
ONGEV ALLENRECHT: 
GRENSGEBIEDEN VAN AANSPRAKELIJKHEID, 

VERZEKERING EN SOCIALE ZEKERHEID 

lNLEIDING 

door 

Dries SIMOENS 
Lector K.U. Leuven 

1. Ons uitgangspunt, zo men wil: onze stelling, luidt dat een ongeval
lenrecht (begrepen in de zin van een recht gericht op de vergoeding 
van aangerichte schade) op twee beginselen berust, aansprakelijkheid 
en verzekering, en dat haar aanschijn wordt bepaald door de wijze 
waarop beide beginselen met elkaar worden gecombineerd. Hebben 
ze allebei vroege voorlopers - het oergegeven van de vergelding in 
het geval van de aansprakelijkheid, oude solidariteitsvormen in dat 
van de verzekering -, dan kregen ze slechts definitief en concreet 
gestalte in de achttiende eeuw. 
Pas dan immers kwam men tot klare opvattingen over een verant
woordelijkheid op het burgerlijk vlak, te onderscheiden van de 
strafrechtelijke aansprakelijkheid. Als men aanneemt dat de essentie 
van schadevergoeding niet is de schade ongedaan te maken, wat 
onmogelijk is, maar de last van het verlies af te wentelen van het 
slachtoffer naar een ander, dan ziet men in dat het tot het wezen van 
de aansprakelijkheid behoort deze verliesverschuiving te Iaten gebeu
ren in de richting van degene die de Schade, door zich Op een of 
andere manier te gedragen, veroorzaakt heeft. Schuldaansprakelijk
heid, zoals die in 1804 in de Code civil des franc;ais werd neergeschre
ven, is dan die verschijningsvorm van aansprakelijkheid waarbij 
aileen foutief gedrag tot vergoeding verplicht. 
De verzekering in de eigenlijke zin, waarbij een evenredigheid bestaat 
tussen de ge1nde premies en de uitbetaalde vergoeding op basis van 
statistische en waarschijnlijkheidsberekeningen, werd van haar kant 
ook pas sedert de achttiende eeuw beoefend. 

2. Beide instellingen beleefden sedert de laatste eeuwwisseling een 
opmerkelijke schaalvergroting, toen met de mechanisering de onge
valsrisico's steeds groter werden en anders van aard, moeilijker te 
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vatten met de traditionele formules. Vandaar dat o.i.v. de risicoleer 
naast de scbuldaansprakelijkheid een objectieve aansprakelijkheid 
tot stand kwam, eerst ten beboeve van de slacbtoffers van arbeidson
gevallen die vrij spoedig een eigen wet kregen (1903), later op steeds 
meer andere domeinen. De toepassingen van de risicoleer bleven 
trouwens niet beperkt tot bet geschreven recbt, maar zetten zicb 
verder door langs de recbtspraak en recbtspraktijk, tot op onze 
dagen; men denke aan de bijzondere regel van scbade toegebracbt 
door zaken, de leer van de uitslagverbintenissen, de R.D.R.-regeling, 
de door de recbtsleer vastgestelde en verscbillend geapprecieerde 
uitholling van het scbuldbegrip ... De verzekering van baar kant nam 
in deze eeuw steeds nieuwe vormen aan, waarvan sommige (levens
en aansprakelijkbeidsverzekering) eerst argwanend bekeken werden 
maar om pragmatiscbe redenen aanvaard. Daarbij kwam dat naast 
de private verzekeringen vanaf de eerste wereldoorlog de sociale 
zekerbeid gestalte kreeg (waarbij essentieel is dat de staat als garant 
optreedt van risico's), steeds verder losgroeide van de traditionele 
verzekeringstechniek en een pas de laatste jaren enigszins afgeremde 
uitbreiding beleefde, zowel wat de onderworpen personen als wat de 
omvang van de dekking betrof. 

3. Hierboven is als onze hoofdstelling aangevoerd, dat bet aanscbijn 
van een ongevallenrecbt wordt bepaald door de wijze waarop aan
sprakelijkbeids- en verzekeringsbeginselen met elkaar worden ge
combineerd. Meteen bebben we onszelf ertoe verplicbt deze combi
natie naar buidig Belgiscb recbt in al haar vormen te bescbrijven -
wat in de boofdstukken 1 en 2 gebeurt. Om deze beschrijving te 
ordenen zijn we uitgegaan van twee indelingen die in de rechtsleer 
werden aangetroffen, waar deze wilde nagaan boever in een bepaalde 
recbtsorde aansprakelijkbeid door verzekering is bei:nvloed. 
De eerste indeling werd door Van Gerven en reeds v66r hem door 
de Duitser Sieg gemaakt(1): 
- men kan onderzoeken of de ontwikkeling van de verzekering 

aanleiding heeft gegeven tot het introduceren van nieuwe, van de 
scbuldstandaard afwijkende recbtsregels (verdrangente 
Haftungsersetzung); 

- men kan de aandacht ricbten op de geruisloze wijziging door de 
recbtspraktijk van de bestaande bepalingen (akzessoriscbe Haf
tungsersetzung). 

(1) Resp. ,De invloed van de verzekering op bet verbintenissenrecht", R. W., 1962-63, 781, 
nr. 8 en ,Haftungsersetzung durch Versicherungsschutz?", ZHR, 1950, 95-118 

418 



-r====-~ 
---------

Ben tweede indeling is ontleend aan de Nederlander Bloembergen en 
komt bij nader toezien neer op het meest fundamentele onderscheid 
dat inzake verzekeren kan worden gemaakt(2). Bij het spreiden van 
schade kunnen twee wegen worden gevolgd, waaraan telkens een 
bepaald type van verzekering beantwoordt: ofwel worden de risico's 
samengebracht aan de kant van de gevaarscheppende activiteit (on
rechtstreekse of aansprakelijkheidsverzekering); ofwel worden de 
risico's gegroepeerd aan de kant van het gevaarsobject, dat zowel 
ieders lijf en leden als de voor beschadiging vatbare vermogensbe
standdelen kunnen zijn (rechtstreekse verzekering; schade- en som
menverzekering) en kunnen de slachtoffers hun schade afschuiven op 
een verzekeraar die ,aan hun kant staat". 

4. Op onze bevindingen van straks vooruitlopend kan nu reeds 
worden gezegd dat de eerste en de tweede indeling elkaar grotendeels 
dekken, in die zin dat de ,akzessorische Haftungsersetzung" over
wegend het werk is van de onrechtstreekse verzekering en dat ,ver
drangente Haftungsersetzung'' vooral voorkomt bij rechtstreekse 
verzekering. Vandaar de indeling van onze bijdrage in hoofdstuk 1 
(be!nvloeding van aansprakelijkheid door onrechtstreekse verzeke
ring) en hoofdstuk 2 (idem door rechtstreekse verzekering). 
In hoofdstuk 3 komt ten slotte de vraag aan de orde, aan de hand 
van buitenlandse voorbeelden, naar een eventuele vernieuwing van 
het ongevallenrecht, door een herschikking van de aansprakelijk
heids- en verzekeringsbeginselen. 

HOOFDSTUK 1 

BEINVLOEDING VAN AANSPRAKELIJKHEID DOOR 
ONRECHTSTREEKSE VERZEKERING 

5. Ben definitie van onrechtstreekse verzekering is hoger reeds gege
ven. Men zal intussen wei begrepen hebben dat de duidelijkste vorm 
van een dergelijke verzekering de aansprakelijkheidsverzekering is: 
door het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering, zo luidt de 
definitie, wil de verzekeringnemer zijn vermogen beschermen tegen 
de schadelijke gevolgen van een bepaalde soort aansprakelijkheid die 
hij kan oplopen. Op die marrier wordt aan de kant van de gevaar
scheppende activiteiten een afgescheiden vermogen gevormd en 

(2) Naar een nieuw ongevallenrecht, Deventer, 1965, 4. 
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wordt door een gemeenschap van potentiele schadeverwekkers in 
verscheidene beurten betaald wat anders een van hen ineens had 
moeten voldoen wegens een opgelopen aansprakelijkheid. 

6. Om nu de be1nvloeding na te gaan van aansprakelijkheid door 
aansprakelijkheidsverzekering wordt best aangeknoopt met wat in de 
inleiding is gezegd over de objectivering van de aansprakelijkheid. 
Wil het evenwicht tussen belangen van schadeverwekkers en schade
lijders niet verstoord worden, dan dient voor de verruiming van de 
vergoedingskansen ten voordele van deze laatsten een tegengewicht 
gevonden ten voordele van de (potentiele) schadeverwekkers(3). Dit 
tegengewicht werd geboden door een depersonalisatie van de vergoe
dingsplicht: daarmee wordt bedoeld, dat de last van het verlies niet 
of niet uitsluitend meer gedragen wordt door het vermogen van de 
schuldige, maar ofwel over diens vermogen en dat van een ander 
wordt verspreid ofwel zelfs helemaal door een vreemd vermogen 
wordt gedragen. Waren in het Burgerlijk Wetboek van in den begin
ne of door een latere rechterlijke interpretatie reeds vormen van een 
dergelijke depersonalisatie aanwezig(4), dan staat het buiten kijf dat 
de belangrijkste factor van depersonalisatie de aansprakelijkheids
verzekering is geweest. __ 

7. Men gebruikt in verb and met het recht vaak het beeld van een 
weegschaal - en dit beeld is ook toepasselijk op het aansprakelijk
heidsrecht. De fout is ooit de zandkorrel genoemd die de balans, in 
beginsel in evenwicht tussen schadeverwekker en -lijder, liet door
slaan in het belang van de tweede(5). Bij de fout is zich gaandeweg 
ook het risico gaan voegen en dreigde het evenwicht al te eenzijdig 
verbroken te worden ten nadele van de schadeverwekker. Men kan 
zeggen dat door de oplossing van de depersonalisatie van de vergoe
dingsplicht en meer in het bijzonder door het beroep op de aanspra
kelijkheidsverzekering, de voornaamste uiting ervan, voldoende ge
wicht in de schaal werd gelegd om het evenwicht tussen beide partijen 
op een ander en hoger, d.i. voor de partijen gunstiger punt te 
herstellen. 

