroorzaakt, t.a.v. het litigieuze onroerende goed over een, van het

eigendomsrecht op dit onroerende goed afgeleid recht beschikte.

Overigens sluit de toepassing van de aansprakelijkheid wegens ab-

normale burenhinder op de aannemer, architect . . . geenszins uit dat de

eigenaar van het onroerende goed, de huurder . . . om diezelfde reden zou-

den worden aangesproken wanneer de toepassingsvoorwaarden daartoe in
hun hoofde zijn verenigd.

847. Dalcq, R.O., Examen , R.C J .8. 1987 , 622, nr. 19.
848. Z\e m.b.t. het onderscheid tussen het zakelijk- en het vorderingsrecht: De Page, H.,

Traité, l, 191-193, nr. 127; Falys, J., Introduction,234-285 en 289.
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A.3. Alleen naburen, die eveneens een onroerend goed bezetten, kunnen

op de aansprakelijkheid wegens abnormale burenhinder een beroep doen

426. Op de eerste plaats is vast te stellen dat niet alleen naburen-eigenaren

de bescherming van de besproken aansprakelijkheidsregel kunnen inroe-
pen.

Dit is uitdrukkelijk bevestigd door een arest van het Hof van Cassatie

dd. 10 januari 19748+9 waarin, m.b.t. een huurder, is aangenomen dat
wanneer de abnormale hinder afbreuk doet aan een bestanddeel van het

eigendomsrecht (recht van gebruik, van genot of van beschikking), de

huurder (of de titularis van een van het eigendomsrecht afgeleid recht)

- die een nabuur is - tegen de eigenaar van het andere erf - die een

andere nabuur is - kan optreden. Die opvatting wordt in het algemeen

bijgevallensso. Hieruit volgt dat telkens in concreto is te bepalen of de

eisende partij, op het ogenblik dat de abnormale hinder is veroorzaakt, t.a.v.

een "naburig" onroerend goed hetzij een zakelijk, hetzij een persoonlijk
recht kon laten gelden dat van het eigendomsrecht op dit onroerende goed

is afgeleid.

Een huurder, een onderhuurder, een concessiehouder, een vruchtge-

bruiker . . . kunnen aldus op de aansprakelijkheid wegens abnormale bu-
renhinder een beroep doen.

Die mogelijkheid is in het algemeen toe te kennen aan elke "bezet-

ter" van een onroerend goed (b.v. een aannemer, een architect ... ) op

voorwaarde dat wordt bewezen dat hij beschikt over een van het eigen-

domsrecht afgeleid recht.

Afgezien van het voorgaande, moet de aanlegger de hoedanigheid van
"nabnttr" van de verweerder bezitten. Dit betekent dat nabuurschap moet

bestaan tussen het onroerende goed, waarop het zakelijke of persoonlijke
doch minstens van het eigendomsrecht op dit goed afgeleide recht van de

eiser steunt enhet onroerend goed, waarop de aangesprokene een zakelijk
of persoonlijk, doch minstens van het eigendomsrecht op dit goed afgeleide
recht kan uitoefenen.

849. Cass. l0januari 1974, An. Cass. 1974,520; Pas. 1974,1,488 met de conclusie van
Advocaat-Generaal Mahaux.
Zie ook Antwerpen 14 januari 1986, R.W. 1987-88, 1035 (waardoor een op artikel
544 B.W. gestoelde vordering ongegrond is verklaard, omdat de eiser geen nabuur
was: schade berokkend aan een geparkeerde wegen).

850. O.m. Fagnart, J.L., Les faits générateurs . . . , 53-54, nr. 64; Renard, Cl., Le dyna-
misme de la théorie des troubles de voisinage: le cas du locataire, R.CJ.B. 19'15,

360-369; Van Oevelen, A., o.c.,29-31, nr. 20
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Daartoe is niet vereist dat die onroerende goederen aanpalend zouden
zijn. Volgens de rechtspraak en de rechtsleer, kan nabuurschap bestaan

tussen onroerende goederen die door een waterloop zijn verbonden of zich
in de reikwijdte van trillingen, verschuivingen . . . bevinden die op één

erf worden veroorzaaktS5l.

Die zienswijze is bij te vallen: de zakelijke of persoonlijke, doch steeds

minstens van eigendomsrechten afgeleide rechten die, in het kader van

de aansprakelijkheid wegens abnormale burenhinder, aan elkaar worden
getoetst, bestaan immers niet alleen ten aanzien van aanpalende onroerende
goederen. Hun bestaan moet door alle overige rechtssubjecten worden
geëerbiedigd.

Hierbij rijst dan ook de vraag of de theorie van de abnormale buren-

hinder niet toepasselijk is te verklaren op de rechtsverhoudingen tussen

rechtssubjecten die, t.a.v. eenzelfde onroerend goed, de titularis zijn van

een zakelijk of persoonlijk doch minstens van het eigendomsrecht op dit
goed afgeleid recht. Een bevestigend antwoord lijkt zeker te verdedigen.

In aanmerking is te nemen dat enkel het "slachtoffer" van de abnormale

burenhinder op de desbetreffende aansprakelijkheidsregel een beroep kan

doen en dat zijn aanspraak enkel betrekking kan hebben op de hem
persoonlijk berokkende abnormale burenhinder.

Daaruit volgt o.m. dat de eigenaar-bezetter van een onroerend goed,

die het slachtoffer van abnormale burenhinder werd en zijn onroerend
goed later heeft verkocht, alleen - met uitsluiting van de koper - het recht
heeft op die aansprakelijkheidsregel een beroep te doen wat de abnormale

burenhinder betreft, die tijdens zijnbezettng is geleden852.

De koper alleen kan de abnormale hinder laten sanctioneren die tijdens
zijn bezetting is veroorzaaktss3.

Dit criterium laat ook toe de aanspraakgerechtigden te bepalen wanneer

meerdere rechtssubjecten t.a.v. het onroerende goed, waar de abnormale
burenhinder werd geleden, een zakelijk of persoonlijk, doch minstens van

het eigendomsrecht op dit goed afgeleid recht kunnen laten gelden (de eige-
naar, de vruchtgebruiker, de huurder, de onderhuurder, de aannemer . . . ).

Hun aanspraken komen slechts in aanmerking in de mate dat zij
persoonlijk het slachtoffer van de abnormale burenhinder werden.

851. Cass.28 april 1983, An. Cass. 1983, 1057; Pas. 1983, I, 965; Rb. Gent 8 mei 1987,
T.B.B.R. 1988, 577; Hansenne, J., o.c., Ann. Dr. Liège 1985, 166-167, nr. 15.

852. Tenzij de verkoper zijn rechten eveneens aan de koper zou hebben overgedragen
(overdracht van schuldvordering).

853. Derine, R., o.c., T.P.R. 1983,277, nr. 27.
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A.4. Een abnormale burenhinder moet zijn veroorzaakt,

427. Een abnormale burenhinder moet worden bewezen door het rechts-
subject dat een beroep op de aansprakelijkheidsregel doet. Normale bu-
renhinder komt m.a.w. voor geen vergoeding in aanmerking.

Er bestaat echter geen criterium om de normale burenhinder van de

abnormale te onderscheiden.

Het Hof van Cassatie heeft overigens beslist dat de beoordeling van
het al dan niet bestaan van abnormale burenhinder een feitelijke aange-

legenheid is, die derhalve door de feitenrechters op onaantastbare wijze
geschiedts5a. De rechtsleer stemt met die zienswijze in855, hoewel er wordt
op gewezen dat aldus grote onzekerheid ontstaat.

Mede gelet op de grondslag die aan de aansprakelijkheid wegens

abnormale burenhinder toekomt856, rijst nochtans de vraag waarom het

Hof van Cassatie geen wettelijkheidstoezicht zou kunnen uitoefenen op de

toepassingen die de feitenrechter van het begrip "abnormale burenhinder"
maakt.

Op grond van de beproefde techniek van de marginale controle857,

is het mogelijk dat het Hof van Cassatie, op grond van de feitelijke
omstandigheden die in de bestreden beslissing in aanmerking werden
genomen, onderzoekt of al dan niet wetteljk tot het bestaan of tot de

ontstentenis van een abnormale burenhinder werd besloten.
Dit veronderstelt uiteraard dat de "abnormale burenhinder" is te om-

schrijven en aldus van "normale" burenhinder is te onderscheiden.
In strijd met het anecdotische en casuïstische karakter van die recht-

spraak, lijkt het mogelijk de abnormale burenhinder in het algemeen te

bepalen.

Daartoe is een onderscheid te maken tussen de "burenhinder" en het

vereiste abnormale karakter ervan. Beide begrippen lijken op het eerste

zicht nauw verwant te zijn en worden meestal samen beoordeeld maar dit
neemt niet weg dat een onderscheid is te maken. Burenhinder kan immers

bestaan zonder abnormaal te zijn en een abnormale toestand kan zich
tussen naburen voordoen zonder aan het begrip "burenhinder" te voldoen.

854. Cass.21 december 1961, Pas. 1962,1,480; Cass.2l februari 1963, Pas. 1963,1,687.
855. Zie o.m. Bocken, H., o.c.,284-285, nr. 163; De Page, H.,Traité, V, 817, nrs.923-924

Derine, R., Van Neste, F. en Vandenberghe, H., o.c., I, A, 489-490, nrs. 269; Derine,
R., o.c., T.P.R. 1983,265, nr. I l; Van Oevelen, 4., o.c.,3l-32, nr. 27.

856. Zie infra nrs. 439-441.
857. Zie supra nrs. 37-38.
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a. De burenhinder

428. Ten aanzien van elk onroerend goed bestaan zakelijke en/ofpersoon-
lijke rechten, die aan verschillende rechtssubjecten - kunnen - toebehoren.

In beginsel geeft elk zakelijk of persoonlijk recht aan de titularis ervan

eenzelfde macht858.

Zoals de onroerende goederen elkaar begrenzen, zobegrenzen ook de

zakelijke en/of persoonlijke rechten, die erop betrekking hebben, elkaar.

Daarbij is te bedenken dat de juridische gelijkheid tussen de titularissen
van éénzelfde soort zakelijke en/of persoonlijke rechten m.b.t. onroerende
goederen, niet noodzakelijk tot een feitelijke gelijkheid aanleiding geven.

Het is nl. mogelijk dat, onder omstandigheden, de titularis van één

dezer rechten zijn recht of een deel ervan niet gebruikt of nog dat hij
duldt dat zijn recht door een ander rechtssubject, eveneens titularis van

een al dan niet gelijksoortig zakelijk en/of persoonlijk recht op een ander

onroerend goed, geheel of gedeeltelijk wordt miskend.

In functie van de feitelijke omstandigheden, ontstaat en bestaat er

aldus een evenwicht tussen de zakelijke en/of persoonlijke rechten m.b.t.

onroerende goederen. Dit evenwicht wijst op de begrenzing van de rechten,

door andere, gelijksoortige en naburige rechten, waardoor de respectieve

toepassingsgebieden van die rechten worden afgebakend.

De miskenning van het aldus in feite bepaalde evenwicht tussen na-

burige eigendommensse, kan burenhinder zijn.

De bevestiging hiervan is reeds te vinden in de schoorsteen- en ka-

naalarresten dd. 6 april 1960860 waarin, uit de vaststelling dat naburige

eigenaarss6l een gelijk recht op het genot van hun eigendom hebben, werd

afgeleid dat, wanneer eenmaal tussen hun eigendommen de betrekkingen

zijn vastgesteld,het aldus geschapen evenwicht in stand moet worden ge-

houden.

Hierbij is te bedenken dat het evenwicht, waarnaar is verwezen, niet
noodzakelijk inhoudt dat tussen de titularissen van de zakelijke en/of
persoonlijke rechten een feitelijke gelijkheid bestaat. Het evenwicht kan

integendeel een ongelijkheid uitdrukken in de wijze waarop de titularissen

858. Met dien verstande dat die macht verschilt naargelang de aard van het zakelijke of
het persoonlijke recht.

859. Eerder van de erop betrekking hebbende zakelijke en/of persoonlijke rechten.

860. Cass. 6 april 1960, Arr. Cass. 1960,722; Pas. 1960, I,915.
861. Later veralgemeend tot alle titularissen van zakelijke en/ofpersoonlijke rechten, van

het eigendomsrecht op het litigieuze onroerende goed afgeleid (zie supra, nr.424).
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van hun zakelijke en/of persoonlijke rechten op onroerende goederen

gebruik maken.

429. Evenwel is niet elke verstoring van het bestaande evenwicht buren-

hinder.
Mocht dit het geval zijn, dan zou dit tot een ongewenst immobilisme

leiden, vermits het behoud van het bestaande evenwicht zonder meer

afdwingbaar zou zijn. Bovendien zouden feitelijke ongelijkheden niet meer

zijn recht te zetteî, wat tot gevolg zou hebben dat de aard en de draagwijdte

van de rechten door het louter toedoen van rechtssubjecten zou worden

bepaald862.

Het hoeft dan ook geen verbazing te wekken dat, volgens het Hof van

Cassatie, bij de bepaling van het evenwicht tussen naburige onroerende
goederen niet alleen rekening is te houden met de bestaande betrekkingen

tussen die erven, maar ook met de uit de nabuurschap voortvloeiende
normale lasten863. Hierbij is te onderstrepen dat de verwijzing naar de

normale lasten uit de nabuurschap op de bepaling van de burenhinder
betrekking heeft en niets met het al dan niet abnormale karakter ervan

heeft te maken.
Die uit de nabuurschap voortvloeiende normale lasten maken een cor-

rectie van het bestaande evenwicht mogelijk, zonder dat van burenhinder

sprake kan zijn. Daardoor wordt het begrip ook geobjectiveerdsff.
Die normale lasten houden o.m. in dat elk rechtssubject hoort te

weten dat de titularis van zakelijke erÿof persoonlijke rechten op een

naburig onroerend goed de mogelijkheid behoudt van dit recht gebruik
te maken, ook al heeft hij of zijn rechtsvoorganger dit niet eerder gedaan.

De uitoefening van dit recht is alsdusdanig een normale last van de

nabuurschap.
Burenhinder is aldus de verstoring van de, m.b.t. naburige onroerende

goederen bestaande verhoudingen tussen de zakelijke en/of persoonlijke
rechten die er betrekking op hebben en niet is gerechtvaardigd door de uit
die nabuurschap voortvloeiende normale lasten.

Wanneer de tussen naburige onroerende goederen bestaande betrek-

862. Door hun gedrag zouden de rechtssubjecten zelfde draagwijdte van hun en van ander-
mans zakelijke erÿof persoonlijke rechten op onroerende goederen bepalen, terwijl dit

- afgezien, in zekere mate, van de rechtsverhoudingen tussen contracterende partijen
(wat bij "abnormale burenhinder" niet het geval is) - overeenkomstig rechtsregels
moet gebeuren.

863. Cass.6 april 1960, Arr. Cass. 1960,722; Pas. 1960, I,915.
864.Bocken,H.,o.c.,284-285,nr. 163; zieookVanOevelen, A.,o.c.,35-36,nr.23.
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kingen worden verstoord, doch die verstoring haar verklaring vindt in de,

uit de nabuurschap voortvloeiende normale lasten is m.a.w. geen sprake

van burenhinder.
Te onderstrepen is dat een administratieve vergunning, op grond waar-

van een welbepaalde activiteit wordt uitgevoerd, geenszins een abnormale
burenhinder rechtvaardigt. Het betreft twee van elkaar te onderscheiden
toestanden.

b. De burenhinder moet abnormaal zijn.

430. Nadat in feite is vastgesteld dat van burenhinder sprake is, is te

bepalen of die burenhinder al dan niet abnormaal is.
De hinder moet de maat van de gewone buurschapsnadelen overschrij-

den865: uit die omschrijving blijkt dat aan het nabuurschap steeds nadelen
zijn verbonden. Die gewone nadelen volstaan niet om tot een aansprake-

lijkheid aanleiding te geven866.

De verstoring van het evenwicht dat tussen de zakelijke en/of persoon-

lijke rechten m.b.t. naburige onroerende goederen bestond en die niet door
de, uit de nabuurschap voortvloeiende normale lasten wordt verklaard,

moet derhalve abnormaal zijn.
Het abnormale karakter van de burenhinder kan hetzij in abstracto,

hetzij in concreto worden beoordeeld.
De abstracte beoordeling houdt in dat, uitgaande van het ideale even-

wicht tussen onroerende goederen - wat veronderstelt dat er tussen de

titularissen van de litigieuze zakelijke en/of persoonlijke rechten niet al-
leen een juridische, maar ook een feitelijke gelijkheid bestaat -, wordt
bepaald welke burenhinder t.a.v. een dgl. abstracte toestand abnormaal is
te achten.