(3) SAVATIER, R., ,Personnalite et depersonnalisation de Ia responsabilite civile", in: 
Melanges offerts aM Laborde-Lacoste, Parijs, 1963, 339-340. 
(4) Zoals de in artikel1384 B.W. gevestigde aansprakelijkheid van de meester voor foutieve 
handelingen van zijn aangestelden, in de zin waarin dit artikel thans wordt gei'nterpreteerd; 
cfr. DABIN, J. en LAGASSE, A., , ,Examen de jurisprudence - !a responsabilite civile'', 
R.C.J.B., 1941, 70, nr. 41. 
(5) SPILMAN, R., Sens et portee de /'evolution de Ia responsabilite civile de puis 1804, Brussel, 
1955, 5. 
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8. Objectivering van de verantwoordelijkheid riep dus verzekering 
daarvan op. Hier dient echter onderzocht of de be'invloeding ook in 
de· omgekeerde richting verliep, dus of de aansprakelijkheidsregels 
door het spel van de verzekering werden gewijzigd of minstens door 
de interpretatie ervan door rechtsleer, rechtspraak en rechtspraktijk 
anders werden opgevat. 

9. Het eerste- uitdrukkelijke wijziging van de regels van aanspra
kelijkheid - is bijvoorbeeld het geval wanneer voor een bepaalde 
soort schade een regel van objectieve aansprakelijkheid wordt geves
tigd tot beloop van een bedrag dat overeenstemt met de som voor 
dewelke door de risicodrager een verzekering moet worden genom en. 
Aansprakelijkheid en plichtverzekering zijn dan duidelijk, voor dat 
soort schade, met het oog op elkaar ingesteld, de eerste zelfs duidelijk 
in functie van de tweede. 

10. Veel belangrijker is nochtans de , ,geruisloze wijziging geweest 
door de rechtspraktijk van de bestaande instellingen'' - zoals het 
hoger heette. Het is een ruim verspreide veronderstelling dat de 
vermogenstoestand van de in een aansprakelijkheidsgeding betrok
ken partijen en vooral hun al dan niet verzekerd zijn de rechter 
be'invloedt niet aileen wat de hoogte van de aan een benadeelde 
toegekende bedragen betreft, maar zelfs ten aanzien van het aanwe
zig achten van schuld bij de schadeveroorzaker. Hoewel moeilijk met 
zekerheid vaststelbaar, lijken deze veronderstellingen in overeen
stemming te zijn met psychologisch verklaarbare opvattingen over 
gerechtigheid en billijkheid, waaraan de rechter, onder meer wanneer 
hem gevraagd wordt ex aequo et bono uitspraak te doen, niet geheel 
kan ontsnappen(6). Met het feit van de verzekering wordt dan 
rekening gehouden door bijvoorbeeld heen te kijken over de lichte 
fout van de niet verzekerde partij en door tegelijk een bijzondere 
gestrengheid aan de dag te leggen voor de beoordeling van het gedrag 
van de verzekerde tegenpartij. Deze houding is vooral te verwachten 
op domeinen waar minstens een van de partijen verplicht verzekerd 
is, zoals voor auto-ongevallen. Dan beantwoordt ze volgens sommi
gen aan een min of meer systematische politiek van de rechters, 
hetgeen erop wijst dat het rechtsbewustzijn van degenen die met de 
toepassing van het schadevergoedingsrecht zijn belast verder van de 

(6) TUNc, A., ,Logique et politique dans !'elaboration du droit, specialement en matiere de 
responsabilite civile", in: Melanges en l'honneur de Jean Dabin, Brussel/Parijs, 1973, I, 324, 
nr. 8. 
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aansprakelijkheid en dichter bij de verzekering staat dan uit het 
geschreven recht zou blijken(7). 
De verzekering beinvloedt trouwens niet aileen de afloop van het 
aansprakelijkheidsgeding maar doet tevens een neiging ontstaan tot 
het instellen van vorderingen die anders niet ingeleid zouden worden, 
zoals vorderingen tegen familieleden of tegen beoefenaars van be
paalde beroepen (zoals geneesheren, advocaten, notarissen), of nog 
vorderingen tegen onvermogende schadeverwekkers waarvan de uit
voerbaarheid zonder aansprakelijkheidsverzekering voorhands toch 
onmogelijk leek. 

11. Het is duidelijk dat een wisselwerking bestaat tussen beide 
gesignaleerde bewegingen die de aansprakelijkheid in deze eeuw heeft 
ondergaan: een toename van de gevallen van aansprakelijkheid ten 
voordele van de gelaedeerde eri daaraan beantwoordend een deperso
nalisatie van de vergoedingsplicht die vooral door een verruimd 
beroep op de techniek van de aansprakelijkheidsverzekering werd 
bereikt. Een wisselwerking dus in die zin dat, zoals de objectivering 
van de aansprakelijkheid tot een depersonalisatie van de vergoe
dingsplicht heeft genoopt, op haar beurt deze depersonalisatie door 
verzekering de beslissende noot heeft gegeven aan de verdere objecti
vering van de aansprakelijkheid(8). De ,foutverzekering" is dus van 
de nieuwe ideeen over verantwoordelijkheid tegelijk oorzaak en 
gevolg. 

12. Voegen we hier onmiddellijk aan toe dat het in aanmerking 
nemen van elementen als rijkdom en verzekering bij het vaststellen 
van schuld en bij het begroten van schade duidelijk in strijd is met 
de beginselen zelf van de schuldaansprakelijkheid en daarom door 
de rechtsleer wei dient te worden afgekeurd. Toch kan de constructie 
die aansprakelijkheid en verzekering ervan combineert geen zekere 
logica worden ontzegd. Als het resultaat van een aansprakelijkheids
geding moet zijn dat het verlies ofwel op een individueel vermogen 
ofwel op een verzekeringspatrimonium moet worden gelegd, kan in 
randgevallen het gevoel ontstaan dat bij blijvende twijfel de tweede 
oplossing de voorkeur moet krijgen op de eerste. ,De verzekeraar 
Iaten opdraaien" kan ingegeven zijn door intui:tie of, zoals Tunc het 

(7) TuNc, A., La securite routiere, Parijs, 1966, nr. 40. 
(8) SAVATIER, R., ,Comment repenser la conception franc;aise actuelle de la responsabilite 
civile?", D., 1966, Chr., 153, nr. 16. 
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uitdrukt, door ,demagogie et sentiment"(9). Maar kan dit aanvoe
len, zoals gezegd in de huidige stand op dogmatische gronden te 
veroordelen, geen perspectieven openen voor de uitstippeling in de 
toekomst van een nieuw ongevallenrecht - in de zin aangegeven 
door TUNC: ,Faire payer !'assurance, ce n'est pas toujours de la 
demagogie ni du sentiment: envisage comme mesure generale, c'est 
placer un risque sur ceux qui le creent et qui ont la possibilite de le 
supporter ou d'en diminuer le coil.t". 

13. Heeft zich overigens niet nu reeds in doel en functie van de 
aansprakelijkheidsverzekering een evolutie voltrokken, die op haar 
beurt weerklank heeft gevonden in haar juridische vormgeving? 
Oorspronkelijk was ze een middel in handen van de vooruitziende 
potentiele schadeverwekkers, voor wie van aile risico's waaraan ze 
blootstonden, dat van aansprakelijk te worden gesteld het grootst en 
in elk geval het moeilijkst vooraf te begroten was. Thans wordt deze 
verzekering meer en meer toegespitst op een maximale beveiliging 
van het slachtoffer. ,Aujourd'hui", aldus Savatier, ,celui qui assu
re sa responsabilite stipule moins pour lui que pour les victimes. 
Grace a cette mutation, s'edifie un vaste systeme de garantie indirecte 
des non-assures directs»(lO). 

14. Het is ten andere de beklemtoning geweest van deze doelstelling, 
die van slachtofferbescherming, die de wrevel heeft helpen overwin
nen die de aansprakelijkheidsverzekering in den beginne (einde ne
gentiende eeuw) opriep: soms smalend aangeduid als ,assurance des 
fautes" werd ze door sommigen bestreden in naam van de openbare 
orde, als zijnde in strijd met het wezen zelf van de aansprakelijkstel
ling: kon wei geduld worden dat verzekeringsovereenkomsten wer
den afgesloten die het mogelijk moesten maken dat de potentiele 
schadeverwekkers zich beschermden tegen de gevolgen van een ver
oordeling, die juist bedoeld was om hen af te schrikken(ll)? Dat de 
,foutverzekering" toch haar opmars door deze eeuw is begonnen
en in plaats van verboden te worden op steeds meer gebieden ver
plicht is gesteld(12)- is te danken aan de pragmatische beschouwing 
dat de slachtoffers en niet of niet meer in de eerste plaats de 
schadeverwekkers in hun belangen erdoor werden gediend. 

(9) La securite ... , o.c., nr. 8. 
(10) Les metamorphoses economiques et socia/es ... , o.c., nr. 284. 
(11) Sprekend is b.v.: OPPENHEIMER, W., ,Insured to Kill", Ins. L.J., 1953, 14. 
(12) Voor een recente opsomming: CLAASSENS, H., ,Verplichte verzekeringen: een nieuw 
verschijnsel in Belgie?", R. W., 1977-78, 146-180. 
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15. Deze functieverschuiving laat zich aflezen, zo is hoger gezegd, 
uit de veranderde juridische vormgeving van de besproken verzeke
ring. In de eerste plaats denken wij hierbij aan het verplicht stellen 
op steeds meer terreinen van de aansprakelijkheidsverzekering; hier 
speelt dan duidelijk de beschouwing dat ten voordele van de slachtof
fers een garantiestelsel dient opgebouwd en dat de beslissing tot 
verzekeren dus niet meer mag overgelaten worden aan de voorzienig
heid van de enkelingen. Ben tweede stap die wijst op deze functiever
schuiving wordt soms aangeduid als een ,decontractualisatie"(13). 
Daarmee wordt bedoeld dat de wetgever zich gaat inlaten met de 
inhoud van de verzekeringsovereenkomst en met name oplegt dat 
daarin een aantal clausules worden ingelast die ertoe strekken het 
slachtoffer binnen te brengen in de contractuele verhouding tussen 
verzekeraar en verzekeringnemer. Het voorbeeld bij uitstek wordt 
geboden door de rechtstreekse vordering, in het kader van de ver
plichte motorrijtuigenverzekering, van de gelaedeerde tegen de verze
keraar: tussen beiden ontstaat dan een relatie waarbij de figuur van 
de verzekeringnemer vervaagt. Niet diens belang maar dat van het 
verkeersslachtoffer staat immers centraal... 

16. Tot slot past nog een verwijzing naar het Duitse recht, dat in een 
groot aantal wetten meer nog dan elders gestalte heeft gegeven aan 
een volwaardige Gefahrdungshaftung (d.i. een objectieve aansprake
lijkheid) naast de traditionele Verschuldenshaftung. Nu is het veelbe
tekenend dat als synoniem voor de Gefahrdungshaftung al eens de 
term Versicherungshaftung wordt gebruikt(14). Nergens beter dan in 
deze term ligt de band vervat die bestaat tussen aansprakelijkheid en 
verzekering ervan. Met de term Versicherungshaftung wordt geallu
deerd op het feit dat het in de loop van deze eeuw steeds meer de 
functie van de aansprakelijkheid is geworden van in te staan voor 
toeval - hetgeen precies tevens het wezen uitmaakt van de verzeke
ringsfunctie. Nemen we trouwens, en daarmee keren we terug naar 
de ons vertrouwde terminologie, de term ,risico" in beschouwing. 
Deze is gemeenschappelijk aan het aansprakelijkheidsrecht (de risi
co-aansprakelijkheid) en aan het verzekeringsrecht (het verzekerde 
risico). Het risico van de risicoaansprakelijkheid is bij uitstek het 
risico dat geroepen is om verzekerd te worden. Op de spits gedreven 
heeft in deze optiek op terreinen waar de aansprakelijkheid geobjec
tiveerd is en de verzekering ervan verplicht, de aansprakelijkheidsre-

(13) VINEY, G., Le dec/in de Ia responsabilite individuelle, Parijs, 1965, nr. 115. 
(14) SrEo, K., ,Haftungsersetzung durch Versicherungsschutz", ZHR, 1950, 117. 
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gel geen andere rol te vervullen dan de gelaedeerde te dirigeren naar 
een verzekeraar. 

HOOFDSTUK 2 

BEINVLOEDING VAN AANSPRAKELIJKHEID DOOR 
RECHTSTREEKSE VERZEKERING 

AFDELING 1 

ALGEMEEN: DRIE MODELLEN VAN BEINVLOEDING 

17. Het komt ons voor dat de be!nvloeding van aansprakelijkheid 
door rechtstreekse verzekering drie vormen kan aannemen. 

A. UITSCHAKELING VAN AANSPRAKELIJKHEID DOOR VERZEKE

RING 

18. In zekere zin betreft het hier de meest radicale oplossing: de 
aansprakelijkheid wordt door het optreden van de risicodrager uitge
schakeld. Het valt niet te loochenen dat deze uitschakeling een zekere 
weerstand oproept, vooral als men de toestand van de schadeverwek
ker nader bekijkt: ontsnapt zijn patrimonium immers niet aan de 
gevolgen van zijn laakbare handeling - gevolgen die juist bestemd 
waren hem te straffen (la peine civile) en af te schrikken? 
Dat deze oplossing wordt toegepast inzake arbeidsongevallen kan 
nog enig begrip verkrijgen, als men het compromis van 1903 
indachtig is en oog heeft voor de eigen aard van de verzekering, die 
oorspronkelijk dicht bij een aansprakelijkheidsverzekering aansloot 
en waarbij de premies door de mogelijke schadeverwekkers werden 
opgebracht. Daarover straks meer (nr. 23). 

B. GEBRUIK VAN AANSPRAKELIJKHEID DOOR VERZEKERING 

19. In zijn breed rechtsvergelijkend werk ,Collateral Benefits" 
geeft Fleming aan hoe het denken over het samengaan van burger
rechtelijke schadeloosstelling met verzekeringsuitkeringen algemeen 
beheerst wordt door de zorg , ,of not giving the tortfeasor a windfall'' 
- de schadeverwekker mag door het optreden van de risicodrager 
niet vrijuit gaan(15). 

(15) Int. Enc. Camp. L., 1971, 3, nr. 2. 
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Deze zorg leidt dan tot een model waarbij aansprakelijkheids- en 
verzekeringsuitkeringen naast elkaar bestaan. Maar dit model roept 
dan weer een opwerping op van een gans andere aard: als men het 
slachtoffer toegang verleent tot beide uitkeringen, stelt men het in 
staat zich als het ware aan het ongeval te verrijken. De gelaedeerde 
ontvangt uit meerdere bronnen vergoeding voor dezelfde schade en 
is beter af dan indien het ongeval niet had plaatsgevonden. 
Zowel het ene als het andere model roepen dus weerstand op. 
Om het dilemma op te lossen, of misschien juister nog om eraan te 
ontsnappen, wordt in de twintigste eeuw vrij algemeen- als men 
op Fleming's studie mag voortgaan- een specifiek model geko
zen(16). Zo algemeen dat men het als de klassieke oplossing is gaan 
beschouwen: 
- het slachtoffer wordt de keuze gelaten tussen aansprakelijkheids

en verzekeringsuitkeringen (eerste variante), of wordt opgelegd 
deze laatste prestatie aan te vragen (tweede variante); 
de risicodrager van zijn kant wordt door de uitkering van de 
verzekeringsprestaties gesubrogeerd in de rechten van de gelae
deerde tegen de schuldige schadeverwekker. 

De twee polen van het aansprakelijkheidsmodel, gelaedeerde en 
dader, ondergaan wat hun rechten resp. piichten ten aanzien van de 
vergoeding betreft geen wijziging door het optreden van de risicodra
ger, en deze laatste kan door het overnemen van de vordering uit 
onrechtmatige daad de verlieslast van zich afschudden. Om deze 
dubbele reden kan men zeggen, dat de verzekering de aansprakelijk
heid in zijn eigen regeling overneemt en dus ,gebruikt". Hier geldt 
dus dat de verzekering, naar de woorden van David-Constant, , ,n' est 
qu'un relais sur la voie de l'indemnisation des victimes de dommages 
corporels et elle fixe elle-meme rendez-vous a la responsabilite civile 
pour realiser le transfert des charges indemnitaires"(l7). Dit model 
wordt bijvoorbeeld aangetroffen inzake Z.l. V., arbeidsongevallen 
(in de gevallen waar de uitschakeling niet speelt) en, wat de private 
verzekeringen betreft, schadeverzekeringen. 

C. MISKENNING VAN AANSPRAKELIJKHEID DOOR VERZEKERING 

20. Het is moeilijk van een derde model van bei:nvloeding van 
aansprakelijkheid door verzekering te spreken. In feite gaat er in de 

(16) Ibid., 16, nr. 18. 
(17) ,L'influence de la securite sociale sur la responsabilite", J. T., 1965, 242. 
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hier bedoelde gevallen juist geen invloed uit van de verzekeringsuit
keringen op de burgerrechtelijke schadeloosstelling. Beide worden 
los van elkaar uitgekeerd en hebben met elkaar geen uitstaans- wat 
juridisch door het Hof van Cassatie vertolkt zal worden in de formule 
van ,het verschil in voorwerp en in oorzaak". Aan de verzekerings
uitkeringen wordt gezien hun eigen aard en doelstelling, een strek
king toegeschreven die zeker niet die is van een , vergoeding" .Zo 
gezien stelt zich wat hun samengaan met de schadevergoeding krach
tens het burgerlijk recht betreft zelfs geen cumulatieprobleem. 
Onder de verzekeringen die hier bedoeld worden vallen vooral: 
sommenverzekeringen uit de sfeer van de private verzekeringen, en 
de overlevingspensioenen uit het sociale zekerheidsrecht. 

21. Men zal deze drie modellen terugvinden in de behandeling hier
onder - die we nochtans niet de indeling meegaven volgens die 
driedeling, maar die we om redenen van praktische bruikbaarheid 
lieten verlopen volgens de traditionele indeling in ,sectoren". 

AFDELING 2 

ARBEIDSONGEV ALLEN 

A. DE , ,IMMUNITEIT'' VAN WERKGEVER, LASTHEBBERS EN AANGE

STELDEN 

22. Inzake schadeloosstelling voor arbeidsongevallen is, althans ten 
aanzien van bepaalde personen en met dan nog een aantal uitzonde
ringen, aansprakelijkheid uitgesloten door verzekering. Welke per
sonen en welke uitzonderingen, wordt hieronder onderzocht. Berst 
wordt nog aandacht besteed aan de verantwoording van hetgeen 
men, niet helemaal correct maar toch vrij algemeen, de burgerrechte
lijke ,immuniteit" is gaan noemen. 

23. De verklaring van de uitschakeling van de aansprakelijkheid is 
sociaal-historisch. Men weet hoe de werknemers in de fabrieken, 
werkhuizen en ateliers op het einde van vorige eeuw, toen de mecha
nisering het productieproces was gaan omvormen, als eersten bloot
gesteld waren aan de gevaarlijke machines en grote moeilijkheden 
ondervonden om vergoed te worden, gegeven de vaak onoverkome
lijke bewijsmoeilijkheden, het feit dat de werkmakkers en ploegba
zen weinig geneigd waren tegen de werkgever te getuigen, de omstan
digheid dat in vele gevallen de fout bij het slachtoffer zelf gelegen 
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was (al had die meer te maken met een onvertrouwdheid t.o.v. de 
techniek, vermoeidheid wegens de lengte van de werkdag, het hoge 
werkritme) ... De oplossing van de eerste arbeidsongevallenwet (24 
december 1903) gaf het beeld van een compromis tussen werkgevers 
en werknemers, dat na wederzijds geven en nemen en onder de 
invloed van buitenlandse voorbeelden moeizaam werd bereikt. De 
toegeving van werkgeverszijde bestond erin dat de vergoeding voor
taan ,automatisch" zou zijn, dit is verschuldigd bij elk arbeidsonge
val zonder onderzoek naar de oorzaak - een toepassing dus van de 
risicoleer en van de daaraan ontleende ideeen over objectieve aan
sprakelijkheid. Maar op gelijke wijze moesten de werknemers aan
vaarden dat de aldus verschuldigde schadeloosstelling een ,forfai
tair'' karakter zou hebben. Daarmee is bedoeld, dat bepaalde scha
deposten niet meer vergoedbaar werden gesteld en dat de vergoeding 
van andere in de wet zelf nauwkeurig werd omschreven en met 
beperkende maatregelen omringd. 
Om aan dit beginsel de hand te houden en om de werkgever te 
beschermen moest dan wel bij wijze van algemene maatregel de 
vordering uit onrechtmatige daad worden afgeschaft. Deze afstand 
van het beroep op de foutaansprakelijkheid had in 1903 veel verder
strekkende gevolgen dan naar huidig re_cht. De forfaitaire uitkerin
gen van de eerste arbeidsongevallenwet waren immers afgestemd op 
ongeveer de helft van wat de vergoeding krachtens onrechtmatige 
daad zou zijn geweest. Deze halvering steunde op gissingen (die op 
niets berustten) dat ongeveer de helft van de ongevallen in bedrijven 
aan de fout van de werkgever of het arbeidsmilieu waren toe te 
schrijven, en de andere helft aan de lichtzinnigheid of roekeloosheid 
van de werknemer zelf. De geschiedenis van de arbeidsongevallenre
geling sedertdien laat een voortdurend optrekken van de prestaties 
zien, tot zij heden ten dage beantwoorden (of dit zouden moeten 
doen) aan de notie van de integrale schadeloosstelling uit het aan
sprakelijkheidsrecht. Dit geldt althans wat de uitkeringen wegens 
arbeidsongeschiktheid betreft. De ptestaties bij dodelijk ongeval 
dragen nog de sporen van de oorspronkelijke halvering: als de rente 
voor de overlevende echtgenoot heden ten dage op 300Jo van het 
basisloon is vastgesteld, is zulks omdat dit de helft is van 60% en 
dit laatste bedrag volgens de burgerrechtelijke rechtspraak van rond 
de eeuwwisseling beantwoordde aan de schade die de weduw
naar/weduwe leed, de overige 40% corresponderend aan de kosten 
die de overledene voor zijn persoonlijk onderhoud zou hebben 
aangewend. 
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24. Enige aandacht verdient wei de stelling, eerder een vraagstelling, 
die in 1976 ter gelegenheid van een postuniversitaire lessenreeks over 
sociaal recht door Ch. De Ganck werd geformuleerd(18). Onder 
meer wegens de steeds belangrijker wordende reglementering op de 
arbeidsbescherming met zijn talrijke zeer concrete veiligheidsvoor
schriften, zou het thans veel gemakkelijker zijn dan omstreeks 1903 
om de oorzaak van het ongeval en dus vaak de fout van de werkgever 
te ontdekken - zodat op onze dagen de arbeidsongevallenregeling 
vooral nog de bescherming van de werkgever beoogt. Bij nader 
toezien kan deze redenering niet worden gevolgd. Zou het onderzoek 
naar de oorzaak niet in veel gevallen de getroffene zelf als schuldige 
aanwijzen, of een van de andere werknemers? Beschermt de ,immu
niteit" dus niet evengoed de belangen van de werknemers - zodat 
het oorspronkelijk compromis geldig blijft? Strafsancties aangepast 
aan de ernst van de inbreuk lijken het aangewezen middel om 
werkgever en werknemer tot naleving van de veiligheidsvoorschriften 
te bewegen. 