Aan de conrete beoordeling is evenwel de voorkeur te geven867:

vermits een daaé68 wordt gesanctioneerd is bij de beoordeling van die
daad rekening te houden met de concrete feitelijke omstandigheden die de

litigieuze daad omringden.
De concrete beoordeling heeft echter tot gevolg dat rekening is te

houden met de bestaande feitelijke ongelijkheden die zich in de betrek-
kingen tussen de naburige onroerende goederen hebben ingewerkt, zodat

865. Cass.6 april 1960, Arr. Cass. 1960,722; Pas. 1960, I,915.
866. Dit wordt soms uit het oog verloren door de aansprakelijkheid aan de loutere buren-

hinder te verbinden.
867. O.m. Hansenne, J., o.c., Ann. Dr. Liège 1985, 153, nr. 9.
868. En geen toestand.
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wat abnormaal zou zijn in een toestand van feitelijke gelijkheid, dat karak-
ter kan verliezen gelet op de in aanmerking te nemen bestaande feitelijke
ongelijkheid.

Voor het overige is bij de concrete beoordeling van het abnormale
karakter aandacht te schenken aan het tijdstip waarop de burenhinder zich

voordoet (dag of nacht), aan de plaats waar de onroerende goederen zich

bevinden (landelijk, stedelijk . . . ), aan de stand van de technologie, aan

de schadelijke gevolgen ervans6e'870.

Uiteraard beschikt de feitenrechter ter zake over een grote beoorde-
lingsvrijheid, zodat uiteenlopende beslissingen in gelijkaardige feitelijke
omstandighedensTl mogelijk zijn812.

Het Hof van Cassatie kan echter op de toepassingen die de feitenrechter
van het begrip "abnormale burenhinder" maakt, een wettelijkheidstoezicht
oefenen, zoals dat o.m. ook met het wettelijk begrip "gebrek van de zaak"
(art. 1384 lid 1 B.W.) gebeurt wanneer wordt onderzocht of de feitenrechter

al dan niet wettelijk tot het bestaan (de ontstentenis) van een abnormale
gesteldheid van de zaak heeft kunnen besluitensT3 en mits dit middel aan

het Hof is voorgelegd.

c. Toepassingen.

431. Een overzicht van rechtspraak wordt niet betrachtsTa. Er is nochtans
vast te stellen dat de meeste feitenrechters de vaststelling m.b.t. het al dan

niet bestaan van "abnormale burenhinder" weinig of niet motiveren875. De
idee dat hun beslissing op dit punt soeverein zol zijn, heeft blijkbaar tot
gevolg dat, afgezien van de uiteenzetting van de feiten, door de partijen

869.7ner talrijk zijn de beslissingen die het bestaan van abnormale hinder afleiden uit
de schade die aan de buurman is berokkend: zie o.m. Brussel 27 september 1985,

J.L.M.B. 1987,366; Liège 8 oktober 1986, Rev. Rég. Dr. 1986,410; Rb. Huy 13

oktober 1980, Jur. Liège 1984,581;
870. Derine, R., Van Neste, F., Vandenberghe,H., o.c.,I.4., 489-490, r.269; Van Oevelen,

A., o.c., 3l -35, nr. 2l -22.

871. Hiermee is nochtans voorzichtig om te springen: zelden zijn de feiten werkelijk met
elkaar vergelijkbaar.

872. Zie Van Oevelen, A., Schadevergoeding, 32, nr. 21.
873.Zie supra nrs. 290-301.
874.Zie desbetreffend o.m. Hansenne, J., o.c., Ann. Dr. Liège 1985, 152-154, nr.9;

Hansenne, J., Examen de jurisprudence (1976 à l98l), Les biens, R.CJ.B. 1984,
89, nrs. 33 et seq.; Derine, R., o.c., f.P.R. 1983,265-270, nrs. 12-13

875. Brussel 2 juni 1982, R.W. 1984-85, 1513; Liège 8 oktober 1986, Rev. Rég. Dr. 1986,

410; Gent 17 oktober 1986, T. Aann. 1986, 215; Rb. Huy 25 juni 1986, R.G.A.R.
1987, nr. I 1280; Vred. Huy 28 november 1985, Jur. Liège 1986, 57;
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zelden middelen worden ingeroepen m.b.t. het tussen de onroerende goe-

deren bestaande evenwicht (om het al dan niet bestaan van burenhinder te
bepalen) of m.b.t. het abnormale karakter van de hinder.

In de rechtspraak en de rechtsleer duiken toch een aantal problemen

op die met de bepaling van de "abnormale burenhinder" verband houden

en bijzondere aandacht kregen.

Het betreft o.m. de collectieve en/of de individuele eerstingebruikne-

ming (la préoccupation collective etlou individuelle). Wanneer een wijk
of een streek door een groep rechtssubjecten in gebruik wordt genomen

die er een welbepaalde bestemming heeft aan gegeven (b.v. agrarisch,
residentieel, industrieel . . . ) is van collectieve eerstingebruikneming te

spreken876.

Wanneer een rechtssubject zich daar vestigt, moet hij in beginsel die
bestemming en de aan die bestemming verbonden normale burenhinder

dulden877. De collectieve eerstingebruikneming is derhalve een element

ter beoordeling van het bestaande evenwichr in de betrekkingen tussen

naburige onroerende goederen en de erop betrekking hebbende zakelijke
en persoonlijke rechten.

Bij de individuele eerstingebruikneming is niet de bestemming van

een wijk of van een streek het aanknopingspunt, maar het eerdere gebruik

dat een rechtssubject van het onroerende goed maakte waarop zijn zakelijk
of persoonlijk recht slaat en wafimee een nieuwe buur wordt geconfron-

teerd878.

De nabuur zal het bestaande evenwicht, in beginsel, moeten eerbiedi-
gen, maar hij kan als correctie een beroep doen op de uit de nabuurschap

voortvloeiende normale lasten, om dit evenwicht eventueel aan te passen.

In de mate dat het gedrag van de nieuwe buur binnen het kader van

de - in het algemeen - uit de nabuurschap voortvloeiende normale lasten

blijft, kan de eerstingebruiknemer niet aanvoeren dat de daaruit volgende

verstoring van het evenwicht burenhinder oplevert. Ongeacht de bestaande

876. O.m. Bocken, H., o.c., 287, nr. 164; Derine, R., o.c., f.P.R. 1983, 279, nr. 30; Han-
senne, J., o.c., Ann. Dr. Liège 1985, 154-156, nr. 10; Van Oevelen, A., Schadevergoe-
ding,32-33, nr.22 en de door die auteurs vermelde rechtspraak; Rb. Antwerpen 25
juni 1981, Pas. 1983, III, 66; Rb. Nivelles 3l maart 1982, R.G.A.R. 1984, nr. 10828;
Vred. Huy 28 november 1985, Jur. Liège 1986,57.

87'7. Zie o.m. Rb. Nivelles 3l maart 1982, R.G.A.R. 1984, nr. 10828; Rb. Liège 4 december
1987, J.L.M.B. 1988, 333.

878. Zie ook de onder noot 844 vermelde auteurs; Rb. Antwerpen 25 juni 1981, Pas. 1983,
III,66.
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feitelijke toestand moet hij er steeds rekening mee houden dat ook hij ooit
de normale lasten van het nabuurschap moet dulden.

Zowel bij collectieve, als bij individuele eerstingebruikneming kunnen

de "uit de nabuurschap voortvloeiende normale lasten" tot een correctie van

het bestaande evenwicht in de betrekkingen tussen naburige onroerende

goederen aanleiding geven. Bij de individuele eerstingebruikneming is dat

nochtans eerder te verwachten dan bij de collectieve.

432. Een ander probleem rijst naar aanleiding van de bijzondere gevoe-

ligheid van het onroerende dat met de burenhinder af te rekenen krijgt8Te.

Vermits de bijzondere gevoeligheid van een onroerend goed niet verhindert
dat tussen naburige onroerende goederen een evenwicht in de onderlinge

betrekkingen ontstaat, is te onderzoeken of die bijzondere gevoeligheid op

de vaststelling van de burenhinder of van het abnormale karakter ervan

een invloed kan hebben.

Vermits de verstoring van het evenwicht, d.w.z. van de voorafbe-

staande betrekkingen tussen naburige onroerende goederen880, slechts als

burenhinder is te beschouwen wanneer die verstoring niet door uit de na-

buurschap normaal voortvloeiende lasten wordt gerechtvaardigdss', kan

de titularis van een zakelijk of persoonlijk recht, dat op een bijzonder
gevoelig onroerend goed slaat, het bestaan van burenhinder niet inroepen

wanneer de verstoring, die voor hinder of schade zorgt, de grenzen van

de uit nabuurschap normaal voortvloeiende lasten niet overtreft. Onder die

omstandigheden is geen sprake van burenhinderss2.

Zelfs wanneer van burenhinder sprake is883, kan uit de feiten blijken
dat de hinder of de schade zich t.a.v. een norrnaal gevoelig onroerend goed

879. Zie voor de bespreking van dit probleem: Bocken, H., Aansprakelijkheidsrecht,2S9,
nr. 165; Derine, R., Van Neste, F. en Vandenberghe, H., o.c., I.A., 508-514, m. 275
B - F; Hansenne, J. en Chandelle, J.M., Examen de jurisprudence (1970 - 1975). Les

biens, R.CJ.B. 1977,127, nr. 29; Hansenne, J., o.c., Ann. Dr. Liège 1985, 188-189,
nr. 27 ; Yan Oevelen, A., S c hadev e r goedin g, 35, nr. 22.

880. Eerder tussen de op die onroerende goederen betrekking hebbende zakelijke erVof
persoonlijke rechten.

881. Zie supra nr. 428.
882. Dit is ook anders te verklaren: de hinder of de schade is onder die omstandigheden

niet het gevolg van de daad van de buur, maar uitsluitend het gevolg van de
bijzondere gevoeligheid van een onroerend goed dat niet meer bestand blijkt tegen
de uit de nabuurschap normaal voortvloeiende lasten. Aldus wordt het terrein van

de causaliteitsbeoordeling betreden (zie infra nr. 435); zie Brussel 22 jaruai 1986,
onuitgegeven A.R. nr. 60/82.

883. M.a.w. een verstoring van het voorafbestaande evenwicht in de betrekkingen tussen

naburige onroerende goederen, die niet door de uit de nabuurschap normaal voort-
vloeiende lasten is te rechtvaardigen.
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niet of niet op dezelfde wtjze zou hebben geuit. Onder die omstandigheden
kan de feitenrechter hetzij beslissen dat de burenhinder niet abnormaal is,

hetzij aannemen dat geen causaal verband tussen de litigieuze daad en de

burenhinder bestaat of ten slotte de hinder of de schade ventileren ngl.
hij meent ze aan een abnormale burenhinder dan wel aan de bijzondere
gevoeligheid van het goed te kunnen toerekenens84'885.

Uit het voorgaande blijkt dat de nadelen (schade) die het gevolg zijn
van de bijzondere gevoeligheid van het onroerende goed en die m.a.w. ook
zouden zijn opgetreden wanneer het evenwicht tussen de betrekkingen
tussen naburige onroerende goederen niet werd verstoord op een wijze
die de uit nabuurschap voortvloeiende normale lasten overschrijdt of die
ook bij normale burenhinder zouden zijn opgetreden, niet op een ander
rechtssubject zijn af te wentelen.

Niet de hem toerekenbare abnormale hinder, maar andere omstandig-

heden (b.v. vetusteit van het onroerende goed; de bijzondere gesteldheid

van de ondergrond; gebreken in de bouw ... ) liggen dan aan de oor-
sprong van de hinder of de schade886.

Aldus geformuleerd is meteen duidelijk dat de "bijzondere gevoelig-
heid" van een onroerend goed niet zozeer op het al dan niet bestaan van

abnormale burenhinder, maar wel op de causaliteitsbeoordeling betrekking
heeftS87.

433. Aangezien de burenhinder enkel een verstoring van het bestaande

evenwicht in de betrekkingen tussen naburige onroerende goederen veron-

derstelt, eventueel gecorrigeerd door de uit de nabuurschap voortvloeiende
normale lasten, is niet vereist dat de nabuur materiële schade zou lijden88S.

Winstderving, genotsstoornis, esthetische schade . . . komen als hinder in
aanmerking. Evenmin dienend is de vraag of de abnormale burenhinder
definitief dan wel tijdelijk is88e, vermits wanneer de toepassingsvoorwaar-
den van de aansprakelijkheidsregel zijn verenigd, de sanctie toepasselijk

884. Eens te meer liggen causale overwegingen aan de basis van die oplossingen.
885. zie o.m. Rb. Mons 23 april 1985, Pas. 1986, III, 56.
886. B.v. Cass.26 september 1980, An. Cass. 1981,97; Pas. 1981, I,96; Brussel I oktober

1973,T. Aann. 1975,42 met noot Rommel, G.; Rb. Turnhout 14 juni 1977, T. Aann.
1978,292 met noot Slootmans, J.

887. Zie infra nr. 435; contra: Bocken, H., Aansprakelijkheidsrecht, 289-290, nr. 166.

888. Zie o.m. Cass.6 april 1960, Arr. Cass. 1960,722; Pas. 1960, I,915; Cass. 19 oktober
1972, fut. Cass. 1973, 178; Pas. 1973,1, l7'7.

889. Hansenne, J., o.c., Ann. Dr. Liège 1985, 158-159, nrs. l1-12; Henry, P., o.c., Jur.
Liège 1984, 588-589; Brussel 27 september 1985, J.L.M.B. 198'7, 366; Rb. Huy 13

oktober 1980, Jur. Liège 1984,581-582;
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is. De omvang van de sanctie zal echter verschillen ngl. de abnormale

hinder al dan niet tijdelijk blijft.
In de rechtspraak bestaat soms betwisting nopens de vraag of met de

abnormale burenhinder een rechtskrenking gepaard moet gaan8m.

Die betwisting is overbodig: aangezien burenhinder een verstoring van

het bestaande evenwicht in de betrekkingen tussen de naburige onroerende
goederen vergt, is het besluit onvermijdelijk dat niet tot het bestaan van

burenhinder is te besluiten zonder, impliciet doch zeker, het bestaan van

een rechtskrenking vast te stellen. Het evenwicht waarvan sprake is, bestaat

immers nietzozeer tussen de naburige onroerende goederen, dan wel tussen

de erop betrekking hebbende zakelijke en/of persoonlijke rechten. Wanneer

het gebruik van een dergelijk recht een verstoring van het bestaande

evenwicht tot gevolg heeft, dan houdt dit noodzakelijk in dat het recht

van de nabuur (of naburen) wordt beperkt. Onder die omstandigheden is

tot het bestaan van een rechtskrenking te besluiten.

De hoedanigheid van de nabuur die de abnormale burenhinder veroor-
zaakt is zonder belang. Dit verklaart waarom die aansprakelijkheidsregel

ook op de overheid toepasselijk issel

Dit neemt niet weg dat bij de beoordeling van het al dan niet bestaan

van de abnormale burenhinder, onder omstandigheden, rekening is te

houden met de hoedanigheid van de aangesprokene, o.m. met het feit
dat het een overheid betreftse2.

Het hoeft nl. weinig toelichting dat het bestaande evenwicht in de

betrekkingen tussen o.m. een openbare weg en een private eigendom gelet

op de uit die nabuurschap voorvloeiende normale lasten, anders is dan het
evenwicht tussen private eigendommen onderling. Hiermee is rekening

te houden wanneer de nadelen zijn te beoordelen die het gevolg zijn

890. Een rechtskrenking is nodig: Liège 17 december 1980, Pas. 1981, II, 28; Antwerpen
20 december 1976, R.W. 1976-77,2156; Rb. Liège 7 mei 1976, Jur. Liège 1976-
71,84; geen rechtskrenking vereist: R,b. Huy 13 oktober 1980, Jur. Liège 1984, 541;
Hansenne, J., o.c., Ann. Dr. Liège 1985, 16l-163, nr. 13; Henry, P., o.c., Jur. Liège
1984, 589
Cfr.: Bocken, H., Aansprakelijkheidsrecht, 270-27 5, nr. 158.

891. O.m. Hansenne, J., o.c., Ann. Dr. Liège 1985, 158-159, nr. 12; Van Oevelen, 4.,
Schadevergoeding, 42-53, nrs.27-34; Liège 23 mei 1984, Iur. Liège 1984, 573.

892. Te onderstrepen is dat aldus enkel het bestaan van abnormale hinder wordt beoordeeld,
zonder de toepassing van de aansprakelijkheidsregel op de overheid in twijfel te

trekken.
Zie ook Paques, M. en Allard, A., o.c., in"L'administrationface à ses juges",Liège,
I.B.L., 1987, 84.
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van wegenis- of andere overheidswerkense3. Het betreft evenwel geen

verzuchting naar een soepeler toepassing van de aansprakelijkheidsregel op

de overheid894, maar wel de vaststelling van het al dan niet bestaan van een

abnormale verstoring van het evenwicht, die in concrero is te beoordelen.

A.5. Is abnormale burenhinder schade?

434. Schade in de zin van de artikelen 1382-1383 B.W. lijkt voor de

toepassing van de aansprakelijkheidsregel wegens abnormale burenhinder

niet vereist. Dergelijke schade zal, in zeer veel gevallen van abnormale

burenhinder, wel zijn aan te treffen, maar dit volstaat blijkbaar niet om

van de schade een toepassingsvoorwaarde te maken.
De abnormale verstoring van het bestaande evenwicht tussen naburige

onroerende goederen, waardoor onvermijdelijk de zakelijke erÿof persoon-

lijke rechten van de naburen op hun onroerend goed worden miskend,

volstaat895.

Toch rijst de vraag of een dergelijke toestand niet als schade is te

beschouwen vermits schade o.m. is te omschrijven als de vergelijking van

twee patrimoniale toestanden, nl. de huidige toestand van het rechtssubject

na de onrechtmatige daad en de toestand waarin dat rechtssubject zich
zou hebben bevonden wanneer het schadeverwekkende feit zich niet had

voorgedaanSg6.

Het lijkt voor geen betwisting vatbaar dat het slachtoffer van abnor-

male burenhinder zich - bij veronderstelling - in een andere toestand

bevindt, dan de toestand waarin het zich bij ontstentenis van de litigieuze
daad (het evenwichtsverstorende gebruik van een zakelijk of persoonlijk
recht op een onroerend goed) zou hebben bevonden en dus, in de re-

gel, schade lijdt897, wanneer zijn vermogenstoestand daardoor ongunstig

893. O.m. Rb. Liège 7 mei 7976, J.T. 1976,679 met noot Fagnart, J.L.; cfr. Rasir, R.,
Troublesdevoisinageettravauxàlavoirie, J.T. 1977,235-236; Henry,P., o.c., lur.
Liège 1984,587-588; Hannequart, Y., La responsabilité et les troubles de voisinage,
in "Le droit de la constuction et l'urbanisne", Brussel, 1.8., 1976, 150, nr. 64;

894. Cfr.Van Oevelen, A., Schadevergoeding, 49-53, nr. 32.

895.Zie o.m. Brussel 2 juni 1982, R.W.84-85, l5l3 (vermindering van bezonning); Rb.
Brugge 8 oktober 1984, R.W. 1985-86, 1502 (geblaf van een hond).

896. Ronse, J. en De Wilde, L., Schade en schadeloosstelling, I, A.P.R., Gent, Story-
scientia, 1984, 8, nr.5.2.; Dirix, E., Het begrip schade, Antwerpen, Maarten Kluwer,
1984, 16, nr. 5.

897.Zie Brussel2 juni 1982, R.W. 1984-85, l5l4; Liège 23 mei 1984, Jur. Liège 1984,

575; cfr. Fagnart, J.L. en Denève, M., Chroniqte, J.T. 1988, 266, nr. l27B (die van

oordeel lijken te zijn dat bovendien een abnormale schade is vereist om artikel 5,14

B.W. te kunnen toepassen).
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is be'rhvloed.

Wanneer die zienswijze wordt bijgevallen, blijkt dat de "abnormale bu-
renhinder" eeî zeer complexe toepassingsvoorwaarde is. Zlj wijst immers
op een verstoring van een evenwicht in de betrekkingen tussen zakelijke
erÿof persoonlijke rechten (rechtskrenking), zij kan onder omstandigheden
een causaliteitsbeoordeling verbergen (zie supra nr.432) en ten slotte kan

zij op het bestaan van schade wijzen (een verandering in de vermogenstoe-

stand als gevolg van de aantasting van een zakelijk of persoonlijk recht).
De vraag rijst derhalve of het niet de voorkeur verdient de toepassings-

voorwaarden van de aansprakelijkheidsregel beter van elkaar te onderschei-
den. Dit kan o.m. gebeuren door de abnormale burenhinder niet langer als

enig criterium te gebruiken, maar de aantasting van een subjectief recht,
in de mate dat zij tot schade aanleiding geeft, als een afzonderlijke toe-
passingsvoorwaarde in aanmerking te nemen898.

Schade is dus wel degelijk een afzonderlijke toepassingsvoorwaarde
van de theorie van de abnormale burenhinder. Daaruit volgt meteen dat uit
de vaststelling van het bestaan van dergelijke schade, niet zonder meer tot
het bestaan van de andere toepassingsvoorwaarden is te besluiten8gg. Dit
vergt een afzonderlijk onderzoek. Verder is te onderstrepen dat, eenmaal

het bestaan van de schending van een subjectiefrecht is bewezen, alle hin-
der die er rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houdt, vergoedbaar
is9m.

A.6. Een causaal verband tussen de in aanmerking genomen

daad en de abnormale burenhinder.

435. Tussen de in aanmerking genomen daad van de titularis van een,

minstens van het eigendomsrecht afgeleid, zakelijk of persoonlijk recht
op een onroerend goed en de abnormale burenhinder (beschouwd als een

aantasting van het recht van één of meerdere naburen) moet een causaal

verband bestaan.

Er moet zijn vast te stellen dat bij ontstentenis van de litigieuze daad
(nl. het gebruik van een, op een onroerend goed betrekking hebbend

zakelijk of persoonlijk recht) de burenhinder, minstens het abnormale
karakter ervan achterwege zou zijn gebleven.

898. Dalcq, R.O., Examen, R.CJ.B. 1987,623, nr. 20 (die een belangenaantasting vol-
doende acht).

899. Cass. 14 oktober 19'16, Arr. Cass. 1977; Pas. 1977, I, 199; Cass. 2 juni 1983, An.
Cass. 1983; Pas. 1983, l, lll2.

900. Derine, R., Van Neste, F., Vandenberghe, H., o.c.,l, A, 459.
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Aangezien zowel de burenhinder, als het abnormale karakter ervan,

zoals aangetoond, relatieve begrippen zijn, die de feitenrechter een grote

beoordelingsvrijheid laten, kan bij die causaliteitsbeoordeling van geen

automatisme sprake zijn.
Steeds is in feite te onderzoeken of de nadelen waarvan een nabuur

het bestaan inroept en die de aantasting van zijn persoonlijk of zakelijk
recht veruiterlijken, al dan niet het gevolg zijn van het gebruik dat de

aangesprokene maakte van het persoonlijke of het zakelijke recht dat hij
op een naburig onroerend goed bezit.

Het is nl. mogelijk dat dit gebruik, rekening houdend met de uit de

nabuurschap normaal voortvloeiende lasten, niet als een verstoring van

het bestaande evenwicht in de betrekkingen tussen naburige onroerende
goederen is te beschouwen, althans geen abnormale brrenhinder heeft

veroorzaakt en dat de nadelen van de nabuur door andere oorzaken zijn
te verklaren.

Daarbij is te denken aan het gebrek van het onroerende goed van de

nabuur, aan de vetusteit van het gebouw . . . , maar ook aan het optreden
van een derde of van het slachtoffer zelf.

Wanneer integendeel blijkt dat het gebruik dat de aangesprokene van

zijn persoonlijk of zakelijk recht op een onroerend goed maakte, hoe dan

ook, abnormale burenhinder zou hebben veroorzaakt, is met de bijzondere
kenmerken van het getroffen onroerende goed geen rekening te houden,

vermits dan vaststaat dat zich zonder het litigieuze gedrag (de litigieuze
daad) geen abnormale burenhinder zou hebben voorgedaanml.

De nadelen van de nabuur kunnen eveneens hun oorsprong vinden
zowel in het gebruik dat de titularis van zijn persoonlijk of zakelijk recht

op een onroerend goed heeft gemaakt, als in een fout van een derde (b.v.

een architect, een aannemer . . . ) of van het slachtoffer zelf.
Die samenloop van aansprakelijkheden ontslaat niet van de vergoe-

dingsplichteo2.

Een moeilijker en tot heden blijkbaar onbesproken probleem doet zich

voor wanneer het gebruik dat van een persoonlijk of zakelijk recht op een

onroerend goed is gemaakt en tot abnormale burenhinder aanleiding geeft,

door toedoen van een derde of van het slachtoffer is uitgelokt903.

Ten aanzien van het slachtoffer blijft de titulads van dergelijk recht

9Ol. Zie supra nr. 432.
902. Zie infra nr. 442.
903. Cfr. de gelijkaardige toestanden die m.b.t. de artikelen 1384 lid I, 1385 en 1386 B.W

zijn onderzocht, zie o.m. supra de nrs. 305,368,406-410.
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aansprakelijk, vermits de aansprakelijkheidsvoorwaarden zijn verenigdry.
Hij kan echter een verhaal voor het geheel uitoefenen op de derde die

foutief het gebruik van het litigieuze recht heeft uitgelokt dat tot de

abnormale burenhinder heeft geleide0s.

Dit is o.m. het geval wat betreft de aannemer die door een fout schade

aan een nabuur van zijn opdrachtgever heeft veroorzaakt en aldus tevens

- onder omstandigheden - bewerkstelligt dat de toepassingsvoorwaarden
van de aansprakelijkheid wegens abnormale burenhinder in hoofde van
zijn opdrachtgever verenigd rakeneffi. Hij ligt aldus aan de oorsprong van

de aansprakelijkheid van zijn opdrachtgever jegens de nabuur, wat een

volledig verhaal van de opdrachtgever op de rumnemer rechtvaardigtmT.

B. De sanctie.

436. Volgens het Hof van Cassatie heeft de titularis van een zakelijk of
persoonlijk recht op een onroerend goed, die het slachtoffer van abnormale

burenhinder wordt, recht op eeî "rechtmatige en passende compensatie",
waardoor het verbroken evenwicht wordt hersteldgO8. Weliswaar verandert

soms de gebruikte terminologieeæ, maar de idee blijft dezelfde: van zodra

de toepassingsvoorwaarden zijn verenigd, heeft het slachtoffer recht op

een rechtmatige en passende compensatie, die meestal pecuniair is.

Meerdere vragen rijzen nochtans in dit verband:

- traditioneel wordt aangenomen dat de "compensatie" enkel het
herstel van het evenwicht en derhalve niet het volledige herstel van de

door de nabuur effectief geleden schade moet beogenel0. Hierbij wordt

904. Tenzij het slachtoffer zelf foutief het gebruik van het litigieuze recht heeft uitgelokt dat
tot de abnormale burenhinder aanleiding gaf. In dat geval is tot geen aansprakelijkheid
te besluiten.

905. Zie Cass. 29 mei 1975, Arr. Cass. 1975, 1033; Pas. 1975, I, 934; Cass. 14 juni 1968,
Arr. Cass. 1968, 1247 Pas. 1968, l, ll77; Dabin, J., o.c., R.CJ.B. 1968,396-397;
Delahaye, Th., noot bij Rb. Veume 29 maart 1973, T. Aann. 7976, 137-139.

906. Nl. een abnormale burenhinder (die in feite is vast te stellen en niet uit de loutere
vaststelling van de berokkende schade is af te leiden die het gevolg is van de
beslissing tot uitvoering van werken (wat een gebruik inhoudt van het zakelijke of het
persoonlijke recht op het onroerende goed)).

907. Zie o.m. Cass. 14 juni 1968, Arr. Cass. 1968, 1247; Pas. 1968, l, ll77; Cass. 29 mei
1975, Arr. Cass. 1975, 1033; Pas. 1975,1,934; Brussel 27 september 1985, J.L.M.B.
1987, 310; Gent 17 oktober 1986, T. Aann. 1986, 218; Rb. Brussel 15 januari 1985,
T. Aann. 1986, 145.

908. Cass.6 april 1960, Arr. Cass. 1960,722; Pas. 1960, I,915.
909. Zie voor een overzicht Hanotiau, M., o.c.,8-12.
910. Bocken, H., o.c., T.P.R. 1984,352, nr.32; Bocken, H., Aansprakelijkheidsrecht . . . ,
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ervan uitgegaan dat alleen abnormale burenhinder voor vergoeding in
aanmerking komt, wat inhoudt dat de nadelen, de schade die het gevolg
van normale burenhinder zijn, door het slachtoffer zelf zijn te dragen.

Uit de rechtspraak blijkt evenwel dat een dergelijke ventilatie van de

schade niet wordt gemaaktgll: meestal wordt de schade van de nabuur

integraal vergoed, zonder acht te slaan op de schade die ook door een

niet betwistbaar gebruik van het zakelijke of het persoonlijke recht op

het onroerende goed kon worden veroorzaaktetz. Die zienswijze is bij
te vallen:, het schadeverwekkende gedrag en zijn gevolgen moeten in
concreto worden beoordeeld. Het is niet dienend te onderzoeken wat zich
bij een "normaal" gebruik van het persoonlijke of het zakelijke recht kon
voordoen, vermits vaststaat dat dgl. normaal gebruik achterwege bleePl3.

Het tegendeel beweren komt erop neer te aanvaarden dat de aanspra-

kelijkheid is verbonden aan het lijden van bovenmatige hinder, terwijl
integendeel uit de bespreking van de toepassingsvoorwaarden is gebleken

dat de aansprakelijkheidsregel een welbepaald gedrag van de titularis van

een recht sanctioneert9l4.

Er lijkt dan ook geen bezwaar te bestaan tegen een volledige vergoe-

ding van de schade die het gevolg is van een abnormale burenhinder.

437. - weliswaar wordt aangenomen dat het verbroken evenwicht in
natura kan worden hersteld9l5, maar er wordt beweerd dat de feitenrechter

niet bevoegd is om aan de hinderverwekker het verbod op te leggen met

zijn activiteit verder te gaan of hem een bevel te geven aan de bron van

294, nr. 169; Derine, R., Van Neste, F. en Vandenberghe, H., o.c., I, A, 519, nr. 277,
B; zie ook Rb. Antwerpen 1 juni 1987, R.W. 1987-88, 440.

9ll.Zie Cass.27 september 1973, Ar,. Cass. 1974,98; Pas. 1974,1,89; Hansenne, J.,
o.c., Ann. Dr. Liège 1985, 184-185, nr.24; Fagnart, J.L., Les faits générateurs . . . ,

62-63, nr. 73; Yan Oevelen, A., Schadevergoeding,33-40, nr. 25;
9l2.Zie b.v. Brussel 2 juni 1982, R.W. 1984-85, 1513; Liège 23 mei 1984, Jur. Liège

1984,573; Gent 17 oktober 1986, T. Aann. 1986, 215; Rb. Huy 13 oktober 1980,
Jur. Liège 1984, 581; Rb. Brussel 15 januari 1985, T. Aann. 1986, 145; Vred. Grâce
Hollogne, 3l januari 1984, T. Aann. 1987, 143 met noot Hannequart, Y.; Vred. Huy
28 november 1985, Jur. Liège 1986, 57; Vred. Louveigné 23 juni 1987, Ann. Dr.
Liège 1987,435.

913. Dit volgt uit de vereniging van de toepassingsvoorwaarden van de aansprakelijkheid
wegens abnormale burenhinder.

914. Nl. het gebruik van dit recht waardoor abnormale burenhinder wordt berokkend; zie
ook verder m.b.t. de grondslag van de aansprakelijkheid (infra, nr. 439).

915. Derine, R., Van Neste, F. en Vandenberghe, H., o.c., l, A,521,nr.277,8.,3; Fagnart,
J.L., Les faits générateurs . . . , 60, nr.72; Hansenne, J., o.c., Ann. Dr. Liège 1985,
182-184, nr. 23 en 185-186, nr. 25; Van Oevelen, A., Schadevergoeding,36-3'1, nr.
24; cfr. Henry, P., o.c., Jur. Liège 1984,583-585.
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de hinder wijzigingen aan te brengenel6.

De verklaring hiervan zou zljn dat het optreden van de aangesprokene

niet foutief is.

In zijn arrest van 10 april 1931etz heeft het Hof van Cassatie die

zienswijze bevestigd door erop te wijzen dat uit de aansprakelijkheidsregel

wegens abnormale burenhinder enkel is af te leiden dat de hinderverwekker
tot compensatie is gehouden, maar niet dat het slachtoffer van de hinder het

recht zou hebben gekregen de hinderverwekker te verbieden het litigieuze
recht vrij uit te oefenen (te gebruiken).

Die zienswijze verdient te worden gevolgd. Het herstel in natura is,

onder omstandigheden, mogelijk m.b.t. het gebruik dat van het litigieuze
recht reeds werd gemaalc, en waardoor abnormale hinder is veroorzaakt,

wanneer dit herstel in natura erin slaagt het verbroken evenwicht te

herstellen.
Het herstel in natura is evenwel niet te gebruiken om het toekomstige

gebruik van het litigieuze recht aan banden te leggen. Dit gebeurt o.m.

wanneer de hinderverwekker wordt verboden zijn activiteit in de toekomst

verder te zetten.

Verschillende verklaringen zijn daarvoor te vinden:

a. het staat niet vast dat de litigieuze daad in de toekomst wordt
verdergezet en/of dezelfde nadelige gevolgen zal hebben.

b. een, ook voor de toekomst geldend algemeen verbod heeft tot gevolg

dat het recht, dat het rechtssubject uit een algemene en abstracte

rechtsregel put, hem door een rechter wordt ontnomen.

c. wanneer op een dgl. sanctie een beroep wordt gedaan, wordt uit
het oog verloren dat het litigieuze recht, onder omstandigheden,

in de toekomst door de titularis op een andere wijze kan worden

aangewend, zonder abnormale hinder te veroorzaken.