25. Het verbod vorderingen uit onrechtmatige daad in te stellen 
tegen de genoemde personen is absoluut, in die zin dat deze laatsten 
(de enkele uitzonderingen daargelaten) in elk geval beschermd zijn 
ook als de schade waarvoor om vergoeding wordt verzocht niet door 
de A.O.W. gedekt is(19). 

1. Personen die de ,,immuniteit" genieten 

De werkgever 

26. De A.O.W. beschermt in zijn artikel46 § 1 vooreerst de werkge
ver. Deze laatste term vervangt het be grip ondernemingshoofd uit de 
vroegere wetgeving, en met reden: ,ondernemingshoofd" is een 
eerder sociologisch en economisch begrip, dat betrekking heeft op 
het bezit van productiemiddelen en van juridische eigenschappen die 
wijzen op een gezagsuitoefening t.a.v. de werknemers. Alleen dit 
laatste aspect is hier van belang en wordt nauwkeuriger aangeduid 
door gebruik van het begrip werkgever (die zowel een fysiek als een 
rechtspersoon kan zijn). 

(18) ,De burgerlijke aansprakelijkheid in de arbeidsongevallenwet", in: Sociaal recht, Gent, 
1977, 166. 
(19) In die zin inzake morele schade: Cass., 20 september 1977, Arr. Cass., 1978, 86; R. W., 
1978-79, 2363. 
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De lasthebbers en aangestelden van de werkgever 

27. Niet alleen de werkgever wordt gevrijwaard van vorderingen uit 
onrechtmatige daad, ook zijn ,lasthebbers en aangestelden". Deze 
laatsten worden, misschien niet helemaal nauwkeurig, in het gewone 
juridische taalgebruik als de ,werkmakkers" van het slachtoffer 
aangeduid. Ten aanzien van de werkmakkers speelt klaarblijkelijk 
de risicoleer (le risque profit) niet - maar geldt wel hetgeen hoger 
is gezegd in verband met de bewijsmoeilijkheden. Tevens speelt ook 
hier de algemene zorg, de vrede te bewaren binnen , ,le bloc du 
risque" die de werkplaats uitmaakt, om het met een zinsnede uit de 
parlementaire werkzaamheden te zeggen(20). Tenslotte zou de ,im
muniteit" van de werkgever zonder betekenis zijn geweest indien zij 
niet gepaard ging met die van zijn aangestelden, voor wie hij op 
grond van artikel 1384 Burgerlijk Wetboek verantwoordelijk is. 

28. Artikel46 § 1 vermeldt de lasthebbers van de werkgever. Dat alle 
lasthebbers in bescherming worden genomen kan verwondering wek
ken. In feite heeft de wetgever in 1971 slechts bepaalde lasthebbers 
willen beveiligen, met name degenen die als beheerder of als afge
vaardigde beheerder een plaats en een functie bekleedden in de 
onderneming. Men kan betreuren dat om die categorie aan te duiden 
een al te brede notie is gebruikt, al is deze vaststelling eerder theore
tisch: men ziet niet goed in hoe de werknemer van andere lasthebbers 
dan de geviseerde schade kan ondervinden. 

29. Er bestaat geen twijfel over dat de notie aangestelde uit artikel 
46 § 1 in dezelfde zin dient ge'interpreteerd als de gelijkluidende term 
uit het burgerlijk recht, ondermeer in artikel 1384 Burgerlijk Wet
hoek: als een rechtstak een notie bezigt die voor gebruik in een andere 
rechtstak is gecreeerd, dient daaraan, behoudens nader bericht van
wege de wetgever in de eerste discipline, de betekenis, inhoud en 
draagwijdte gegeven als in de andere rechtstak. Voorzover nodig is 
dit beginsel op het punt dat ons bezighoudt bevestigd door het Hof 
van Cassatie(21). 
Welnu, volgens het burgerlijk recht is aan de hoedanigheid van 
aangestelde eigen, dat deze zich in een staat van ondergeschiktheid 
bevindt die zich uit in het feit dat hij de bevelen van een ander, de 
aansteller, volgt of verplicht is dit te do en. Aan de ondergeschiktheid 
van de aangestelde beantwoordt het gezag van de aansteller. Gezag 

(20) Pari. St., Kamer, 1901-02, nr. 302, 75. 
(21) Cass., 5 januari 1970, Arr. Cass., 1970, 390. 
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en ondergeschiktheid kunnen gevestigd zijn op een feitelijke toestand 
of op een juridisch verband. Dit laatste verband neemt dan meestal 
de vorm aan van een arbeidsovereenkomst - maar ook buiten een 
dergelijke overeenkomst kan er aanstelling zijn(22). 

Belangrijk bij dit alles is verder, dat een aangestelde aileen dan de 
wettelijke immuniteit geniet, als hij optreedt in de uitoefening van 
zijn functie. Artikel46 § 1 mag hierover dan nog zwijgen, dit beginsel 
is voor de toepassing van artikel 1384 Burgerlijk Wetboek door het 
Hof van Cassatie genoeg bevestigd in die zin, dat de fout moet 
begaan zijn tijdens de uitoefening van de functie in ondergeschikt 
verband en daarenboven met deze uitoefening hoe onrechtstreeks of 
occasioneel ook verband moet houden(23). Hierover kon onder de 
vroegere arbeidsongevallenwetgeving nog betwisting ontstaan waar 
deze met het oog op de immuniteit naast de notie aangestelde ook 
die van werknemer gebruikte - maar dit debat lijkt met de nieuwe 
redactie wei afgesloten. 

Een bijzonder probleem: de ,ontlening" van werknemers 

30. Een bijzonder probleem rijst van oudsher bij de ,ontlening" van 
een werknemer, in de volgende situatie: werkgever A, die een arbeids
overeenkomst heeft gesloten met een werknemer, leent deze tijdelijk 
uit aan een werkgever B, bijvoorbeeld met het oog op het verrichten 
van een bepaald werk. Indien de werknemer een arbeidsongeval 
overkomt, kan hij dan tegen werkgever B (en diens aangestelden of 
lasthebbers) een vordering uit onrechtmatige daad instellen of speelt 
ten voordele van B de regel van de ,immuniteit"? En indien omge
keerd de ontleende werknemer een arbeidsongeval veroorzaakt, ten 
nadele van een aangestelde of lasthebber van werkgever B, staat hij 
dan op zijn beurt bloot aan vorderingen uit onrechtmatige daad door 
het slachtoffer tegen hem ingesteld? 
Voor de duidelijkheid wordt de eerste werkgever (A) hieronder 
aangeduid als de uitlener, de tweede (B) als de gebruiker - al zal 
de aard van de uitlening en van de band tussen werknemer en 
gebruiker verschillen van geval tot geval. 

31. a) Er mag vooreerst geen misverstand over bestaan dat bij een 
arbeidsongeval overkomen aan de uitgeleende werknemer, de verze-

(22) JAMOULLE, M., ,Les beneficiaires d'immunite dans le droit des accidents du travail; 
analyse des categories juridiques et de leur implication", R.C.J.B., 1976, 198, nr. 4. 
(23) Cass., 19 februari 1962, Pas., 1962, I, 700. 
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keraar van de uitlener gehouden is tot betaling, ook alleverde op het 
fatale ogenblik de getroffene zijn arbeid onder gezag, Ieiding en 
toezicht van de gebruiker(24). 
b) De gebruiker is, aldus verder de rechtspraak, juridisch gesproken 
niet de werkgever van de ontleende werknemer, zodat deze laatste 
tegen hem zoals tegenover elke derde een vordering kan instellen op 
grond van onrechtmatige daad(25). 
c) Deze laatste regel geldt ook ten aanzien van de aangestelden en 
lasthebbers van de gebruiker (indien tenminste artikel18 van de wet 
van 3 juli 1978 op de arbeidsovereenkomsten zich daartegen niet 
verzet en niet oplegt de aanspraak te richten tot de werkgever als 
burgerrechtelijk-verantwoordelijke). De tijdelijke werkmakker (ver
oorzaker van het arbeidsongeval) mag dan nog een aangestelde van 
de gebruiker zijn, hij blijft voor de ontleende werknemer een derde 
vermits, zoals gezegd, de gebruiker niet de werkgever van deze 
ontleende werknemer is. 
d) Als in een tegenovergestelde situatie de ontleende werknemer niet 
getroffen wordt door een arbeidsongeval maar zelf een arbeidsonge
val veroorzaakt waardoor een tijdelijke werkmakker - lasthebber 
of aangestelde van de gebruiker- schade lijdt, kan deze ontleende 
werknemer zich vanzijn kant wei op de ,immuniteit" beroepen. Hij 
is immers vanuit het standpunt van het slachtoffer een aangestelde 
van diens werkgever(26). 

32. Men zal gemerkt hebben dat deze standpunten, die zich stuk 
voor stuk op cassatierechtspraak kunnen beroepen, beantwoorden 
aan een strikt juridische logica. Bekeken vanuit een maatschappelijk 
standpunt is het bereikte resultaat echter onlogisch, asociaal en 
onrechtvaardig. Door een combinatie van de geponeerde stellingen 
geniet de tijdelijk ontleende werknemer immers een bevoorrechte 
situatie: zelf kan hij als slachtoffer van een arbeidsongeval wel een 
burgerrechtelijke vordering instellen tegen de gebruiker (ook voor 
fouten van zijn werkmakkers), maar tegenover hem is geen verhaal 
mogelijk indien hij van zijn kant zijn tijdelijke werkmakkers schade 
toebrengt! Werknemers die binnen dezelfde onderneming en onder 

(24) Cass., 16 februari 1953, J. T., 1953, 99; R.C.J.B., 1953, 173. 
(25) Cass., 12 januari 1971, De Verz., 1971, 903; R.G.A.R., 1972, nr. 8826; Cass., 3 maart 
1971, De Verz., 1971, 903; Cass., 18 november 1975, Arr. Cass., 1976, 351; Cass., 7 september 
1979, Arr. Cass., 1979-80, 19; anders nochtans: Brussel, 18 maart 1970, J. T., 1970, 280; De 
Verz., 1971, 910. 
(26) Cass., 17 januari 1980, R.C.J.B., 1980, 295. 
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dezelfde feitelijke Ieiding werken zijn dus aan een verschillend regime 
onderworpen, wat wei kritiek moet uitlokken(27). 
Hoe dit ongewild resultaat ontlopen, zonder in tegenspraak te komen 
met de aangegeven cassatierechtspraak? 

33. Ben eerste mogelijkheid ligt in het explicieteren van de verhou
ding tussen ontleende werknemer en gebruiker. Volgens de heersende 
opvatting is deze laatste dus niet het ondernemingshoofd (vroegere 
wet en rechtspraak) noch de werkgever (huidige wet en rechtspraak) 
van de eerste. Het kan, terloops gezegd, verwonderlijk zijn hoe deze 
stelling onder de vroegere wetsredactie algemeen werd bijgetreden, 
breed als de term ondernemingshoofd was (een sociologisch eerder 
dan een juridische begrip). Wat ontbreekt thans in de verhouding 
ontleende werknemer/gebruiker om tussen beiden het bestaan van 
een arbeidsovereenkomst te kunnen zien en om deze laatste dus als 
werkgever aan te duiden? Men zal zeggen dat weliswaar de elementen 
arbeid en ondergeschiktheid aanwezig zijn, maar niet het element 
loon. Wij stellen de vraag of het zo ondenkbaar is de vergoeding die 
de gebruiker aan de uitlener betaalt als loon te beschouwen. Akkoord 
dat dit loon niet, zoals gebruikelijk, rechtstreeks aan de werknemer 
wordt uitgekeerd, maar het blijft toch de tegenprestatie van de 
geleverde arbeid - en dit is naar het sociale zekerheidsrecht de 
definitie van loon(28) - en wordt uiteindelijk door de uitlener aan 
de ontleende werknemer volgens de modaliteiten van de loonbescher
mingswet doorbetaald. 

34. Verder kan het resultaat dat zich hoger onlogisch, asociaal en 
onrechtvaardig hoorde noemen ontlopen worden in gevallen waar de 
gebruiker optreedt als lasthebber van de uitlener. Hoger is reeds 
gezegd dat de aard van de relatie tussen beide werkgevers zeer 
verschillend kan zijn en in elk geval nauwkeurig dient nagegaan. Is 
er een lastgevingsrelatie, dan krijgt het aan de aanvang gestelde 
probleem een elegante e;n juridisch niet te betwisten oplossing: ont
leende werknemer en gebruiker zijn dan lasthebbers of aangestelden 
van dezelfde werkgever -de uitlener -, en tussen hen is dus geen 
aansprakelijkheidsvordering mogelijk(29). 

(27) Cfr. DE GANCK, Ch., o.c., 171. 
(28) Cass., 20 april 1977, R. W., 1977-78, 1871. 
(29) Toepassingen: Antwerpen, 19 november 1980, R. W., 1981-82, 556, in het geval van de 
relatie tussen uitzendbureau-gebruiker; Kh. Brussel, 30 september 1975, R. W., 1975-76, 1835; 
Kh. Hasselt, 2 juni 1979, Limb. Rechtsl., 1977, 187. 
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35. Ben andere mogelijkheid is dat de gebruiker van de ontleende 
werknemer een afstand van elk verhaalsrecht bekomt. Ben dergelijke 
afstand is echter tegen de arbeidsongevallenverzekeraar van de uitle
nende werkgever slechts tegenstelbaar indien hij met diens medewer
king tot stand kwam(30). 

36. Vermelden we nog dat de rechtsleer soms opkomt tegen de 
aangegeven cassatierechtspraak met haar eigenaardige gevolgen. Zo 
is het volgens V.H. niet tegenstrijdig te verklaren dat enerzijds ,de 
verzekeraar van de uitlenende werkgever waarmee de werknemer 
door een arbeidsovereenkomst gebonden is de uitkeringen verschul
digd blijft en dat anderzijds de ontlenende werkgever in wiens 
werkplaats het ongeval zich heeft voorgedaan, samen met zijn aange
stelden en lasthebbers de immuniteit geniet" (31 ). Dient trouwens aan 
de ratio van de regels i.v.m. de ,immuniteit" niet de voorrang 
gegeven boven een strikt-juridische kwalificatie van het begrip werk
gever - en is deze ratio niet: een immuniteit te vestigen tussen de 
werknemers die werkzaam zijn in een onderneming en gezamelijk de 
risico's van die onderneming dragen (zie hoger, nr. 27, in verband 
met de gedachte aan een ,bloc des risques")? 

2. Uitzonderingen op de ,immuniteit" 

Opzet 

37. De vordering uit onrechtmatige daad is mogelijk tegen de werk
gever en de werkmakkers die het arbeidsongeval opzettelijk hebben 
veroorzaakt; en verder tegen de werkgever (niet tegen de werkmak
kers) die opzettelijk een ongeval heeft veroorzaakt dat het arbeidson
geval tot gevolg had (art. 46 § 1, 1° en 3° A.O.W.). Bensgezindheid 
heerst wat het begrip opzet betreft. Zo staat bijvoorbeeld vast, op 
grond van de rechtspraak en van de parlementaire werkzaamheden, 
dat een ernstige fout (hoe zwaar ook) niet met opzet gelijkgesteld mag 
worden(32). Wil er van opzet sprake zijn, dan worden de elementen 
bewustzijn en vrijwilligheid in hoof de van\de dader vereist (wat opzet 
uitsluit bij dronkenschap en geestesstoornis)(33), en wellicht ook best 
het element van kwaadwilligheid(34). 

(30) Cass., 13 september 1968, Arr. Cass., 1969, 42. 
(31) V.H., noot onder Cass., 3 maart 1971, De Verz., 1971, 918. 
(32) Par/. St., Kamer, 1902-03, nr. 151, 1601. 
(33) DASSESSE, J., ,La responsabilite des accidents du travail", Bull. Ass., 1961, 604. 
(34) DE GANCK, Ch., o.c., 173. 
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Meer betwist is of het opzet, naast het ongeval zelf, ook de scbadelij
ke gevolgen ervan moet bedoeld hebben. Een klein handgemeen kan 
bijvoorbeeld onverwacht erge letsels veroorzaken die, anders dan de 
vechtpartij zelf, niet echt werden nagestreefd. Recbtspraak en rechts
leer blijken zich in ons land op het strenge standpunt te stellen dat 
volstaat dat het opzet gericht is op bet ongeval, en dat men niet 
noodzakelijk ook de schadelijke gevolgen moet hebben gewild(35). 
Tenslotte is uitgemaakt, na enig aarzelen, dat de werkgever wiens 
aangestelde opzettelijk een arbeidsongeval heeft uitgelokt, door de 
getroffene of door de eigen verzekeraar niet kan worden aangespro
ken op grond van het derde lid van artikell384 Burgerlijk Wetboek 
over de burgerlijke verantwoordelijkheid van aanstellers voor de 
daden van hun aangestelden(36). 

Schade aan goederen 

38. Ben aansprakelijkheidsvordering is verder mogelijk tegen de 
werkgever wanneer het ongeval schade aan goederen van de werkne
mer heeft veroorzaakt (art. 46 § 1, 2° A.O.W.). Dergelijke vorderin
gen kunnen tegen werkmakkers niet ingesteld worden, volgens de 
tekst van artikel 46 § 1 waaraan men zich te bouden heeft en die 
limitatief dient ge:interpreteerd. Het arbeidsrecht zou dergelijke vor
deringen trouwens tocb beperkt hebben tot de gevallen van bedrog 
of zware schuld, of van lichte schuld indien deze bij de schadeverwek
ker, naar de bekende formulering, , ,eerder gewoonlijk dan toevallig 
voorkomt" (art. 18 Arbeidsovereenkomstenwet). 

Ongeval op de weg naar of van het werk 

39. Is het ongeval gebeurd op de weg naar of van bet werk, dan is 
een vordering uit onrechtmatige daad mogelijk tegen de werkgever, 
diens aangestelden of lasthebbers (art. 46 § 1, 5° A.O.W.). Deze 
uitzondering op de regel van , ,immuniteit'' werd pas door een wet 
van 11 juni 1964 in de toenmalige arbeidsongevallenwet ingevoerd 
en werd in 1971 door de A.O.W. als vanzelfsprekend overgenomen. 
Als verantwoording kan gelden dat bij ongevallen op de arbeidsweg 
de elementen van gezag, leiding en toezicht vanwege de werkgever 
ontbreken(37) en dat dus de bijzondere verhouding tussen werkgever 

(35) Cass., 18 maart1957,R.G.A.R., 1959, nr. 6255; Part. St., Kamer, 1902-03, nr. 151, 1958; 
anders inzake het opzet van de getroffene zelf: Arbrb. Hoei, 3 november 1971, R.G.A.R., 
1972, nr. 2788; Jur. Liege, 1971-72, 75. 
(36) VAN DEURZEN, A., o.c., 42, nr, 32; DE GANCK, Ch., o.c., 175. 
(37) Cass., 14 maart 1968, Arr. Cass., 1968, 932. 
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en getroffen werknemer wegvalt die elders aan de immuniteit ten 
gronde ligt. Als pragmatische beschouwingen zullen ook gespeeld 
hebben dat de verkeersdeelnemers in veruit de meeste gevallen toch 
verzekerd zijn, en wellicht ook dat in het verkeer de bewijsmoeilijk
heden niet of minder spelen, nude verkeersaansprakelijkheid groten
deels geobjectiveerd is. 