Om die redenen is aan te nemen dat bij wijze van compensatie niet aan

het litigieuze recht is te raken en dat de compensatie enkel en alleen op de

wijze, waarop het recht reeds werd uitgeoefend, betrekking kan hebben.

916. Bocken, H., Aansprakelijkheidsrecht,29l-294, nr. 168 er 297-299, nr. l7l; Fagnart,

J.L., Les faits générateurs . . . , 60-62, nr. 72; Hansenne, J., o.c., Ann. dr. Liège
1985, 185-186, nr.25; Henry P., o.c., lur. Liège 1984,585; Van Oevelen, 4.,
Schadevergoeding, 36-37, nr. 4.
cfr. Paques, M. en Allard, A., o.c., in"L'administrationface à ses juges",Liège,
J.B.L., 1987, 95-96 (die menen dat dit enkel niet t.a.v. de overheid kan gebeuren);

cfr. eveneens Derine, R., Van Neste, F. en Vandenberghe,H., o.c.,l, A.,527-522, nr.
277,8., 4.

917. Cass. l0 april 1981, Arr. Cass. 1981,930; Pas. 1981, I,906.
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438. - een onderscheid is te maken tussen het ogenblik waarop de toepas-

singsvoorwaarden van de aansprakelijkheid wegens abnormale burenhinder
zijn verenigd en het ogenblik waarop het herstel van het verbroken even-
wicht wordt bevolen. Om de omvang van het te herstellen evenwicht te

bepalen dient de rechter zich op het ogenblik van de uitspraak te plaatsen.

Dit betekent dat hij rekening moet houden met de omstandigheden die
zich sinds de oorspronkelijke abnormale burenhinder hebben voorgedaan
en die de omvang van de hinder, hetzij hebben doen toenemen, hetzij
hebben verminderdgls.

Wat het verleden betreft kan onder die omstandigheden nog een com-
pensatie verschuldigd zijn, maar als gevolg van intussen getroffen maatre-
gelen kan de omvang van de verschuldigde compensatie wegens blijvende
of voortdurende abnormale hinder eventueel zljn te verminderen.

In dit verband is ook de vraag gerezen of bij de bepaling van de

verschuldigde compensatie rekening is te houden met de voordelen die
eventueel met de abnormale burenhinder gepaard gaan (b.v. stijging van
de waarde van het onroerende goed; betere bereikbaarheid . . . )ele.

Wanneer de voordelen zich voordoen nadat de abnormale burenhinder
is beëindigd, lijkt het moeilijk ze in aanmerking te nemen bij het herstel
van de abnormale burenhinder die zich heeft voorgedaan en - gedurende

een tijdspanne - volledige uitwerking heeft gehad.

Wellicht is op die voordelen de algemene regel inzake de voordeelstoe-
rekening toepasselijk, nl. dat gebeurtenissen die niets met de onrechtmatige
daad (in casu het litigieuze gebruik van een op een onroerend goed be-

trekking hebbend zakelijke of persoonlijke recht) of de schade (in casu de

abnormale burenhinder, begrepen als de aantasting van een op een ander

onroerend goed betrekking hebbend zakelijk of persoonlijk recht) te maken
hebben, bij de beoordeling van de schadevergoeding (of de compensatie)
niet in aanmerking zijn te nemen920.

Hieruit volgt dat de verplichting tot compensatie enkel wordt beihvloed

918. Dirix, 8., Het begrip schade, 28, nr.23; Ronse, J., Schade, 263-284; contra: P.b.
Brugge 8 oktober 1984, R.W. 1985-86, 1502.

919. O.m. Bocken, H., Aansprakelijkheidsrecht,294-296, nr. 170; Derine, R., Van Neste,
F. en Vandenberghe, H., o.c., I, 4., 520-521, nr.277, B, 2; Hansenne, J., o.c., Ann.
Dr. Liège 1985, 189-191, nr. 28; Van Oevelen, A., Schadevergoeding, 4O-42, nr.26.

920. Dalcq, R.O., Examen, R.CJ.B. 1987,625, w.22: Diix, E., Het begrip schade,
Antwelpen, Maarten Kluwer, 1984, 28-29 nr. 23 en 35-45, nrs. 3l-50; Ronse, J.

en De Wilde, L., Schade en schadeloosstelling, I, APR, Gent, Story-scientia, 1984,
173, nr.23O.
Zie in die zin: Brussel 2 juni 1982, R.W. 1984-85, l5l5; Liège 23 mei 1984, Jur.
Liège 1984, 575; Bocken, H., Aansprakelijkheidsrecht,294-296, nr. 170.
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door de voordelen die zich tijdens de periode van abnormale burenhinder

voordoen: alleen zij hebben immers op de schade betrekking. Of het

voordeel aan één dan wel aan meerdere naburen ten goede komt lijkt
daarentegen niet dienend te zijne2r. Het blijft immers steeds om een

voordeel gaan, wiutrmee in concreto rekening is te houden wanneer het

betrekking heeft op de onrechtmatige daad en de schade.

C. De grondslag van de aansprakelijkheid.

439. Zoals uit de cassatiearresten van 6 april 196gezz blijkt, werd de

grondslag van de aansprakelijkheid wegens abnormale burenhinder oor-

spronkelijk gezocht in het eigendomsrecht (de artikelen 544 B.W. en 11

van de Grondwet, waarin een algemeen rechtsbeginsel werd gelezen) en

in de traditiee23.

In de rechtsleer is op die zienswijze kritiek geoefend en werd als

grondslag hetzij het beginsel van de gelijkheid van de burgers ten aanzien

van de openbare lastene24, hetzij de billijkheide2s voorgesteld.

Geen enkele van die verklaringen omschrijft evenwel de draagwijdte
van de aansprakelijkheid wegens abnormale burenhinder.

Weliswaar hadden de cassatiearresten van 6 april 1960 betrekking op

de rechtsverhoudingen tussen eigenaars, maar - zoals is aangetoond926 -
vallen ook de titularissen van persoonlijke rechten op onroerende goede-

92l.Zie nochtans Dabin, J., o.c., R.CJ.B. 1949,21'l; Derine, R., Van Neste, F. en

Vandenberghe,H., o.c.,l-A,521, nr.2'17 B; Fagnart, J.L., noot onder Rb. Liège 7 mei
1976, J.T. 1976,679-680; Hansenne, J., o.c., R.CJ.B. 1984, 109, nr. 45; Hansenne,

J., o.c., Ann. Dr. Liège 1985,189, nr. 28; Van Oevelen, A., Schadevergoeding,4l-42,
nr.26; contra: Rb. Mons 23 april 1985, Pas. 1985, III' 56 (waardoor de meerwaarde

in aanmerking wordt genomen); Mons 15 september 1987, J.L.M.B.1988,2'll (dat
dit onderscheid maakt).

922. Cass.6 april 1960, Arr. Cass. 1960,722; Pas. 1960, I, 915.
923. Zie o.m. Bocken, H., Aansprakelijkheidsrecht,269-275, nrs. 157-158; Dabin, J., o.c.,

R.CJ.B. 1960,291, nr.3; Dalcq, R.O., noot bij Brussel 19 februari 1963,J.T. 1963,
265; Dalcq, R.O., noot bij Cass. 6 april 1960, R.G.A.R. 1960, nr. 6557-10 verso;

Derine, R., Van Neste, F. en Vandenberghe, H., o.c., I-A., 450, w.246; Van Oevelen,

A., Schadevergoeding, 26-29, nr. 19.
924. O.m. Hannequart, Y., La responsabilité et les troubles de voisinage, in "Le droit de

la consrruction et de l'urbanisrne", Brussel , J.8., 1976, 141, nr. 50; Derine, R. en

Hamelink, P., Overzicht van rechtspraak, Zakenrecht (1963-1972),7'.P.R. 1973, 801,

nr. 27; Yan Oevelen, A., Rechterlijke macht, l, 199, nr. 166.

925. O.m. Derine, R., Van Neste, F. en Vandenberghe, H., o.c., I, A, 451, nr. 246; Yan
Oevelen, A., Schadevergoeding,29, nr. 19.

926. Zie supra nrs. 424-426.
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ren, afgeleid van het eigendomsrecht, onder de toepassing van die aan-

sprakelijkheidsregel. Hun persoonlijk recht heeft niets te maken met de

artikelen 544 B.W. of 11 van de GrondweP27. Het eigendomsrecht komt
dus niet langer als grondslag van de aansprakelijkheid wegens abnormale

burenhinder in aanmerking.

Bovendien is bij de toepassing van de aansprakelijkheid wegens ab-

normale burenhinder geen sprake van een onteigening of van een eigen-

domsoverdracht; de betrokken rechtssubjecten behouden het eigendoms-

recht waarvan zij de titularis zijn.

De traditie kan evenmin als verklaring overtuigen. Daartoe zou immers

moeten worden aangetoond dat v66r 1960 in de samenleving een vast,

ononderbroken en herhaald gebruik bestond, waarvan de meerderheid van

de bevolking het verplichte karakter aannam, om veroorzaakte abnormale

burenhinder te compenseren92s. Noch de rechtspraak, noch de rechtsleer

pogen het bestaan van een dergelijke gewoonte aan te tonen, zodat het

bestaan ervan is te betwijfelen. De gewoonte ontstaat immers in de schoot

van de samenleving: zij kan niet door de rechtpsraak of de rechtsleer in
het leven worden geroepen.

440. Ontevreden met de, door de rechtspraak in aanmerking genomen

grondslagen, is door een deel van de rechtsleer, vnl. wanneer de abnor-

male burenhinder door de overheid is veroorzaakt, de grondslag van de

aansprakelijkheidsregel gezocht in het beginsel van de gelijkheid van de

burgers ten aanzien van openbare lasteng29.

In zekere zin zou het bestaan van zakelijke erÿof persoonlijke rechten

op onroerende goederen en het daarop betrekking hebbende overheidsop-

treden, voor de overige rechtssubjecten een last zijn, eigen aan de samen-

leving. Wanneer één rechtssubject evenwel een bijzonderee30 en abnor-

malee3l schade lijdt, als gevolg van de invloed van het overheidsoptreden

927. Bocken, H., Het aansprakelijkheidsrecht 277, nr. 159; Van Oevelen, A., Schadever-
goeding,30-31, nr.20.

928.Zie ook Fagnart, J.L., Les faits générateurs . . . ,49, nr. 58.

929. Hanotiau, M., o.c., 12-28; Henry, P., o.c., Jur. Liège 1984, 586; zie ook Van Oevelen,
A., Rechterlijke macht l,198-201, nrs. 166-167.

930. "bijzonder" in de betekenis dat slechts één of meerdere rechtssubjecten schade lijden,
terwijl de overigen ervan worden gespaard. De ongelijkheid doet zich m.a.w. voor
in de rechtsverhouding tussen de rechtssubjecten onderling, maar de sanctie wordt
afgewenteld op diegene die de gelijkheid tussen de rechtssubjecten heeft verstoord.

93l. "abnormaal" in de betekenis dat de schade de maat van de normale lasten inherent
aan de samenleving moet overtreffen.
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op die rechten, zou de principiële gelijkheid t.a.v. de aldus bepaalde open-

bare last worden verbroken, wat een compensatie zou rechtvaardigen. De

rechtspraak is voor die theorie niet ongevoeligg32.

Hierbij rijst evenwel de vraag of, in het Belgische positieve recht,

wel een algemene en abstracte rechtsregel bestaat inhoudende dat tussen

de rechtssubjecten een gelijkheid t.a.v. openbare lasten is te eerbiedigen.
Tevens blijft te beantwoorden of die gelijkheid een juridische dan wel
feitelijke gelijkheid beoogt en wat als openbare last in aanmerking komt.

Bovendien is te verduidelijken waarom de theorie van de abnormale

burenhinder die op de verbreking van het evenwicht in de rechtsverhouding

tussen de hinderverwekker en het slachtoffer betrekking heeft, toepasselijk
kan zijn omwille van de loutere vaststelling dat ongelijkheden tussen

de burgers opduiken, m.a.w. zonder de vaststelling dat een evenwicht
tussen de hinderverwekkende overheid en de schadelijdende burger is
verbroken933.

Gelet op die omstandigheden, is met Hanotiau aan te nemen934 dat

de theorie van de gelijkheid van de rechtssubjecten ten aanzien van de

openbare lasten overbodig is, wanneer het leerstuk van de abnormale

burenhinder wordt geanalyseerd.

Bovendien lijkt het betwistbaar een bijzondere grondslag te betrachten

die enkel op de, door de overheid in het leven geroepen abnormale

burenhinder zou slaan.

De billijkheid inroepen als grondslag van de aansprakelijkheid we-
gens abnormale burenhinder is niet bevredigend. De billijkheid is niet in
staat haar betekenis als grondslag van een aansprakelijkheidsregel waar

te maken, vermits aan de billijkheid - per definitie - geen precieze bete-

kenis is toe te kennen. Als gevolg daarvan verandert de betekenis en de

draagwijdte van de aansprakelijkheid wegens abnormale burenhinder naar-

gelang de billijkheidsopvattingen van het rechtssubject dat de rechtsregel

moet toepassen. Aan haar nut is te twijfelen, ook al geeft een groot deel

van rechtspraak en rechtsleer aan de billijkheid de voorkeur als verklaring
van de aansprakelijkheid wegens abnormale burenhindere3s.

932. Brussel I I februari 1970,T. Aann. 1974, 103; Mons 7 februari 1980, De Yerz. 7982,
619; Mons l5 september 1987, J.L.M.B. 1988,271; Rb. Gent 20 april 1972,T. Aann.
1972,21'l; Rb. Antwerpen 25 november 1977, R.W. 1977-1978, 1579.

933. Hansenne, J. en Chandelle, I.M., Examen de jurisprudence, 1970-1975, Les biens,
R.C J .B . 1977 , ll7 , nr. 22.

934. Hanotiau,M., o.c.,28-31; zie ook Fagnart, J.L., læs faits générateurs . . . , 50, nr. 58.
935. O.m. Derine, R., Van Neste, F. en Vandenberghe, H., a.c., I.A., 451, nr. 246; Yan

Oevelen, A., Schadevergoeding,29, t. 19.
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441. In werkelijkheid is de besproken aansprakelijkheidsregel een speci-

fieke toepassing van het algemeen rechtsbeginsel dat rechtsmisbruik ver-

biedte36.

Sommige auteurs hebben aan die mogelijkheid aandacht geschonken,

maar ze van de hand gewezen, er vnl. van uitgaande dat rechtsmisbruik
een oogmerk om te schaden vergt en dat het rechtsmisbruik bij toepassing

van de artikelen 1382-t383 B.W. wordt gesanctioneerd, zodat het bewijs
van een fout is vereist937.

Aangezien die opvattingen niet met het rechtsmisbruik strokene3s, is

het de moeite waard de krachtlijnen van de aansprakelijkheid wegens

abnormale burenhinder te toetsen aan het algemeen rechtsbeginsel dat

rechtsmisbruik verbiedt.

Van meet af aan valt op dat de theorie van de abnormale burenhin-
der betrekking heeft op het gebruik dat de titularis van een zakelijk of
persoonlijk recht93e op een onroerend goed, maakt.

Bovendien sanctioneert de aansprakelijkheid het gebruik van dit recht

dat abnormale burenhinder veroorzaakt, m.a.w. het gebruik dat het be-

staande evenwicht in de betrekkingen tussen de zakelijke en/of persoon-

lijke rechten op naburige onroerende goederen verstoort.

Die verstoring is m.a.w. het gevolg van het gebruik van een subjectief
recht, buiten de grenzen ervan zoals die zijn bepaald door de voorafbe-

staande betrekkingen tussen de naburige onroerende goedereng4o.

Tot zover past de theorie van de abnormale burenhinder in de om-
schrijving van het rechtsmisbruik: het gebruik vim een subjectieve recht

- in casu een persoonlijk of zakelijk recht op een onroerend goed - dat

kennelijk de grenzen te buiten gaat van de uitoefening van dit recht door
een redelijk mense4l.

De marginale toetsing die het rechtsmisbruik kenmerkte42, is terug te

936. M.b.t. het rechtsmisbruik, zie supra nrs. 50-56.

937. Derine, R., o.c., f.P.R. 1983, 286, nr. 42; Hansenne, J., o.c., Ann. Dr. Liège 1985, 146-

148, nrs. 3 en 4; cfr. eveneens Fagnart, J.L. en Denève, H., Chronique, l.T. 1988,266,
nr. l27C (die, om niet toegelichte redenen, het rechtsmisbruik lijken te verwerpen).

938. Zie supra nrs. 50-56.
939. Maar, hoe dan ook, subjectief recht.
940. Of de op die naburige onroerende goederen betrekking hebbende zakelijke en/of

persoonlijke rechten.
941. Supra nr. 51.

cfr. ook Campion, L., ln théorie de I'abus des droils, Brussel, Bruylant, 1925,328,
nr. 453: die het rechtsmisbruik opvat als een verbreking van het evenwicht bestaand
tussen maatschappelijke belangen.

942. Supra nr. 52.
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vinden in de omstandigheid dat de burenhinder niet volstaat, maar dat
hij abnormaal moet zijn. Heeft de rechtspraak aldus niet tot uitdrukking
willen brengen dat slechts tot burenhinder is te besluiten wanneer iedere

normaal voorzichtige en redelijke mense43, die van de ingeroepen feiten
kennis neemt, tot dit besluit komt?

Specifiek bij de abnormale burenhinder is dat het rechtsmisbruik nood-

zakelijk een ander subjectief recht treft.
Vermits het rechtsmisbruik zich voordoet in het kader van vooraf-

bestaande betrekkingen tussen naburige onroerende goederen en de erop

betrekking hebbende persoonlijke en/of zakelijke rechten, heeft de rechts-

overtreding waiumee zij gepaard gaat, tot gevolg dat de draagwijdte van

een ander subjectief recht (het gehinderde recht) wordt aangetast.

Rechtsmisbruik, onder de vorm van abnormale burenhinder, heeft dus

steeds de aantasting van een ander subjectief recht tot gevolg, wat bij
andere toepassingsgevallen van het rechtsmisbruik niet noodzakelijk voor-
komtea. De aantasting van een subjectief recht kan echter niet het enige

schadelijke gevolg van de abnormale burenhinder zijn: onder omstandig-
heden kan de abnormale burenhinder bovendien materiële beschadigingen
of morele schade aan het slachtoffer berokkenen, die het gevolg zijn van
de miskenning van een vrijheid, een bevoegdheid . . . en eveneens voor
vergoeding in aanmerking komen.

Omdat oorspronkelijk blijkbaar onvoldoende is ingezien dat de loutere

aantasting van een subjectief recht (het persoonlijke of het zakelijke recht
op een onroerend goed) schade kan zijn9a5, werd ervoor teruggedeinsd aan

te nemen dat abnormale burenhinder hetzij door specifiek herstel9a6,hetzij
door herstel in equivalent kon worden gesanctioneerd94T.

Op die manier werd aanbeland bij het dubbelzinnige begrip "passende

en rechtmatige compensatie" waardoor het verbroken evenwicht zou zijn
te herstellen. De indruk is gewekt dat op abnormale burenhinder een

bijzondere sanctie, verschillend van de artikelen 1382-1383 B.V/. of van

het rechtsmisbruik, toepasselijk zou zijn. Uit het onderzoek van rechtspraak

943. Eo niet louter de magistraat op grond van zijn beroepservaring.
944. Het rechtsmisbruik kan andermans belangen, bevoegdheden of vrijheden treffen.
945. Meer bepaald vermogensschade, vermits het persoonlijke of het zakelijke recht waar-

van het toepassingsgebied, als gevolg van andermans rechtsmisbruik wordt vermin-
derd, eventueel waarde kan verliezen.

946. Onder voorbehoud van het integrale behoud van het recht, wat de toekomst betreft
(zie supra nr.437).

947.Zie m.b.t. de sanctie van rechtsmisbruik: Cass. 16 december 1982, An. Cass. 1982,
518; Pas. 1982,1,412 (stpra nr. 50).
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en rechtsleer is echter gebleken dat in werkelijkheid geen onderscheid

wordt gemaakt zodat over dit terminologisch onderscheid tussen abnormale

burenhinder en rechtsmisbruik is heen te stappen.

Het besluit is, onder die omstandigheden, gerechtvaardigd dat de

aansprakelijkheid wegens abnormale burenhinder een specifi eke toepassing

door rechtspraak en rechtsleer is van het algemeen rechtsbeginsel dat

rechtsmisbruik verbiedt m.b.t. de zakelijke erÿof persoonlijke rechten op

naburige onroerende goederen.

Afgezien van de vaststelling dat het rechtsmisbruik bij abnormale

burenhinder steeds met een rechtskrenking (= schade) gepaard gaat, bestaat

de verdienste van de theorie erin dat de omstandigheden waarin de grenzen

van de litigieuze zakelijke erÿof persoonlijke rechten werden overschreden,
preciezer zijn bepaald.

D. Het toepassingsgebied van de aansprakelijkheid
\tregens abnormale burenhinder.

D.l. Ten aanzien van de artikelen 1382-1383 van het B.W,

442. De titularis van een zakelijk of persoonlijk recht op een onroerend
goed die abnormale hinder veroorzaakt, kan eventueel ook op grond van

de artikelen 1382-1383 B.W. worden aangesproken wanneer in zijn hoofde

niet alleen de toepassingsvoorwaarden van de aansprakelijkheidsregel we-

gens abnormale burenhinder, maar ook die van de artikelen 1382-1383

B.W. zijn verenigdeas.

Ook wanneer, zoals is voorgesteld, de theorie van de abnormale buren-

hinder wordt beschouwd als een specifieke toepassing van het algemeen

rechtsbeginsel dat rechtsmisbruik verbiedt, kan uit de veroordeling we-
gens abnormale burenhinder geen miskenning van de artikelen 1382-1383

B.W. worden afgeleid. Zoals is aangetoond, is rechtsmisbruik immers geen

toepassing van die wetsbepalingen, maar beantwoordt het aan eigen toe-
passingsvoorwaardeneae. Om de artikelen 1382-1383 B.W. toe te passen

is derhalve een, van de toepassingsvoorwaarden van de theorie van de

948. O.m. Cass. 13 maart 1987, Arr. Cass. 1987,920:' Pas. 1987, I,834; R.W. 1987-88,
22; Cass. 20 maart 1980, Pas. 1980, I, 887 met conclusie van toenmalige Advocaat
Generaal Krings; Cass. 27 september 1973, An. Cass. 1974, 98; Pas. 1974,1,89;
Cass. 14 juni 1968, Arr. Cass. 1968, 1247; Pas. 1968, l, ll77; Rb. Mons 23 april
1985, Pas. 1985, m, 56; Hansenne, J., o.c., Ann. Dr. Liège, 1985, 167-171, nr. 17 en
171-173, nr. 18.

949. Zie supra nrs. 50-56.
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abnormale burenhinder te onderscheiden onderzoek vereist.

Die aansprakelijkheidsregels hebben een van elkaar te onderscheiden

en derhalve autonoom bestaan.

Dit betekentdatzij naast elkaar bestaan, zonder ten aanzien van elkaar
ondergeschikt te zljn.

Tot de gezamelijke toepassing van de aansprakelijkheid wegens abnor-
male burenhinder en van de artikelen 1382-1383 B.W. is eveneens te be-

sluiten wanneer de toepassingsvoorwa,rden van beide aansprakelijkheids-
regels tegelijk in hoofde van verschillende rechtssubjecten zijn verenigd.

De meeste toepassingen hiervan zijn te vinden twanneer een aannemer

of een architect tijdens de uitvoering van de werken jegens de naburen een

buitencontractuele fout begaat, waardoor schade wordt berokkend en, door
hun toedoen, tegelijk in hoofde van de opdrachtgever - titularis van een

zakelijk of persoonlijk recht op een onroerend goed - de toepassingsvoor-
waarden van de aansprakelijkheid wegens abnormale burenhinder verenigd

raken95o.

Na enige aarzeling staat thans vast dat het slachtoffer de keuze tussen

beide aansprakelijkheidsregels heeft, zodat zij hetzij te zarîeî, hetzij af-
zonderlijk zijn in te roepen zonder dat de ene ium de andere ondergeschikt
i.9s I 

.

Uit de vaststelling dat de iuulnemer (of een andere derde) een fout
in causaal verband met de schade van de naburen pleegde is uiteraard

niet af te leiden dat de toepassingsvoorwaarden van de theorie van de

abnormale burenhinder zijn verenigd. Noch een daad van de titularis van

een persoonlijk of zakelijk recht op een onroerend goed, noch het bestaan

van een abnormale burenhinder wordt erdoor bewezen952.

In dat geval zal, wanneer het slachtoffer de aansprakelijkheid van zo-

wel de opdrachtgever (wegens abnormale burenhinder) als van de aanne-

mer of van een andere derde (de artikelen 1382-1383 B.W.) inroept, en

wanneer de toepassingsvoonvaarden zijn bewezen, tot hun aansprakelijk-
heid in solidum jegens het slachtoffer zijn te besluitenes3.

950. Cass. 13 maart 1987, An. Cass. 1987,920; Pas. 1987,I,834; R.W. 1987-88,22:
Brussel 2 juni 1982, R.W. 1984-85, 1513; Brussel 27 september 1985, J.L.M.B. 1987,
362; Rb. Brussel 15 januari 1985, T. Aann. 1986, 145; Rb. Mons 23 april 1985, Pas.

1985, trr, s6.
951. Cass. 13 maart 1987, tur. Cass. 1987, 920; R.W. 1987-88,221.
952. Cass. 14 oktober 1976, An. Cass. 1977, 197; Pas. 1977,1,201; Cass. 2 juni 1983,

Arr. Cass. 1983,1224; Pas. 1983, l, ll12; Cass. 13 december 1985, An. Cass. 1986,
563; Pas. 1986, I, 490; cfr. Hannequart Y., o.c., T. Aann. 1985,66-67; contra: Cass.
14 juni 1968, Arr. Cass. 1968,1247: Pas. 1968, l, 1177.

953. Brussel 2 juni 1982, R.W. 1984-85, 15l3; Brussel 27 september 1985, J.L.M.B. 1987,
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Wanneer uit de feiten blijkt dat de fout van de derde aan de oorsprong

van de vereniging van de toepassingsvoorwaarden van de theorie van de

abnormale burenhinder ligt, kan de titularis van het persoonlijke of het

zakelijke recht op een onroerend goed (de hinderverwekker) op die derde

een verhaal voor het geheel uitoefenen954.

Heeft de fout van de derde integendeel geen invloed op de toepassings-

voorwaarden van de theorie van de abnormale burenhinder gehad, dan is

een verdeling van de aansprakelijkheid in de onderlinge rechtsverhouding

gerechtvaardigdess.

De fout van het slachtoffer in causaal verband met de schade recht-

vaardigt eveneens een verdeling van de aansprakelijkheid, tenzij blijkt dat

die fout aan de oorsprong van de vereniging van de toepassingsvoorwaar-

den van de theorie van de abnormale burenhinder ligt. In dat geval is aan

het slachtoffer het beroep op laatstgenoemde theorie te ontzeggenes6.

De fout van het slachtoffer wordt, bij de aansprakelijkheid wegens

abnormale burenhinder, blijkbaar weinig ingeroepene5T

D.2. Ten aanzien ÿan artikel 1386 bis B.W

443. De vraag is te beantwoorden of de krankzinnige titularis van een

persoonlijk of zakelijk recht op een onroerend goed aansprakelijk is te

stellen voor de abnormale burenhinder die hij door het gebruik van dit
recht maakt en of hij, in voorkomend geval, op artikel 1386 bis B.W. een

beroep kan doen.

Wanneer wordt aangenomen dat de theorie van de abnormale buren-

hinder een bijzondere toepassing van het rechtsmisbruik is en dat de toe-

rekeningsvatbaarheid bij de beoordeling van het al dan niet bestaan van

rechtsmisbruik niet dienend ises8, is tot het besluit te komen dat de krank-
zinnigheid de toepassing van de theorie van de abnormale burenhinder

367; Rb. Mons 23 april 1985, Pas. 1985, III, 56; Hansenne, J., o.c., Ann. Dr. Liège
1985, 178, nr. 21.

954. Zie supra nr. 435; Cass. 14 juni 1968, Arr. Cass. 1968, 1247; Pas. 1968, l, ll77;
Cass. 29 mei 1975, Arr. Cass. 1975, lO33; Pas. 1975, I, 934; Brussel 27 september
1985, J.L.M.B.1987,370; zie ook Gent 17 oktober 1986, T. Aann. 1986,217-218;
Rb. Brussel 15 januari 1985, T. Aann. 1986, 145.

955. Zie deel 2.

956. Zie supra nr. 435.

957. Een daad van het slachtoffer is daarentegen onvoldoende om een verdeling van de
aansprakelijkheid te rechtvaardigen.

958. Wat supra is verdedigd zie nrs. 50-56.
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niet uitsluit.
Dit besluit is nog op een andere manier te rechtvaardigen: de krankzin-

nigheid sluit noch uit dat een rechtssubject de titularis van een zakelijk of
persoonlijk recht op een onroerend goed is, noch dat dit rechtssubject het
hem toekomende recht gebruikt en daardoor aan een nabuur abnormale
burenhinder veroorzaakt.

De toerekeningsvatbaarheid heeft aldus geen invloed op het al dan niet
bestaan van de toepassingsvoorwaarden van de theorie van de abnormale
burenhinder.

Op de eerste vraag is aldus bevestigend te antwoorden: de krankzinnige
kan wegens abnormale burenhinder aansprakelijk worden gesteld.

Aangezien de theorie van de abnormale burenhinder een daad, nl. een

gebruik van het relevante persoonlijke of zakelijke recht door de aange-

sprokene vergt, is vast te stellen dat aan de toepassingsvoorwaarden van
artikel 1386 bis B.W. is voldaan, wanneer een krankzinnige wegens abnor-
male burenhinder. is aan te spreken. De herstelplicht van de krankzinnige
titularis van een persoonlijk of zakelijk recht op een onroerend goed kan
aldus volgens artikel 1386 bis B.W. worden getemperdese.

D.3. Ten aanzien van artikel 1384 lid 2 B.W

444. Een minderjarige kan de titularis van een zakelijk of persoonlijk
recht op een onroerend goed zijn. Hij kan hiervan zelf gebruik maken
of via zijn wettelijke vertegenwoordigers desbetreffend rechtshandelingen
stellen, waardoor hij aan naburen abnormale burenhinder veroorzaakt.

De toepassingsvoorwaarden van de aansprakelijkheid wegens abnor-
male burenhinder kunnen aldus in zijn hoofde verenigd raken.

Dit houdt echter niet in dat het slachtoffer van abnormale burenhinder
noodzakelijk op de aansprakelijkheid van de ouders (art. 1384 lid 2 B.W.)
een beroep kan doen.

Abnormale burenhinder, als bijzondere toepassing van het algemeen

rechtsbeginsel dat het rechtsmisbruik verbiedt, houdt immers niet in dat

de aangesprokene zich aan een fout of een objectief onrechtmatige daad

heeft schuldig gemaakt.

Hierbij is in herinnering te brengen dat een objectief onrechtmatige
daad de miskenning van een algemene zorgvuldigheidsnorm veronderstelt,
die niet door een rechtvaardigingsgrond wordt verklaard en waarbij schade

959. Contra: Glansdorff, Fr., o.c., R.CJ.B. 1987,236,nr. 13.
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als gevolg voorspelbaar is90.
Rechtsmisbruik, te beschouwen als een rechtsoverschrijding, vergt

evenmin een oordeel des onderscheids, maar kan zich, mede gelet op

de gebruikte techniek van de marginale toetsing, voordoen, zonder dat

daardoor een algemene zorgvuldigheidsnorm wordt misken696l.

Onder die omstandigheden is te besluiten dat de vaststelling dat een

minderjarige wegens abnormale burenhinder aansprakelijk is, de aanspra-

kelijkheid van zijn ouders slechts in het gedrang brengt wanneer bovendien

in feite is vast te stellen dat hij zich daardoor ook iurn een fout of even-

tueel962 aan een objectief onrechtmatige daad in causaal verband met de

schade schuldig maakte.

De minderjarige kan, onder omstandigheden, door een fout of een

objectief onrechtmatige daad, aan de oorsprong liggen van de abnormale

burenhinder die aan naburen wordt veroorzaakt, hoewel niet hij, maar

zijn ouders de titularis zijn van een zakelijk of persoonlijk recht op

het hinderverwekkende onroerende goed. Wanneer die abnormale hinder
tevens in verband met een daad van die ouders is te brengen, zal het

slachtoffer die ouders zowel bij toepassing van artikel 1384 lid 2 B.W.
als van de aansprakelijkheid wegens abnormale burenhinder in het geding

kunnen betrekken.

Het is ook mogelijk dat de fout of de objectief onrechtmatige daad van

de minderjarige waardoor schade wordt veroorzaakt, zich voordoet vanaf
een onroerend goed wa.uop derden (m.a.w. niet zijn ouders) zakelijke of
persoonlijke rechten bezitten. Blijken daardoor de toepassingsvoorwaarden
van de aansprakelijkheid wegens abnormale burenhinder in hoofde van de

derde verenigd te zijn, dan kan het slachtoffer zowel die derde (abnormale

burenhinder), als de minderjarige - die het oordeel des onderscheids bezit

- (art. 1382-1383 B.W.) en zijn ouders (artikel 1384 lid 2 B.W.) tot
vergoeding aanspreken.