40. Het spreekt vanzelf dat het ongeval het karakter van een arbeids
ongeval moet hebben in hoof de van het slachtoffer; dat de schadever
wekker een werkmakker is die van zijn kant wei in uitvoering van 
een arbeidsovereenkomst handelde, beschermt deze niet tegen aan
sprakelijkheidsvorderingen(3 8). 

41. Voor de toepassing van de voorafgaande regels is, zo zal men 
gemerkt hebben, het onderscheid tussen arbeidsongevallen sensu 
stricto en ongevallen op de weg naar of van het werk van het grootste 
belang. In de praktijk schijnt het probleem van de demarcatie zich 
vooral te stellen voor ongevallen overkomen tijdens een door de 
werkgever georganiseerd vervoer van werknemers tussen hun ver
blijf- of verzamelplaats en de plaats van het werk, of omgekeerd, of 
nog tussentweewerkplaatsen._Met betrekking toLV'erke~rsilngeyal
len dus. Het criterium om in deze casui:stiek een vaste lijn te leggen 
is nochtans eenvoudig- zoals aangegeven door het Hofvan Cassatie 
in een richtinggevend arrest van 19 september 1971(39): ,met het 
Hof dient aangenomen dat voor ongevallen die zich voordoen op de 
weg in elk geval afzonderlijk dient nagegaan of betrokkene zich al 
dan niet bevindt onder het gezag, de Ieiding en het toezicht van de 
werkgever en het ongeval dus aldan niet beschouwd moet worden 
als overkomen tijdens en door het feit van de uitvoering van de 
arbeidsovereenkomst (art. 7 W.A.O.). Is dit niet het geval, dan gaat 
het om een ongeval op de weg naar of van het werk en kan tegen 
de werkgever, zijn lasthebbers of aangestelden een aansprakelijk
heidsvordering worden ingesteld''. Over de toepassing van deze klare 
beginselen op verkeersongevallen heeft zich een indrukwekkende 
casui:stiek ontwikkeld, waarover eerder reeds in het T.P.R., n.a.v. 
een rechtspraakoverzicht, verslag is uitgebracht(40); toen bleken als 
indicaties voor het bestaan van een arbeidsverhouding te gelden: het 

(38) Cass., 28 januari 1975, J.T.T., 1976, 121; R. W., 1975-76, 1233; R.G.A.R., 1976, nr. 
9547; Arr. Cass., 1975, 596, met conclusies O.M. 
(39) Arr. Cass., 1973, 74. 
(40) T.P.R., 1977, 544. 

436 



feit dat de reis door de werkgever georganiseerd werd en dat voor 
de reisduur betaald werd. Ons inziens is een ander belangrijk beoor
delingselement het vrij of facultatief karakter van het vervoer. Stond 
het de werknemer vrij een eigen vervoermiddel te gebruiken in plaats 
van dat van de werkgever (b.v. omdat hij een kleine omweg wilde 
maken)? Was daarvoor de toestemming van de werkgever vereist, of 
oordeelde de werknemer daarover zelf (zoals b.v. uit precedenten 
kan zijn gebleken)? Men kan o.i. moeilijk beweren dat de reis onder 
het gezag van de werkgever verliep, indien deze zelfs niet oplegde van 
het bepaalde vervoermiddel gebruik te maken. 

B. CUMULATIEVERBOD 

1. Voorwerp van het cumulatieverbod 

42. Zoals in de Z.I.V. slaat het cumulatieverbod neergelegd in het 
tweede lid van artikel46 §2 A.O.W. enkel op dubbele vergoeding 
van ,dezelfde schade of hetzelfde deel van de schade" (nr. 58). 
De arbeidsongevallenregeling kent niet dezelfde aarzelingen als de 
Z.I.V. (nr. 59) inzake samenloop van schade uit opeenvolgende 
ongevallen. Onomstreden geldt hier dat bij de evaluatie van de 
arbeidsongeschiktheid geen rekening mag gehouden worden met de 
voorafgaande pathologische toestand van het slachtoffer, noch met 
diens voorbeschiktheid waardoor het arbeidsongeval zwaardere ge
volgen had dan normaal te verwachten was. De volledige arbeids
ongeschiktheid dient dus vergoed, zonder enige vermindering omwil
le van de voorafbestaande toestand(41) 

43. Cumulatieproblemen stellen zich uitsluitend wat de uitkeringen 
van de A.O.W. betreft bij arbeidsongeschiktheid of overlijden. Voor 
het oplossen ervan gelden de volgende uitgangspunten: 

de A.O.W. dekt aileen de materiele professionele schade of 
beschermt, volgens een andere formulering van het Hof van 
Cassatie, de economische waarde op de arbeidsmarkt(42); telkens 
dient dus nagegaan of de schadevergoeding die het slachtoffer op 
grond van het burgerlijk recht ontvangt, al dan niet bestemd is 
om geheel of gedeeltelijk dezelfde schade te herstellen; 
de kwalificatie die door de partijen of door de rechtbank aan een 
bepaalde schadepost wordt gegeven is niet doorslaggevend, even-

(41) Cass., 25 september 1974, Arr. Cass., 1975, 118, R. W., 1974-75, 1495. 
(42) Cass., 31 maart 1969, Arr. Cass., 1969, 718; Cass., 19 mei 1972, J. T. T., 1973, 90; Arr. 
Cass., 1972, 842; Cass., 30 september 1974, R. W., 1974-75, 2087; R.G.A.R., 1975, nr. 9406. 
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min als de wijze waarop de vergoeding wordt berekend(43); 
bet verbod van samenvoeging van de arbeidsongevallenvergoe
ding met de burgerrecbtelijke scbadeloosstelling betreft nocb bet 
instellen van twee onderscbeiden vorderingen, nocb bet verkrij
gen van twee onderscbeiden titels; de A.O.W. verbiedt enkel bet 
gezamenlijk bekomen van twee vergoedingen die dezelfde scbade 
(of betzelfde deel ervan) dekken, wat slecbts bereikt wordt door 
voor eenzelfde scbade(deel) de twee onderscbeiden titels uit te 
voeren(44). 

44. De A.O.W. kent zoals gezegd aileen uitkeringen toe tot vergoe
ding van de ,materiele professionele scbade". Vergoeding van ande
re scbade valt dus buiten bet cumulatieverbod en kan onbeperkt met 
de uitkeringen van de A.O.W. samen worden genoten. 
Dit is met name bet geval voor: 

extrapatrimoniale scbade zoals morele(45), estbetiscbe en gene
genbeidsscbade, scbade ex haerede enz.(46); 
niet-professionele scbade zoals scbade aan goederen(47), verlies 
van een economiscbe waarde die zicb buiten de arbeidsmarkt 
situeert(48) en verder bet ganse veld van de extraprofessionele 
scbade( 49). 

De burgerrecbtelijke vergoeding toegekend aan de weduwe van een 
arbeidsongevalslacbtoffer voor baar materiele scbade n.a. v. bet 
overlijden van baar ecbtgenoot beoogt niet dezelfde scbade te dekken 
als de wezenrenten van de A.O.W., zelfs niet indien voor de begro
ting van de burgerrecbtelijke vergoeding rekening was gebouden met 
de samenstelling van bet gezin(50). 

(43) Cass., 10 mei 1972, Arr. Cass., 1972, 842; J. T. T., 1973, 90. 
(44) Arb h. Brussel, afd. Antwerpen, R. W., 1973-74, 612; De Verz., 1974, 55; R.G.A.R., 1974, 
nr. 9234; Corr. Hasselt, 29 november 1973, R. W., 1973-74, 2113; R.G.A.R., 1974, nr. 9213, 
noot J. FONTEYNE. 

(45) Cass., 30 september 1974, Arr. Cass., 1975,132. 
(46) DE GANCK, Ch., o.c., 182 
(47) Cass., 20 november 1967, Arr. Cass., 1969, 408. 
(48) Zoals de economische waarde van een vrouw als huismoeder, te onderscheiden van haar 
waarde op de arbeidsmaikt als werkneemster: Gent, 23 april 1979, R. W., 1980-8), 2752. 
(49) Cass., 31 maart 1969, R.G.A.R., 1969, nr. 8546; Cass., 30 september 1974, Pas., 1975, 
I, 120; R. W., 1974-75, 2087; contra ten onrechte: Gent, 29 oktober 1980, R.G.A.R., 1980, 
nr. 10271, noot ScHRYVERS, J. (verlies van de mogelijkheid tot het verrichten van 
bijverdiensten of ten eigen bate uitgevoerde werkzaamheden, zoals herstellingswerken aan 
eigen huis of tuin, onderhoudswerkzaamheden, enz.). 
(50) Cass., 10 mei 1972, Arr. Cass., 1972, 842; J. T. T., 1973, 90. 
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45. Hoewel hierover soms twijfel bestaat, dient gesteld dat het 
kapitaal dat beantwoordt aan de forfaitaire uitkeringen ook de 
postprofessionele schade dekt, dus het verlies dat de getroffene na 
het bereiken van de pensioenleeftijd lijdt aan economische waarde 
op de arbeidsmarkt(51). Deze stelling lijkt ons een logisch gevolg van 
het feit dat de uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid ook na die 
leeftijd doorlopen. Dat ze bij samenvallen met een pensioen tenge
volge van een recente wetswijziging sterk verminderd worden, veran
dert niets aan dit beginsel- hoogstens wei aan de kapitaalsbereke
ning. Anders is het indien de vergoeding naar gemeen recht niet 
zozeer toegekend wordt op grond van de overweging dat de getroffe
ne zijn beroepsactiviteiten na de pensioenleeftijd niet zal blijven 
voortzetten, maar wegens het verlies van voordelen uit extraprofes
sionele bezigheden na die leeftijd of zelfs wegens het verlies van de 
,mogelijkheid" om samen met het pensioen een weliswaar beperkte 
maar normale beroepsactiviteit uit te oefenen; een aldus ingeklede 
schadevergoeding zou wei met de forfaitaire uitkeringen te cumule
ren zijn(52). 