In alle gevallen waarin de ouders bij toepassing van artikel 1384 lid
2 B.W. worden aangesproken, hebben zij uiteraard de mogelijkheid het

wettelijke tegenbewijs van hun aansprakelijkheid te leveren (art. 1384 lid
5 B.W.).

445. Wanneer een minderjarige en zijn ouders door het slachtoffer te

zameî worden aangesproken, zijn zij - ongeacht de rechtsgrond waarop

hun aansprakelijkheid stoelt - in solidum voor de schade aansprakelijk.

960. Zie supra nrs. 1'17-178.

961. Zie supra nr. 52.
962. Wanneer hij het oordeel des onderscheids niet bezit.
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ln hun onderlinge rechtsverhouding beschikken de ouders in beginsel

over een verhaal voor het geheel tegen de minderjarige, waaraan een

persoonlijke fout is toe te rekenen, vermits hij aan de oorsprong van

hun aansprakelijkheid (hetzij op grond van artikel 1384 lid 2 B.W., hetzij
wegens abnormale burenhinder) ligt963.

In de veronderstelling dat een derde (wegens abnormale burenhinder)

samen met de ouders van een minderjarige (art. 1384 lid 2 B.W.) of met

de minderjarige (art. 1382-1383) in solidum aansprakelijk is gesteld, rijst
de vraag of de derde, die zijn naburen heeft vergoed, in het kader van zijn
verhaal, op het vermoeden van aansprakelijkheid een beroep kan doen.

Aangezien is vast te stellen dat de derde, bij ontstentenis van de fout
of de objectief onrechtmatige daad van de minderjarige, zich niet in de

toepassingsvoorwaarden van de aansprakelijkheid wegens abnormale bu-

renhinder zou hebben bevonden, is aan te nemen dat hijzelf het slachtoffer
van de fout of van de objectief onrechtmatige daad van de minderjarige
is gewordenes. De nakoming van de op hem rustende verplichting tot
schadevergoeding is een schade: hij kan dus, bij de uitoefening van zijn
verhaal, een beroep doen op het vermoeden van aansprakelijkheid van

de ouders (art. 1384 lid 2 B.W.), onder voorbehoud van het wettelijke
tegenbewijs van die aansprakelijkheide6s.

Zoals eerder is toegelicht, is evenwel te betwijfelen of dit verhaal tegen

de ouders op grond van artikel 1384 lid 2 B.W. voor het geheel is uit te
oefenen966. Het vermoeden van aansprakelijkheid lastens de ouders houdt

noch in dat zlj zich aan een persoonlijke fout schuldig maakten, noch dat

zij door hun daad aan de oorsprong van de aansprakelijkheidsvoorwarden

wegens abnormale burenhinder in hoofde van de derde zouden liggen.

Een verdeling van de aansprakelijkheid bij gelijke delen lijkt daarom in

de rechtsverhouding tussen de ouders en de derde-aansprakelijke wegens

abnormale burenhinder te bepleiten. Têgen de minderjarige, op grond van

de art. 1382-1383 B.W. aansprakelijk gesteld, is een volledig verhaal

mogelijk, wanneer hij door een persoonlijke fout aan de oorsprong ligt
van de aansprakelijkheid van de derde wegens abnormale burenhinder.

963. Dit verhaal voor het geheel is niet betwistbaar wanneer aan de minderjarige een

persoonlijke fout is toe te rekenen. Wanneer slechts van een objectief onrechtmatige
daad sprake is, lijkt een verdeling van de aansprakelijkheid te bepleiten.

964. Supra nrs. 405 en 416.
965. Te onderstrepen is dat dit tegenbewijs, gelet op de verschillende feitelijke omstandig-

heden, verschillend kan zijn te beoordelen in de rechtsverhouding tussen de ouders en

het slachtoffer en in die tussen de ouders en de derde, aansprakelijk wegens abnormale

burenhinder.
966. Z\e supra nr. 416.
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D.4. Ten aanzien ÿan artikel 1384 lid 3 B.W.

446. De veronderstellingen die m.b.t. de minderjarige werden gemaakt,

zijn ook op een aangestelde toepasselijk.

Zij zijn als volgt samen te vatten:

a) in de eerder uitzonderlijke hypothese, dat de aangestelde de titularis
is van een zakelijk of persoonlijk recht op het onroerende goed, dat hij
gebruikt in de uitoefening van de bediening waartoe hij door de aansteller
is gebezigd, kan de aansprakelijkheid wegens abnormale burenhinder de

aangestelde treffen.
Tot de aansprakelijkheid van de aansteller (art. 1384 lid 3 B.W.) is

echter niet zonder meer te beslissen. De aansprakelijkheid van de aange-

stelde wegens abnormale burenhinder houdt nl. niet in dat laatstgenoemde

een fout pleegde of zich minstens aan de schending van een algemene
zorgvuldigheidsnorm schuldig maaktee6T. Om dit vast te stellen is een

bijkomend onderzoek vereist. Tot de toepassing van artikel 1384 lid 3

B.V/. is dus pas te besluiten wanneer blijkt dat de abnormale burenhinder

bovendien met een fout, minstens met een schending van een algemene
zorgvuldigheidsnorm door de aangestelde gepaard ging.

In dat geval zijn de aangestelde (wegens abnormale burenhinder en op

grond van de artikelen 1382-1383 B.V/.) en de aansteller (art. 1384 lid 3
B.V/.) in solidum jegens het slachtoffer aansprakelijk, met dien verstande

dat de aansteller over een verhaal voor het geheel tegen de aangestelde

beschikt.

b) de aangestelde - handelend binnen het kader van de aanstelling

- kan door een fout, minstens door de schending van een algemene
zorgvuldigheidsnorm, die wordt gepleegd op het onroerende goed, waarop
zijn aansteller of een derde (b.v. de medecontractant van zijn aansteller)
een zakelijk of persoonlijk recht bezit, abnormale burenhinder en schade

aan de naburen van die aansteller of van die derde veroorzaken.
ln die veronderstelling kan het slachtoffer naargelang de omstandighe-

den, de aangestelde (artikelen 1382-1383 B.W.)e68, de aansteller (wegens

967. Zie supra nr. 225 werd de stelling verdedigd dat eetfout van de aangestelde is vereist.
Omdat sommige auteurs met een "daad" van de aangestelde als toepassingsvoorwaarde
van art. 1384 lid 3 B.W. genoegen nemen, is die - betwistbare - hypothese bij dit
onderzoek betrokken.

968. Een persoonlijke fout van de aangestelde is dan vereist.
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abnormale burenhinder of artikel 1384 lid 3 B.W.) en de derde (wegens

abnormale burenhinder) in solidum tot schadevergoeding aanspreken.

In hun onderlinge rechtsverhouding beschikt de aansteller steeds over
een volledig regres tegen de aangestelde, vermits laatstgenoemde, hoe dan

ook in de besproken veronderstelling, aan de oorsprong van de aanspra-

kelijkheid van de aansteller - hinderverwekker ligte6e.

De derde, aansprakelijk wegens abnormale burenhinder, kan op de

aangestelde eveneens een volledig verhaal uitoefenen wanneer zijn aan-

sprakelijkheid door toedoen van de aangestelde is tot stand gekomen. Hij
kan ook een verhaal op de aansteller uitoefenen en daarbij op artikel 1384

lid 3 B.W. een beroep doen vermits hij als persoonlijk slachtoffer van de

aangestelde is te beschouwen. Om de hoger toegelichte redenen970, is, in
het kader van dit verhaal, tot een verdeling van de aansprakelijkheid - bij
gelijke delen - te besluiten.

D.5. Ten aanzien ÿan artikel 1384 lid 4 B.W,

447. Mutatis mutandis, zijn de oplossingen die m.b.t. de artikelen 1384

lid 2 en 3 B.W. werden gevonden, op artikel 1384lid 4 B.W. toepasselijk,
met dien verstande dat een toestand waarin een leerling of een leerjongen
de titularis is van een persoonlijk of zakelijk recht op het onroerende
goed waarin het onderwijs onder toezicht van een onderwijzer of een

ambachtsman wordt verstrekt, zich eerder uitzonderlijk zal voordoen.
Hoe dan ook, geeft de eventuele aansprakelijkheid van de leer-

lingleerjongen wegens abnormale burenhinder die tijdens de periode van
het toezicht van de onderwijzer of van de ambachtsman aan naburen is
veroorzaakt, alsdusdanig geen aanleiding tot de toepassing van artikel 1384

lid 4 B.W. lastens die onderwijzer of ambachtsman. Eens te meer is nl.
vast te stellen dat de aansprakelijkheid van de leerling/leerjongen niet toe-
laat tot een persoonlijke fout of zelfs tot de miskenning van een algemene

zorgvuldigheidsnorm van/door de leerlinÿde leerjongen in causaal verband
met de schade te besluitengTl. Een bijkomend onderzoek is daartoe vereist.

Wanneer de leerling of de leerjongen integendeel door een fout of door
een objectief onrechtmatige daad aan de naburen van de onderwijzer of van
de ambachtsman of van derden (de school) - die op het onroerende goed

een zakelijk of persoonlijk recht bezitten - abnormale hinder veroorzaakt,

969. Enkel wanneer de aansteller zelf een persoonlijke fout pleegde, is een verdeling van
de aansprakelijkheid mogelijk.

9'10. Zie supra nr. 445.

971. Zie supra nrs. M4 en M6.
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kan het slachtoffer onder omstandigheden de leerling of de leerjongen (art.

t382-1383 B.W.), de onderwijzer of de ambachtsman (wegens abnormale

burenhinder of art. 1384 lid 4 B.W.) of de derde (wegens abnormale

burenhinder) in solidum tot herstel of vergoeding aanspreken.

Hierbij is niet uit het oog te verliezen dat de onderwijzer of de

ambachtsman over de wettelijke mogelijkheid beschikken het tegenbewijs

van hun aansprakelijkheid te leveren (art. 1384 lid 5 B.W.)e72.

De verdeling van de aansprakelijkheid tussen die personen gebeurt op

dewljze die, naar aanleiding van de bespreking van de artikelen 1384lid
2 en 3 8.W., uitvoerig is toegelichteT3.

D.6. Ten aanzien ÿan artikel 1384 lid I B.W

448. De abnormale hinder kan eventueel het gevolg van een gebrek van

een zaak zijn.
Onder die omstandigheden kan het slachtoffer een beroep doen zowel

op de aansprakelijkheid wegens abnormale burenhinder, als op artikel
1384 lid 1 8.W.e74. Het kan daarbij gebeuren dat de bewaarder van de

gebrekkige zaak een ander rechtssubject is dan de titularis van een zakelijk
of persoonlijk recht op het onroerende goed, waar de abnormale hinder
zijn oorsprong vindt.

Wanneer de toepassingsvoorwaarden van elke aansprakelijkheidsvorm

zijn verenigd, dienen de betrokkenen in solidum jegens het slachtoffer te

worden veroordeeld, wanneer dit is gevorderd.

In hun onderlinge rechtsverhouding is niet aan te nemen dat de hin-
derverwekker een regres voor het geheel tegen de bewaarder van de ge-

brekkige zaak kan uitoefenen, vermits de toepassingsvoorwaarden van zijn
aansprakelijkheid niet door een persoonlijke fout van de bewaarder vere-

nigd raakten. De toepassing van anikel 1384 lid 1 B.V/. stoelt immers niet
op een persoonlijke fout van de bewaarder.

Twee verschillende toestanden kunnen zich voordoen: wanneer een

persoon tot de uitvoering van werken op zijn erf besluit en daartoe op

een iumnemer een beroep doet, die op het erf materiaal aanbrengt, waar-

van later blijkt dat het gebrekkig is en aan naburen schade veroorzaakt,

is vast te stellen dat de gebeurlijke vereniging van de toepassingsvoor-

972. Zie supra nr. 204.

973. Zie supra nrs. 445 en 446.
974. Hansenne, J., o.c., Ann. Dr. Liège 1985, l7l, nr. 18; Brussel 24 maart 1971, R.J.I.

1971,165.
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waarden van de aansprakelijkheid wegens abnormale burenhinder aan de

aansprakelijkheid van de bewaarder is toe te rekenen.

Het omgekeerde kan zich eveneens voordoen, nl. wanneer een gebrek-

kige zaak, onder de bewaring van een derde, zich op een erf bevindt en

die zaak aan naburen schade veroorzaakt omwille van het gebruik dat de

titularis van het zakelijke of het persoonlijke recht van het erf maakt. De

aansprakelijkheid van de bewaarder is dan een gevolg van de aansprake-

lijkheid van de hinderverwekker.

Jegens het slachtoffer blijven zij in solidum aansprakelijk, maar in
laatstgenoemde hypothesebezit de bewaarder een regres op de hinderver-
wekker tot het bekomen van een gedeelde aansprakelijkheideTs.

Nog uitzonderlijker zal de schade het gevolg zijn zowel van een

abnormale burenhinder, als van het gebrek van een zaak, bewaard door
het slachtoffer of door een derde die met het hinderverwekkende erf niets
heeft te maken.

T.a.v. het slachtoffer - bewaarder van de gebrekkige zaak - is, onder
die omstandigheden, tot een verdeling van de aansprakelijkheid te beslis-

sen.

De derde - bewaarder van de gebrekkige zaak - is daarentegen sa-

men met de hinderverwekker in solidum aansprakelijk. In hun onderlige
rechtsverhouding is de aansprakelijkheid te verdelen.

D.7. Ten aanzien van artikel 1385 B.W.

449. Ook dieren kunnen, zoals uit de rechtspraak blijkteT6, aan de oor-
sprong van abnormale burenhinder liggen.

Hoewel aan die mogelijkheid weinig of geen aandacht is geschonken,

kan het slachtoffer, onder omstandigheden, zowel op de aansprakelijkheid
wegens abnormale burenhinder, als op artikel 1385 B.V/. een beroep doen

wanneer de desbetreffende aansprakelijkheidsvoorwaarden zijn verenigd.
Aangezien beide aansprakelijkheidsvormen aan eigen toepassingsvoor-

waarden beantwoorden bestaat geen reden om de ene aansprakelijkheid
ondergeschikt aan de andere te achten.

975.21e deel2; zie ook reeds supra nr. 435.
976. O.m. Rb. Nivelles 3l maart 1982, R.G.A.R. 1984, nr. 10828 (hanengekraai); Rb.

Brugge 8 oktober 1984, R.W. 1985-86, 1502 (blaffende hond); Vred. Huy 28 november
1985, Jur. Liège 1986, 57 (hanengekaai); cfr. Vred. Louvaigné 23 juni 1987, Ann.
Dr. Liège 1987,435 (o.m. zes honden en zes katten!!!), met noot Hansenne,l., l-e,
chien, le coq et le juge.
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Dit kan een belang vertonen wanneer de hinderverwekker (de titularis
van een zakelijk of persoonlijk recht op een onroerend goed) niet de eige-

naar of de bewaarder is van het dier dat de abnormale hinder veroorzaakte.

Dergelijke toestand kan zich zelfs binnen eenzelfde gezin voordoen (b.v.

wanneer de hond de eigendom van een kind is, dat niet de titularis van

het zakelijke of het persoonlijke recht op het onroerende goed is, waarop

het zich met de hond bevindt).
Ten aanzien van het slachtoffer zijn de hinderverwekker en de eigenaar

of-de bewaarder van het dier - wanneer die hoedanigheden niet in hoofde

van een zelfde persoon zijn verenigd - in solidum aansprakelijk.

In hun onderlinge rechtsverhouding is een gedeeltelijk verhaal van

de hinderverwekker op de eigenaar of de bewaarder van het dier mogelijk
wanneer de aansprakelijkheid van de eigenaar of de bewaarder van het dier
aan de oorsprong ligt van de aansprakelijkheid van de hinderverwekker.
Zoals m.b.t. artikel 1384lid 1 B.V/. is onderstreepteTT, is dit laatste in feite
te bepalen en is het mogelijk, dat - onder omstandigheden - dit verhaal

door de eigenaar of de bewaarder van het dier op de hinderverwekker is

uit te oefenen, nl. wanneer de vereniging van de toepassingsvoorwaarden

van artikel 1385 B.W. aan de aansprakelijkheid van de hinderverwekker
is toe te rekenen.

Hierbij is op te merken dat voorgaande rechtsregels inhouden dat, wan-

neer het slachtoffer een rechtssubject tot vergoeding heeft aangesproken

wiurvan de aansprakelijkheid aan de oorsprong van de aansprakelijkheid
van een ander rechtssubject ligt, t.a.v. de eerstgenoemde tot verdeling van

de aansprakelijkheid is te besluiten.

Volledigheidshalve is te onderstrepen dat wanneer de schade tegelijk
door de abnormale hinder, door een nabuur berokkend, en door een dier,

waarvan het slachtoffer of een derde978 de eigenaar of de bewaarder is,

wordt veroorzaakt, hetzij t.a.v. het slachtoffer, tot een verdeling van de

aansprakelijkheid is te besluiten, hetzij jegens het slachtoffer een aanspra-

kelijkheid in solidum is te weerhouden, met, in de onderlinge rechtsver-

houding tussen de hinderverwekker en de derde (eigenaar of bewaarder
van het dier) een mogelijkheid tot verdeling van de aansprakelijkheid.

D.8. Ten aanzien van artikel 1386 B.W,

450. Verschillende hypothesen zijn te onderscheiden.

977. Supra nr. 448.
978. Die niets met het hinderverwekkende erf heeft te maken.
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De abnormale burenhinder kan het gevolg zijn van de instorting van

een gebouw als gevolg van een verzuim in het onderhoud of een gebrek

in de bouw.
Zoals t.a.v. de artikelen 1384 lid 1 en 1385 B.W. is vastgesteld,

bestaat geen reden om de cumulatieve toepassing van de aansprakelijkheid
wegens abnormale burenhinder en van artikel 1386 B.W. uit te sluiten. Het
zijn autonome aansprakelijkheden, die aan eigen toepassingsvoorwaarden

beantwoorden.
Die cumulatieve toepassing zal vnl. van belang zijn wanneer de hinder-

verwekker weliswaar de titularis van een zakelijke of persoonlijke recht op

het onroerende goed is, maar geen eigenaar van het ingestorte gebouw is.
'Wanneer de toepassingsvoorwaarden van elke aansprakelijkheid zijn

verenigd, zijn de hinderverwekker en de eigenaar van het gebouw, wanneer

het om verschillende rechtssubjecten gaat, in solidum jegens het slachtoffer

aansprakelijk.
In hun onderlige rechtsverhouding is, afgezien van persoonlijke fouten,

een gedeeltelijk verhaal mogelijk, naargelang de omstandigheden, door de

hinderverwekker of door de eigenaar van het gebouw uit te oefenen.

De hinderverwekker beschikt over dit verhaal op de eigenaar wan-

neer zijn aansprakelijkheid, volgens de feiten, haar oorsprong vindt in de

aansprakelijkheid van de eigenaar van het ingestorte gebouw. Omgekeerd
heeft de eigenaar van het gebouw een verhaal op de hinderverwekker wan-

neer zijn aansprakelijLlr"i6eTe het gevolg is van het gebruik dat een titularis
van een zakelijk of persoonlijk recht op het gebouw bezit en waardoor de

instorting en de abnormale burenhinder t.a.v. naburen is veroorzaakt.

Onder omstandigheden kan de abnormale burenhinder ook aan de

oorsprong liggen van een gebrek aan onderhoud van een gebouw - wat
een objectief begrip i.980 - waardoor een instorting wordt veroorzaakt of
van de instorting van een gebouw dat reeds een gebrek in het onderhoud

of een constructiefout vertoonde, terwijl dit gebouw met het erf van de

hinderwekker niets heeft te maken. De derde - eigenaar van het gebouw -
kan in dat geval door het slachtoffer in solidum met de hinderverwekker
worden aangesproken. Vermits in die veronderstelling de vereniging van

de toepassingsvoorwaarden van artikel 1386 B.V/. aan de - foutloze -
aansprakelijkheid van de hinderverwekker is toe te rekenen, beschikt de

eigenaar over een gedeeltelijk verhaal op laatstgenoemde, die zelf, wanneer

hij door het slachtoffer is aangesproken, een gedeeltelijk verhaal op de

979. D.w.z. de vereniging van de aansprakelijkheidsvoorwaarden.
980. Zie supra nr. 4Ol-402.
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eigenaar kan uitoefenen.

Volledigheidshalveesl is de hypothese te vermelden dat een schade zo-

wel door de instorting van een gebouw, beantwoordend aan de toepassings-

voorwaarden van artikel 1386 B.W., als door de abnormale burenhinder

vanwege een andere nabuur is veroorzaakt. Jegens het slachtoffer zijn de

eigenaar van het gebouw en de hinderverwekker in solidum aansprakelijk.

In hun onderlinge rechtsverhouding is een verdeling van de aansprakelijk-

heid mogelijk: zij zijn immers als elkaars slachtoffer te beschouwen.

D.9. Ten aanzien van de aansprakelijkheid wegens abnormale burenhinder

451. Uit de rechtspraak blijkt dat meerdere rechtssubjecten wegens de-

zelfde abnormale burenhinder jegens het slachtoffer in solidum aanspra-

kelijk kunnen zijn.
Het kan nl. gebeuren dat de titularis van een persoonlijk of zakelijk

recht op een onroerend goed, om op zijn erf werken uit te voeren, een

beroep moet doen op de medewerking van de titularissen van persoonlijke
of zakelijke rechten op naburige onroerende goederen waarop eveneens

bepaalde werken (ter voorbereiding, ter versteviging . . . ) zijn uit te voe-

ren982.
'Wanneer bij de uitvoering van die werken aan naburen, van de erbij

betrokken rechtssubjecten, abnormale burenhinder wordt veroorzaakt, rijst
de vraag wie aansprakelijk is te stellen. Blijkt uit de feiten dat de abnormale

hinder het gevolg is van activiteiten op een erf dat eigenlijk slechts -
geheel of gedeeltelijk - een tussenschakel is omdat die werken (ook)

een ander onroerend goed ten goede moeten komen, dan wordt - terecht

- aangenomen dat de toepassingsvoorwaarden van de aansprakelijkheid

wegens abnormale burenhinder in hoofde van de beide titularissen van

zakelijke ofpersoonlijke rechten op de desbetreffende onroerende goederen

zijn verenigd zodat hun aansprakelijkheid in solidum is in te roepene83.

Een ander besluit is gerechtvaardigd wanneer is vast te stellen dat de

werken op één van de erbij betrokken erven zonder abnormale burenhin-
der zijn uitgevoerd en die hinder pas is opgedoken naar aanleiding van

de werken die op een naburig onroerend goed zijn uitgevoerd en die niet
bepalend waren voor de reeds, zonder abnormale burenhinder uitgevoerde

981. Wellicht gedoemd om een schoolvoorbeeld te blijven.
982. Zie Hansenne, J., o.c., Ann. Dr. Liège 1985, l8O-182, nr.22.
983. Cass. 28 apnl 1983, An. Cass. 1983, 1057; Pas. 1983, I, 965; Cass. 5 maart 1981, Arr.

Cass. 1981, 748; Pas. 1981, I, 728; Hansenne, J., o.c., Ann. Dr. Liège 1985,180-182,
nr.22.

713



werken. In dat geval lijkt het causaal verband tussen de abnormale buren-

hinder en de daad van de titularis van het zakelijke of het persoonlijke recht

op een onroerend goed, waar de werken zonder probleem zijn uitgevoerd,

niet aanwezig te zijn.
Kunnen de, bij gezamenlijke projecten betrokken titularissen van zake-

lijk en/of persoonlijke rechten op onroerende goederen, in hun onderlinge

rechtsverhouding op de aansprakelijkheid wegens abnormale burenhinder

een beroep doen? Afgezien van een afwijkend contractueel bedinges4, lilkt
die vraag bevestigend te beantwoorden. De medewerking aan een geza-

menlijk project houdt in beginsel geen aanvaarding in van de abnormale

burenhinder die met het rechtsmisbruik van één van de deelnemers zou

gepaard gaaness.

Het kan ten slotte gebeuren dat de abnormale burenhinder het gevolg

is van een gezanlenlijk gebruik van zakelijke enlof persoonlijke rechten

die verschillende rechtssubjecten op hetzelfde onroerend goed bezittenes6.

De aansprakelijkheid in solidum van die titularissen is door het slachtoffer

in te roepen en in hun onderlinge rechtsverhouding is een verdeling van

de aansprakelijkheid onvermijdelijk.

984. De aansprakelijkheid wegens abnormale burenhinder is immers niet van openbare

orde.
985. M.b.t. de grondslag van de aansprakelijkheid, zie supra nrs. 439-444.
986. Medeëigenaars; de naakte eigenaar en de vruchtgebruiker; de eigenaar en de huur-

der . . . die gezamenlijk werken plannen en uitvoeren of laten uitvoeren.
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D. Besluit m.b.t. de vermoedens van
aansprakelijkheid en de objectieve
aansprakelijkheden.

452. Dit besluit heeft zowel op de vermoedens van aansprakelijkheid, als

op de objectieve aansprakelijkheden betrekking omdat wordt verdedigd dat
niet zozeer de aansprakelijkheidstechniek, maar wel het onderscheid tussen

de aansprakelijkheid voor zaken en de aansprakelijkheid voor personen

doorslaggevend zou moeten zijn.

Beide aansprakelijkheden (voor zaken en voor personen) liggen zowel
over de vermoedens van aansprakelijkheid, als over de objectieve aan-

sprakelijkheden verspreid.

Het onderscheid tussen beide aansprakelijkheidstechnieken is welbe-
kend. Zij vergen het bewijs door het slachtoffer van, door de wetgever of
door de rechtspraak, omschleven aansprakelijkheidsvoorwaarden, die tot
de aansprakelijkheid van de aangesprokene leiden.

Wanneer die aangesprokene, afgezien van de betwisting van het be-

staan van de aansprakelijkheidsvoorwaarden, geen tegenbewijs is toege-

laten, is, volgens de hierboven verdedigde zienswijze, sprake van een

objectieve aansprakelijkheid.
Kan de aansprakelijkheid worden gekeerd door het tegenbewijs dat

geen fout is gepleegd of dat de schade zich ook bij ontstentenis van de -
vermoede - fout zou hebben voorgedaan, dan is van een vermoeden van

aansprakelijkheid te spreken.

Dat op de ouders, op de onderwijzers en op de ambachtslui een ver-
moeden van aansprakelijkheid rust, lijkt aan een werkelijke bekommernis
tegemoet te komen, nl. het slachtoffer van een fout, minstens van een

objectief onrechtmatige daad van kinderen, leerlingen of leerjongens de

mogelijkheid bieden een beroep te doen op de aansprakelijkheid van een

solvabel geacht rechtssubject, waarvan tevens - bij wijze van feitelijk ver-
moeden - is aan te nemen dat het de schade had kunnen vermijden en

derhalve een fout beging door zulks na te laten.

Omdat kinderen, leerlingen en leerjongens mensen met een eigen, vrije
wil zijn, is er terecht voor teruggedeinsd, de ouders, de onderwijzers of de

ambachtslui de mogelijkheid te ontnemen zich aan de aansprakelijkheid te
onttrekken door het bewijs dat zij geen fout pleegden of dat de schade,
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ook bij de ontstentenis van hun vermoede fout, zou zijn geleden.

De beperking van de aansprakelijkheidslast van de ouders, onderwij-
zers en ambachtslui, wat hun minderjarige kinderen, hun leerlingen en hun
leerjongens betreft, is, in zekere zin, het tegengewicht van de persoonlijke
vrijheid waarover zij, evenals hun kinderen, leerlingen of leerjongens be-

schikken.

De vraag rijst dan ook waarom m.b.t. aangestelden en organen op

andere aansprakelijkheidsregels een beroep is gedaan.

Op de eerste plaats is op te merken dat de verschillende behandeling
van aangestelden (aanstellers) en organen (rechtspersonen) weinig begrij-
pelijk is. Te bepleiten is dan ook dat dit onderscheid zou worden herdacht.

Bovendien is onduidelijk waarom aanstellers en rechtspersonen niet
over het tegenbewijs beschikken dat aan de ouders, onderwijzers of am-

bachtslui is voorbehouden. De aangestelden en de organen zijn ook mensen

met een eigen, vrije wil; moet de bescherming van het slachtoffer zover
gaan dat aanstellers en rechtspersonen steeds voor hun fouten (en zelfs de

objectief onrechtmatige daden) opdraaien?

453. Het aansprakelijkheidsrecht wordt coherenter en eenvoudiger wan-

neer wordt aangenomen dat een aansprakelijk,heid voor andersmans daad
steeds op een - weerlegbaar - vernoeden van aansprakelijkheid stoelt.
Dergelijk vermoeden van aansprakelijkheid is te rechtvaardigen door de

bedenking dat sommige rechtssubjecten, gelet op het toezicht dat zij op an-

dere rechtssubjecten kunnen uitoefenen, de mogelijkheid hebben om door
passende maatregelen te vermijden dat de rechtssubjecten, waarop hun

toezicht slaat, foutief aan derden schade zouden berokkenen.
Dit feitelijk vermoeden laat een ander feitelijk vermoeden toe, nl. dat

wanneer een rechtssubject waarop toezicht was uit te oefenen, er niettemin
in slaagt een derde foutief of door een objectief onrechtmatige daad schade

te berokkenen, de toezichthouder - foutief - heeft nagelaten het toezicht

- nodig om schade te vermijden - uit te oefenen.

Omdat het toezicht op mensen is uit te oefenen die een eigen, vrije
wil hebben is evenwel aan te nemen dat het rechtssubject dat, ondanks
het toezicht, de schade heeft berokkend toch nog aan een derde schade

kan berokkenen, zonder dat de toezichthouder een fout is te verwijten of
zonder dat de ontstentenis van die gebeurlijke fout, de schade had kunnen

verhinderen.

Hiermee is rekening te houden door de toezichthouder de kans te bie-
den het vermoeden van aansprakelijkheid te weerleggen door het bewijs
dat minstens één van de toepassingsvoorwaarden van de foutaansprake-
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lijkheid in zijn hoofde ontbreekt. De bewijslast wordt aldus nog door de

toezichthouder gedragen, maar verder is niet te gaan wanneer acht wordt
geslagen op het feit dat het toezicht op een mens wordt uitgeoefend.

Het vermoeden van aansprakelijkheid kan ten aanzien van "toezicht-

houders" een algemene draagwijdte krijgenl, waarbij evenwel is te on-

derstrepen dat de toepassingsvoorwaarden van het aansprakelijkheidsver-

moeden naargelang de (aard van de) toezichthouder kunnen verschillen.
Weliswaar houdt die opvatting in dat de slachtoffers van aangestelden,

bedienden en organen minder makkelijk op het herstel van de schade

aanspraak kunnen maken, vermits zij op het tegenbewijs van de aanstellers,

meesters en rechtspersonen kunnen stuiten.
Dit is niet te betwisten. De vraag rijst evenwel waarom een onder-

scheid wordt gemaakt tussen de rechtssubjecten die voor andermans daad

aansprakelijk zijn en waarom de slachtoffers, naargelang de omstandighe-

den, volgens verschillende aansprakelijkheidsregels worden behandeld.
tJ/ordt aanvaard dat eenvormigheid is vereist, dan is het uiteraard

mogelijk op alle toezichthouders hetzij een verrnoeden van fout, hetzij
een objectieve aansprakelijkheid toepasselijk te verklaren.

Gelet, enerzijds, op de aanzienlijke bewijsvoordelen van het slacht-

offer, die in de toepassingsvoorwaarden van de aansprakelijkheid liggen
vervat, en het bewijsrisico waarmee de aangesprokene krijgt af te rekenen,

anderzijds, op de eigen, vrije en derhalve voor de toezichthouder, onder

omstandigheden, oncontroleerbare wil van het rechtssubject, waarop het

toezicht betrekking heeft, lijkt het belangenevenwicht tussen de toezicht-
houder en het slachtoffer het beste door het vermoeden van aansprakelijk-

heid te worden gediend.

Op straffe het foutbegrip en het aansprakelijkheidsbesef uit te hollen,
is, wanneer wordt geoordeeld dat een dergelijke oplossing ten aanzien

van sommige "toezichthouders" ontoereikend is, niet aan een objectieve

aansprakelijkheid te denken, maar aan een andere rechtstechniek zoals een

verplichte schadeverzekering, fondsvorming via de sociale zekerheid . . .

Ten slotte is op te merken dat het voorgaande geen afbreuk doet aan de

aansprakelijkheidsregel die met betrekking tot vertegenwoordigers bestaat

en die eerder is onderzocht2.

1. Zie ook Kruithof, R., Aansprakelijkheid voor andermans daad, 56, nr. 41; Vanden-

berghe, H., Van Quickenborne, M., e.a., Overzicht, T.P.R. 1987,1450, nr. l15.
2. Zie supra o.m. nr.257.
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Die aansprakelijkheidsregel wordt door de techniek van de vertegenwoor-

diging bij het stellen van een rechtshandeling verklaard en heeft dus geen

betrekking op het houden van een toezicht. Hij is dan ook niet tot een

vermoeden van aansprakelijkheid om te buigen, ook niet ten aanzien van

rechtspersonen.

454. Ten aanzien van zaken, dieren en gebouwen zijn de bekommernissen
verschillend.

Zij hebben geen eigen, vrije wil waarmee rekening is te houden.