46. Stemmen verder overeen met de uitkeringen van de A.O.W. 
wegens ,materiele of professionele schade", de vergoedingen in het 
burgerlijk recht toegekend wegens tijdelijke en blijvende arbeidson
geschiktheid(53), wegens loonverlies(54), potentieel maar niet actu
eel bestaand loonverlies(55), aantasting van de fysieke integriteit(56). 
Door aan het slachtoffer een geringe vergoeding toe te kennen 
wegens een arbeidsongeschiktheid van 3%, erkent de rechtbank een 
zekere economische weerslag en gaat het niet op van morele schade 
te spreken die met de uitkeringen van de A. 0. W. samenvoegbaar zou 
zijn(57). 
Vallen evenzeer samen: 
- een weduwrente uit de A.O.W. en een burgerrechtelijke vergoe

ding door de schadeverwekker verschuldigd aan die weduwe en 
berekend op grond van het loon van de getroffene, na aftrek van 
het deel daarvan bestemd voor zijn eigen onderhoud en met 

(51) Cass., 22 juni 1971, R. W., 1972-73, 61; R.G.A.R., 1972, nr. 8923. 
(52) Cass., 3 januari 1969, Arr. Cass., 1969, 414; Cass., 6 januari 1981, R. W., 1981-82, 1543; 
DE GANCK, Ch., o.c., 197. 
(53) Cass., 10 mei 1972, Arr. Cass., 1972, 842; J. T. T., 1973, 90. 
(54) DE GANCK, Ch., o.c., 182. 
(55) Cass., 22 april 1969, De Verz., 1970, 609. 
(56) Cass., 6 september 1962, Pas., 1967, I, 23. 
(57) Kh. Brussel, 15 december 1977, De Verz., 1978, 134. 
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inachtname van zijn vermoedelijke winstgevende overlevings
duur(58); 
een wezenrente uit de A.O.W. en een burgerrechtelijke vergoe
ding wegens het wegvallen van de kostwinner door de schadever
wekker verschuldigd aan diens wees(59). 

47. Burgerlijk recht en arbeidsongevallenrecht kennen, aldus het 
Hof van Cassatie, ,twee vergoedingswijzen van dezelfde stoffelijke 
schade'': volledig in het eerste geval, forfaitair in het tweede. Indien 
het bedrag dat volgens het burgerlijk recht wordt opgeleverd hoger 
is dan het gekapitaliseerde bedrag dat aan de uitkeringen krachtens 
de A.O.W. beantwoordt, dan is het niet in strijd met het cumulatie
verbod tegelijk met de prestaties van de arbeidsongevallenverzeke
ring, een bedrag ten laste van de aansprakelijke derde te genieten dat 
beantwoordt aan het verschil tussen de volledige en de forfaitaire 
vergoeding. Het komt er dus op aan, om het met een eenvoudige 
formulering van Van Deur te zeggen, , ,de twee eindcijfers te vergelij
ken"(60) zoals die door de twee verschillende berekeningswijzen van 
dezelfde schade worden opgeleverd. In geval van betwisting is de 
rechter ertoe gehouden, naar een formulering van het Hof van 
Cassatie, ,dit kapitaal (dat aan de A.O.W.-uitkeringen beant
woordt, n.v.d.a.) te vergelijken met de vergoeding welke eiser naai 
gemeen recht, wegens dezelfde schade en voor dezelfde vermoedelij
ke levensduur zou toekomen om nadien de ene van de andere af te 
trekken"(61). 

48. In vele gevallen zal de burgerrechtelijke berekening een bedrag 
opleveren dat hoger ligt dan dat van de A.O.W.-uitkeringen, vooral 
bij overlijden van het slachtoffer (waar de rente om historische 
redenen op 300Jo vastgesteld bleef), maar ook bij arbeidsongeschikt
heid (ander basisloon, andere evaluatietechnieken, ... ). Maar ook het 
tegendeel kan zich voordoen(62). Hoe dan ook, uit de wettelijke 
regeling en de interpretatie ervan door de rechtspraak en de rechtsleer 
blijkt, dat als een arbeidsongeval aan een derde te wijten is, ,het 
slachtoffer of zijn rechthebbenden nooit meer dan het hoogste van 

(58) Cass., 9 november 1967, Arr. Cass., 1968, 359; Cass., 17 februari 1976, Arr. Cass., 1976, 
701; Cass., 11 januari 1979, R. W., 1978-79, 2593; Arr. Cass., 1978-79, 530. 
(59) Antwerpen, 3 januari 1980, De Verz., 1980, 193. 
(60) Zoals geciteerd door DE GANcK, Ch., o.c., 181. 
(61) Cass., 22 juni 1971, Arr. Cass., 1971, 1073. 
(62) Rb. Brussel, 12 mei 1970, De Verz., 1970, 663, met noot V.H. 
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de twee bedragen kunnen verkrijgen die hun, hetzij in de wettelijke 
regeling van de forfaitaire schadevergoeding hetzij in de gemeenrech
telijke regeling, ter vergoeding van dezelfde schade kunnen worden 
toegekend"(63). 

2. Voorrang voor de uitkeringen van de arbeidsongevallenverzeke
ring 

49. Wat onder ingewijden doorgaat als het ,optierecht", dit is het 
recht van het slachtoffer om te kiezen tussen de uitkeringen van de 
arbeidsongevallenverzekering en de burgerrechtelijke schadeloosstel
ling - in de gevallen wei te verstaan waar een vordering uit onrecht
matige daad mogelijk is -, is sinds een wet van 7 juli 1978 afge
schaft. Toegegeven dat de tekst van artikel 46 § 2, tweede lid 
A. 0. W., zoals die door de genoemde wet werd herschreven onduide
lijk is, maar de wil van de wetgever die blijkt uit een lezing van de 
voorbereidende werken van de wet van 7 juli 1978 in hun geheel (en 
dus niet uit een interpretatie van losstaande passages), laat geen 
plaats voor twijfel(64). De rechtspraak heeft zich trouwens reeds in 
die zin uitgesproken(65), en de rechtsleer eveneens(66), al wordt hier 
en daar nog een achterhoedegevecht geleverd(67). 

50. Verwonderlijk is, dat tijdens de parlementaire besprekingen naar 
aanleiding van de wet van 7 juli 1978 weinig of geen aandacht ging 
naar de verantwoording van de aangegeven regel. Deze verantwoor
ding zal welluiden, dat zodoende aan de slachtoffers van arbeidson
gevallen de dubbele waarborg wordt gegeven van de uitbetaling van 
een periodieke rente in de plaats van een kapitaal (de gewone vergoe
dingsvorm naar burgerlijk recht), en verder dat deze rente door de 
bijslagen van het Fonds voor arbeidsongevallen op peil wordt gehou
den (indexering en welvaartsvastheid, garantie van minima). 

(63) Cass., 23 oktober 1967, Arr. Cass., 1968, 277. 
(64) Part. St., Kamer, 1977-78, nr. 368/3, 1 en 368/4, 2; Part. St., Senaat, 1977-78, nr. 318/2, 
2. 
(65) Bijvoorbeeld Brussel, 1 april 1980, J. T., 1980, 410; Arbrb. Kortrijk, afd. Roeselare, 15 
december 1980, R. W., 1980-81, 2200, noot D. SIMOENS; niet voor ongevallen van voor de 
wetswijziging: Bergen, 20 juni 1980, De Verz., 1981, 425. 
(66) VAN DE VELD EN, A. en SCHAMP, H., Arbeidsongevallen prive-sector, Antwerpen, 1981, 
218, met verdere verwijzingen. 
(67) MARCHAL, P. en HIRSCH, J., ,,La loi du 7 juillet 1978 a-t-ellevraiment supprime le droit 
d'option de Ia victime?", R.G.A.R., 1980, nr. 10221. 
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C. SUBROGATIE 

51. De arbeidsongevallenverzekeraar wordt krachtens artikel47 van 
de A.O.W. gesubrogeerd in de rechten van het slachtoffer tegen de 
aansprakelijke schadeverwekker. Hoewel het genoemde artikel in 
zijn tweede lid uitdrukkelijk van subrogatie spreekt en de cassatie
rechtspraak hem daarin volgt(68), vertoont de rechtsvordering van 
de verzekeraar toch een aantal eigen kenmerken die niet met deze 
rechtsfiguur stroken zoals deze in het verbintenissenrecht wordt 
opgevat. 

52. Zo kunnen de verzekeraars de derden aanspreken ,voor een 
bedrag gelijk aan het kapitaal dat de door hen verschuldigde waarde 
van de jaarlijkse vergoeding of rente vertegenwoordigt" (laatste zin, 
eerste lid art. 47 A.O. W.). Hier wordt dus afgeweken van de regel 
dat de gesubrogeerde de rechten van de subrogans pas overneemt op 
het ogenblik (en door het feit) van de uitbetaling. Ben afwijking 
ingegeven door praktische overwegingen: er dient vermeden dat de 
verzekeraar telkens opnieuw na de uitkering van een jaarlijkse ver
goeding of rente de derde moet aanspreken(69). 
Verder wordt de verzekeraar uitdrukkelijk gesubrogeerd in de rechts
vorderingen die de getroffene of zijn rechthebbenden, bij niet-ver
goeding omwille van de afschaffing van het keuzerecht, uit onrecht
matige daad hadden kunneh uitoefenen (tweede lid art. 47 A.O.W.). 

53. Uit het beroep op de figuur van de indeplaatsstelling volgen de 
regels: 
- dat de verzekeraar niet meer kan vorderen dan het bedrag dat hij 

heeft uitgekeerd en/of van het bedrag gelijk aan het kapitaal dat 
beantwoordt aan zijn toekomstige verplichtingen(70); 

- dat het recht van de gesubrogeerde verzekeraar beperkt is tot de 
vergoedingen die de aansprakelijke derde volgens de regelen 
inzake burgerrechtelijke schadeloosstelling aan de getroffene of 
zijn rechthebbenden verschuldigd is(71). Ook hier geldt, zoals in 
de Z. I. V., dat , , de laagste van beide bedragen het hoogste bedrag 
is dat de gesubrogeerde verzekeraar kan vorderen". 