Onder die omstandigheden is te verdedigen dat op objectieve aanspra-

kelijkheden een beroep wordt gedaan, die van het bewijs van hun toe-
passingsvoorwaarden aftankelijk zijn, zonder de aangesprokene de kans

te bieden aan de aansprakelijkheid te ontsnappen door het bewijs dat hij
geen fout beging of dat de schade zich, ondanks de ontstentenis van zijn
vermoede fout, zich niettemin zou hebben voorgedaan.

Over de toepassingsvoorwaarden van die objectieve aansprakelijkhe-

den, o.m. wat de aansprakelijke persoon betreft, is veel te zeggen.

Op de eerste plaats moet naar een zo eenvoudig mogelijke omschrij-
ving van die toepassingsvoorwaarden worden gestreefd. Bij ontstentenis

daarvan komt de rechtszekerheid in het gedrang, zoals uit het wedervaren

van o.m. het begrip "gebrek van de zaak" (art. 1384 lid 1 B.W.) blijkt.
Bovendien kan onduidelijkheid in de bepaling van de toepassingsvoorwaar-

den van de objectieve aansprakelijkheid ertoe leiden dat de theoretische
grondslag van de aansprakelijkheid in het gedrang komt. De aansprakelijk-
heid voor gevaarlijke produkten, uitgewerkt door een Europese Richtlijn,
is daarvan een voorbeeld.

Wanneer de aansprakelijkheid van het foutbegrip wordt losgekoppeld,

wat bij de objectieve aansprakelijkheden het geval is, dan wordt het toepas-

singsgebied van de aansprakelijkheid door haar - autonome - aansprake-

lijkheidsvoorwaarden bepaald. Om dit binnen "redelijke" perken te houden

wordt, zoals uit de bespreking is gebleken3, vnl. een beroep gedaan op een

restrictieve interpretatie van het causaliteitsbegrip. Op de eerste plaats kun-
nen enkel derden die een rechtstreeks slachtoffer zijn van de schade die

door een zaak, een dier of een gebouw werd veroorzaakt, de objectieve

aansprakelijkheid inroepen. Die regel geldt weliswaar ook bij vermoedens

van aansprakelijkheid maar heeft daar toch een andere draagwijdte: hij ver-

hindert dat het vermoeden in de rechtsverhouding tussen toezichthouder
en het bewaakte rechtssubject wordt ingeroepen. Bij objectieve aansprake-

3. Zie o.m. supra nrs. 368 en 406-410.
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lijkheden wordt integendeel de reikwijdte van de aansprakelijkheidsregel
vnl. naar derden toe ingekort.

Verder is vnl. ten aanzien van de artikelen 1385 en 1386 B.W. op
te merken, hoewel ook bij de bespreking van artikel 1384 lid 1 B.W.
gelijkaardige vaststellingen werden gedaan, dat de rechtspraak aarzelt de

objectieve aansprakelijkheden toe te passen wanneer de toepassingsvoor-
waarden van de objectieve aansprakelijkheidsregel door toedoen van een

vreemde oorzaak (toeval, overmacht, daad of fout van een derde, daad of
fout van het slachtoffer) verenigd raakten.

Meestal wordt daaruit afgeleid dat het vereiste causaal verband niet
aanwezig is, al wordt de moeilijkheid soms ook op een andere manier
opgevangen (nl. door de bewering dat geen gebrek is bewezen of dat de

aansprakelijkheid niet door een derde, rechtstreeks slachtoffer is ingeroe-
pen).

Bij de toepassing van artikel 1384 lid I B.W. blijkt het voorgaande

minder duidelijk omwille van de rechtsregel dat de oorsprong van het
gebrek irrelevant is, maar eigenlijk is die rechtsregel vreemd aan de thans

besproken bekommernis. Wanneer de rechter omwille van het feit dat de

toepassingsvoorwaarden van artikel 1384lid I B.W. door toedoen van een

vreemde oorzaak verenigd raakten, tot de ontstentenis van een gebreka of
van een causaal verband besluit, is de oorsprong van het gebrek helemaal

niet meer ter zake.

De bekommemis van de rechtspraak om de objectieve aansprakelijk-

heden binnen redelijke perken te houden is duidelijk merkbaar. Vermits
zij daartoe op het foutbegrip geen beroep meer kan doen en de meeste

toepassingsvoorwaarden weinig of geen beoordelingsvrijheid laten, is het

causaal verband en zijn beoordeling de redplank.

De versnipperde oplossingen die, ter zake, op dit ogenblik in het

Belgische aansprakelijkheidsrecht zijn aan te treffen, kunnen echter geen

voldoening schenken.

De rechtsregels die erachter schuilgaan, zouden duidelijk tot uiting
moeten komen en zeker eenvormig op zaken, dieren en gebouwen toepas-

selijk moeten zijn.
O.m. is uit te maken of het rechtssubject dat bij toepassing van een

objectieve aansprakelijkheidsregel wordt gedagvaard t.a.v. het slachtoffer
niettemin aan aansprakelijkheid ontsnapt wanneer de vereniging van de

4. Zie stryra nrs. 295 en 305
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aansprakelijkheidsvoorwaarden aan een persoonlijke fout van het slacht-
offer is toe te rekenen. Of hetzelfde resultaat is gerechtvaardigd wanneer

de aansprakelijkheidsvoorwaarden verenigd raken omwille van een daad

van het slachtoffer, van een andere vreemde oorzaak of van een, in zijn
hoofde tot stand gekomen objectieve aansprakelijkheid, dan wel of, onder
die omstandigheden, een verdeling van de aansprakelijkheid is te bepleiten.

In eenzelfde optiek is te bepalen of de objectief aansprakelijke te-
gen derden - medeaansprakelijken over een volledig of over een gedeel-

telijk regres beschikt, wanneer de objectieve aansprakelijkheid aan hun
persoonlijke fout dan wel aan hun daad of een in hun hoofde bestaande

vermoede of objectieve aansprakelijkheid is te wijten. Coherente oplossin-
gen zijn blijkbaar op dit ogenblik niet in het Belgische aansprakelijkheids-
recht aan te treffen. Aangezien die problemen de causaliteitsbeoordeling
beihvloeden, zal in deel 2 worden getracht een antwoord te vinden.

Door het voorgaande wordt nogmaals bevestigd dat het aansprakelijk-
heidsrecht geen positieve wetenschap is. De wetgever en de rechtspraak

zoeken naar een belangenevenwicht, er blijkbaar en terecht van uitgaande
dat geen belang zo ovenwegend kan zijn dat het een ander verplettert.

Zelfs de objectieve aansprakelijkheden, ook al worden zij soms abso-

lute aansprakelijkheden genoemd, ontkomen niet aan die bekommernis.
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Trefwoordenregister

(de cijfers verwijzen naar de randnummers).

Aangestelde
en orgaan
misbruik van functie
opzettelijke fout

Aan sprakelijkheidsrecht
doelstellingen
gevolgen

Aansprakelijkheid
buitencontractuele
burgerlijke
contractuele
morele
objectieve
politieke
strafrechtelijke
van rechtswege

Aansteller (meester)

Aanstelling

Aanvaarding van het risico

Abnormale burenhinder
begrip
toepassingsvoorwaarden

Afstand van recht

Algemeen rechtsbeginsel

Algemene zorgvuldigheidsnorm

Ambachtsman
bepaling

Arbeidsongeval

4
4
4
4
215,310,349
4
4
215,310,342,349

217, 219-224, 265-266

216,259

20, to6-to7

422451
427433
423435

86

49

13, 18,21-24,25,344

197-212
202

246

219-224
264
231:232
233

7

6

3,4
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Arbeidsovereenkomst

Band van ondergeschiktheid

Bediening
misbruik van

Bedrog

Benadeling

Beroepsaansprakelijkheid
aanspraakgerechtigden
beroepsfout
deontologie

Bevel van de overheid

Bevoegdheid

Bevrijdingsbeding

Bewaarder
van een dier
van een zaak

Bewakingsinstelling

Bewaring
... en aanstelling
gezamenlijke
splitsing van ...

Bewijslast
bij artikel 1384 lid 3 B.W.
in strafzaken
omkering
van de bewaring van de zaak
van de fout
van het gebrek van de zaak
van de hoedanigheid van producent
van de vreemde oorzaak

Bewijsmiddelen
negatief bewijs

216,220,245-250

219-224

228-233
231-232

67

67

70, t2t, 148-160
149
150-152
153-156

19,20,237

254

20, 108,356

369-376
281-286

137-138

282
284
285

5

234
34
342
286
30-31, 33

300-301
325
32

5, 30
300-301
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Buurman

Causaal verband

en abnormale burenhinder
meervoudige causaliteit

Contractuele fout

Culpa in contrahendo

Daad
bij abnormale burenhinder
objectief onrechtmatige ...

onrechtmatige ...

Deontologie

Derde-medeplichtigheid
bepaling
en rechtsmisbruik
zienswijzen

Dier
bepaling
daad van een dier
onvoorzienbaar en abnormaal gedrag

Dwaling

Eenzijdige wilsuiting

Eigenaar
dier
gebouw

Eigenrichting

Electriciteit

Equivalentietheorie

Europese Richtlijn dd. 25 juli

424426

l0l, 139, 182, 201, 226, 365-369,
406-410
435
353

6549

423
177-178, 199,225
I

153-156

72-:76
72
75-:76
72-74

360-39s
362
363
36Ç367

67,72

20, 108

369-376
410

20

213

69

43

1985 321-348
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Feit
belang

Feitelijk vermoeden

Fout
algemeen
bedrieglijke
contractuele
deontologie
en algemeen rechtsbeginsel
en fraus omnia comrmpit
en wetsontwijking
kennelijke
lichte
lichte doch gebruikelijke
lichtste
onopzettelijk
onverschoonbare fout
opzettelijk
schijnleer
slachtoffer
subjectief recht
toezichthouder
van een aangestelde

van een derde
van een kind
van een leerling, leerjongen
van het slachtoffer
zware

Foutbeoordeling
door de feitenrechter
door het Hof van Cassatie

Fraus omnia comrmpit
algemeen rechtsbeginsel
bepaling
en fout
en wetsontduiking
sanctie
toepassingsgebied

Garantieverplichting

Gebouw

t2, t3-too
97, 247, t70, 332, 353
69
153-156
49
61

64
95

22,90-91
89

22
t2
98

12,96,233
77

99-tÙz
83

135-147
225

43
t'|7-178
199
43
22,92-94

9,21

32,33

21,35-38
35-36
37-38

5741
57

58

6l
63

58
58, 59

235,311
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Gebrek van de zaak
abnormaal gedrag
abnormale plaats

bestaansduur
kennis
oorsprong

Gebrek in de bouw

Geestesgestoorde

Gemeente

Geneeskunst

Gevaar
gevaarlijke zaak

Geweld

Gezag van gewijsde

Grondslag van de aansprakelijkheid
dieren
gebouwen
grof wild
meesters en aanstellers
onderwijzers en ambachtslui
ouders
vertegenwoordigde
zaken

Handelspraktijken

Handelsvennootschap

In solidum aansprakelijkheid

Instorting

Informatieverplichting

Jacht

279,290-301,328
293
293
294
296
295,305

401402

16, 138

130-134

109

t36, t4o_t4t
320, 328-330, 349-359

67

4

378-382
4tt4t3
394
235-:236
205
189

270
207-3tt

4548

214

180, 183,302

39944O

68

213,392-395
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Kind
bepaling
foetus
toerekeningsv atbaarheid

Lastgeving

Leerjongen

Leerling

Lichaam

Marginale controle

Meesterschap
van een dier
van een zaak
vergelijking 1384 lid I en 1385 B.W

Middelenverbintenis

Menselijke lichaam

Morele dwang

Noodtoestand

Normaal voorzichtige en redelijke mens

Objectief onrechtmatige daad

Objectieve aansprakelijkheid

Onderhandelingen verbreking

Ongeoorloofde oorzaak

Onderwijsinstelling

Onderwijzer
bepaling

Onopzettelijke slagen en verwondingen

Onoverkomelijke dwaling

726

176
42
15,21

25Ç259

198

r98

289

10, 35, 37,52,53, 95, 115-121,152

370,
283
376

537

9t

327

19,20

19,20

2l

177-178, 199,225

215,342-344

68

59

266

137,197-212,266
202

42-44

t9,20,338-339



Onrechtmatige daad

Onroerend goed

Ontwikkelingsrisico

Orgaan

l, 1l

326

338

262-269

Ouders
bepaling

137, 175-196,260-261
183

Overeenkomst
en band van ondergeschiktheid
en rechtsmisbruik

65-79
220
56

Overheidsaansprakelijkheid
1. burenhinder
2. gemeentelijke
3. geschiedenis
4. grondslag

5. marginale controle
6. rechterlijke macht
7. toepassingsgebied
8. uitvoerende macht
9. wegennet
10. wetgevende macht

424
t3(J_-t34
I l0-l 14

122

tt5-t2t
124
r23
tto-t23
127-129
124

Overmacht 18,24

Produkt
bepaling

214,321-348
32Ç327

Producent 144-147,214, 322-325

Rechtsfeit 4, 9, 58, 65,77,106,224

Rechtshandeling 58, 65, ',t1, tO6

Rechtsmisbruik
bepaling
contractueel recht
criteria
culpa in contrahendo
derde-medeplichtigheid
draagwijdte

50-56, 59

50-5 l
56
55

66
75

56
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en fout
en marginale toetsing

Rechtspersoon

Rechtspraak
rol

Rechtvaardigings grond

Rechtsverval

Rechtsverwerking

Relatieve onrechtmatigheid
(Schutznorm)

Rechtszekerheid

Restaurant

Resultaatsverbintenis

Ri sico-aansprakelijkheid

Risico-aanvaarding

Samenbestaan van aansprakelijkheden

Samengestelde zaak

Samenloop van aansprakelijkheden

Schade

en abnormale burenhinder
onvoorspelbare
voorspelbare

Schadebeperkingsplicht

Schadeherstel

Schijnleer

Simulatie

53-54

262-269

3

18-20,24, 52,343

86

86-88

154
179, 200, 227, 302-303, 331, 354,
377,393,404J.05

3,8

143

91, 131,311

342,325

106-107

69

287-289

4,65

4, 182, 201, 226, 331, 354, 3&, 403
434
27
27

103-105

5,6,43H38

77-:79,253-255, 264

59

52
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Slachtoffer
aanvaarding van risico
fout
grondslag van zijn aansprakelijkheid
schadebeperkingsplicht
tegenwerpelijkheid
toestemming
verdeling aansprakelijkheid

Sport en spel

Subjectief recht
autonome vordering
bepaling
en bevoegdheid
en vrijheid
fout
rechtsverwerking

Tegenbewijs van aansprakelijkheid
bijzondere wetten-zaken
producent
onderwijzers en ambachtslui
ouders

Telefoon en telegraaf

Toepassingsgebied aansprakelijkheden
dieren
gebouwen
grof wild
meesters en aanstellers
onderwijzers en ambachtslui
ouders
vertegenwoordigden
zaken

Toezicht
onderwijzers en ambachtslui
ouders

109, 161-170

50, 58, 63-64, 80-88
85

80-8 l
254
82
83-84
86-88

352
333-341
204
184-188

213

383-391
41442t
395
237-243
206-212
190-196
271-277
312-319

203
18zt-188

106-r07
99-102, 170
99
103-105
r01
108-109
to2

Toerekeningsvatbaarheid t3, t4-20, 52,61, t77

Toestemming van het slachtoffer 20, 108-109
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Toezichthouder
op personen

op zaken

Uitlening van werknemer

Uitvoeringsagent

Veiligheidsverplichting

Veiligheidsverwachting

Verborgen gebrek

Verdeling van de aansprakelijkheid
jegens het slachtoffer
tussen medeaansprakelij ken

Verjaring

Verkoper

Verlies van controle

Vermoeden
bijzondere wetten
feitelijk
van aansprakelijkheid
van fout

Vertegenwoordiging
conventionele
organieke
wettelijke

Vertrouwensleer

Verzekering
grove fout
krankzinnigheid
verzekeringsplicht

Verzuim van onderhoud

Vervaltermijn

r35-139
140-147

223

71,257

127

329-330

328,339

20, to2
180

355

144-147,329,339

t7

213-214
32,33
I 86, I 89, 2M, 309, 342-344, 37 8-37 9
173-185, 189, 307-308, 378

216,252-256
25Ç259
262-269
26U261

77-:79

94
16

3s8

401402

730

354



Voogd

Voorspelbaarheid schade

Vreemde oorzaak

Vrijheid

Wegennet

Werkgever

Werknemer

Wet
in de materiële betekenis
rol

rJ/etsontduiking

Wetsontwijking
en fout
en fraus omnia comrmpit

Wetsovertreding
en art. 54 (W. 14 juli 1971)
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- de veiligheid die men gerechtigd
is van het litigieuze produkt te
verwachten

- rekening is te houden met de concrete
omstandigheden waarin het produkt
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heid voor gevaarlijke produkten,
d.1. algemeen
d.2. ten aanzien van de buitencontractuele
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