(68) Cass., 17 februari 1976, Arr. Cass., 1976, 701. 
(69) Part. St., Senaat, 1969-70, nr. 328, 28. 
(70) Berekening volgens barema F gevoegd bij K.B. 21 december 1971: Cass., 8 september 
1976, Arr. Cass., 1977, 26. 
(71) Cass., 14 februari 1969, Arr. Cass., 1969, 556. 
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54. Hoger is gezegd dat tussen cumulatie en subrogatie een verband 
bestaat, in die zin dat ten aanzien van uitkeringen die samen met de 
verzekeringsprestaties genoten kunnen worden, geen subrogatie 
plaats vindt - en omgekeerd: staande voor een zelfde schade die uit 
twee bronnen wordt vergoed zodat een cumulatieverbod geldt, vindt 
subrogatie plaats. 

55. De indeplaatsstelling geldt enkel voor de eigenlijke uitkeringen 
van de A.O.W., niet voor de bijslagen die het Fonds voor arbeidson
gevallen betaalt bij wijze van indexering van die uitkeringen(72). 

56. Zoals voor de Z.I.V. het geval is, wordt het verhaalsrecht in de 
arbeidsongevallenverze:kering ingeperkt om redenen die verband 
houden met de structuur van deze verzekering, dus met haar eigen 
aard. Terecht wordt gesteld dat sinds de A.O.W. van 1971 de 
gecoordineerde wetten van 1931 is komen aflossen, de verzekering 
technisch gesproken de kenmerken van een rechtstreekse verzekering 
is gaan vertonen, waarbij de verzekerde in de eerste plaats de werkne
mer was. Maar tegelijk blijft in de geest van het compromis van 1903 
ook de werkgever een verzekerde, in die zin dat hij beveiligd wordt 
tegen de aanspraken uit onrechtmatige daad. 

57. Deze laatste beveiliging kent een aantal uitzonderingen, bijvoor
beeld in het geval van ongevallen op de weg naar of van het werk. 
In dit Iicht komt een arrest van het Hof van Cassatie van 12 juni 
1973(73) bevreemdend voor, waar het stelde dat bij een dergelijk 
ongeval met aansprakelijkheid van de werkgever, de gesubrogeerde 
arbeidsongevallenverzekeraar na gedane uitkering, tegen deze laatste 
geen verhaal kon uitoefenen. Is de regel echter niet dat de verzekeraar 
de rechten van het slachtoffer overneemt, en dat deze in de aangege
ven ongevalssituatie wei over een vordering uit onrechtmatige daad 
beschikt? 
In feite trok in het besproken arrest het Hof de lijn door van onder 
de vroegere wet die enkel sprak van ,derden" waartegen de rechten 
van het slachtoffer door de verzekeraar konden uitgeoefend worden. 
In die optiek lag het voor de hand te oordelen dat ,een zelfde 
persoon, ten opzichte van een zelfde verzekeraar en betreffende een 

(72) Cass., 1 juni 1976, Arr. Cass., 1976, 1086. 
(73) R. W., 1973-74; Arr. Cass., 1973, 990. 
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zelfde schadegeval, niet tegelijk de verzekerde en ten opzichte van 
de verzekering een derde kan zijn"(74). 
In het kader van de oude wet was dit standpunt logisch: men ziet 
inderdaad niet goed in dat een aansprakelijkheidsverzekeraar -
want van dit type was de verzekering toen - regres heeft tegen de 
verzekerde-aansprakelijke, wil de inhoud van de verzekering niet 
grotendeels worden uitgehold. De nieuwe wet wijzigt echter niet 
enkel de structuur van de verzekering, zij spreekt ook niet langer van 
,derden", maar van ,de voor het ongeval aansprakelijken" waarte
gen de verzekeraar de rechten van het slachtoffer kan uitoefenen. Het 
cassatiestandpunt werd door de lagere rechtspraak dan ook niet 
steeds gevolgd(75), bepaalde rechtsleer juichte zulks toe(76) en meen
de in een cassatiearrest van 29 januari 1975(77) een ommekeer te 
mogen begroeten - ten onrechte, want de behandelde vraag was 
anders. Geen nieuw geluid dus, en voor zover nodig stelde het Hof 
van Cassatie orde op zaken in een arrest van 5 februari 1980(78), dat 
de klassieke stelling hernam. 
Het spreekt vanzelf dat de oplossing anders luidt wanneer niet de 
werkgever maar een werkmakker het ongeval op de arbeidsweg heeft 
veroorzaakt. Hij is immers wel een ,derde" in de redenering van het 
Hof van Cassatie, en kan door de gesubrogeerde verzekeraar worden 
aangesproken uit onrechtmatige daad(79). 

AFDELING 3 

ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING 

A. CUMULATIEVERBOD 

Het cumulatieverbod is met zoveel woorden neergeschreven in de 
eerste zin van het eerste lid van artikel 70 § 2 Z.I.V.-wet. 

(74) Cass., 15 maart 1971, R. W., 1971-72,651, noot C.; De Verz., 1972, 39, noot V.H.; J. T., 
1971, 272; Arr. Cass., 1971, 672. · 
(75) Brussel, afd. Antwerpen, 18 maart 1974, R. W., 1975-76, 1629; Corr. Leuven, 14 maart 
1978, R.G.A.R., 1979, nr. 10054. 
(76) ,Er is geen grond om de huidige tekst van de wet te beknotten door een rechtspraak die 
in feite de wet miskent", aldus b. v. M.L., noot onder Brussel, 18 maart 1974, gecit. 
(77) R.G.A.R., 1976, nr. 9547, noot DALCQ, R.O.; Arr. Cass., 1975, 596. 
(78) Arr. Cass., 1979-80, 668. 
(79) Cass., 14 maart 1974, Arr. Cass., 1974, 782. 
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1. Voorwerp van het cumulatieverbod 

58. Omvang en draagwijdte van het cumulatieverbod dienen juist 
omschreven. Het is duidelijk dat het verbod aileen slaat op dubbele 
vergoeding voor dezelfde schade en dat de vraag of het wei dezelfde 
schade is die door de Z.I.V. en door het burgerlijk recht wordt 
gedekt, de rechtspraak vaak voor moeilijkheden plaatst. 
Wat de morele schade of schade aan goederen betreft rijst er welis
waar geen probleem: zij worden niet door de Z.I.V. gedekt zodat er 
daaromtrent zelfs geen cumulatievraag kan rijzen. Hetzelfde geldt 
voor de extraprofessionele schade: het is bijvoorbeeld duidelijk dat 
de Z.I.V.-uitkeringen die een invalide vrouw als gewezen werkneem
ster geniet wegens rugklachten samen genoten kunnen worden met 
een schadeloosstelling die haar na een later ongeval is toegekend 
wegens ongeschiktheid tot het verrichten van huishoudelijke taken 
ten behoeve van haar gezin(80). 

59. Dient ook naast de aardvan de schade, de oorzaakvan de schade 
in aanmerking genomen - zodat het cumulatieverbod eenvoudig 
niet van toepassing is op uitkeringen verschuldigd wegens twee of 
meer aandoeningen of ongevallen? Het is immers mogelijk dat de 
aandoening waarvoor om de Z.I.V.-prestaties wordt verzocht een 
andere oorzaak heeft dan de letselschade waarvoor een derde aan
sprakelijk kan worden gesteld; dit is bijvoorbeeld het geval als 
iemand die arbeidsongeschikt was erkend wegens ziekte gewond 
raakt in een verkeersongeval, dat door de fout van een ander is 
veroorzaakt, of bijvoorbeeld tweemaal in een ongeval wordt betrok
ken en slechts in een geval een derde verantwom:delijk kan stellen. 
Met andere woorden: er kunnen meerdere causaliteiten in het spel 
zijn, wat een causaliteitsvraagstuk stelt. 
In 1979 meenden we, met enige voorzichtigheid, in het spoor van 
oudere administratieve rechtspraak, inderdaad met de oorzaak van 
de schade rekening te moeten houden(81) - en wei in de zin aangege
ven door J. Van Steenberge(82): een onderscheid zou moeten ge
maakt worden naargelang ten gevolge van de eerste aandoening het 
verdienvermogen reeds was aangetast in de mate bepaald door artikel 
56 § Z.l. V .-wet of niet; in het eerste geval kan geen tweede maal aan 

(80) Corr. Hoei, 7 juni 1974, Inf. R.I.Z.I. V., 1975, 339; R.G.A.R., 1975, nr. 9470. 
(81) ,Samenloop van gemeenrechtelijke schadeloosstelling met sociale 
zekerheidsuitkeringen", in: Raakvlakken tussen sociale zekerheid en andere rechtstakken, l, 
Brussel, 1979, 275-278, nr. 23-30. 
(82) Schade aan de mens, I, Antwerpen/ Amsterdam, 1975, 334. 
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artikel 56 § 1 worden voldaan, aangezien bet verdienvermogen reeds 
van voorheen in de gevergde mate was aangetast, in bet tweede geval 
zouden Z.I.V.-prestaties en gemeenrechtelijke schadeloosstelling 
naast elkaar genoten kunnen worden, aangezien van cumulatie gelet 
op bet verschil in causaliteit geen sprake kan zijn. 
Thans, vijf jaar later, Iijkt een voorzichtige houding ons meer dan 
ooit geboden, vooral na de lezing van een uiterst genuanceerde studie 
van de hand van Bernard(83) en van een rechtspraakoverzicht door 
Gosseries(84). Deze laatste stelt vast dat bet Hof van Cassatie tot 
dusver geen uitspraak deed, en evenmin had te doen, over de vraag 
of de schade met bet oog op de toepassing van bet cumulatieverbod 
in verband dient gebracht met haar onderzoek. Daartegenover 
plaatst hij dat een belangrijk dee! van de rechtspraak - en daarmee 
worden waarschijnlijk de niet gepubliceerde uitspraken uit de studie 
van Bernard bedoeld, want andere rechtspraak is voor zover ons 
bekend niet voorradig - wei belang becht aan de vraag of er een of 
meer oorzaken in bet spel zijn om te besluiten tot bet voorhanden 
zijn of niet van dezelfde schade. Met aile voorbehoud stelt hij van 
zijn kant, dat de scbade voor toepassing van de Z.l. V .-uitkeringsver
zekering de vermindering van bet verdienvermogen zelf is en niet de 
aandoening of gebeurtenis die daarvan de oorzaak is; zo gezien 
zouden zich dus een bepaalde rechtspraak en een administratieve 
praktijk gevestigd hebben die cumulatietoestanden dulden welke 
moeilijk met de restrictieve strekking van artikel 70 § 2 in overeen
stemming te brengen zijn - aldus steeds Gosseries(85). 

2. Beginsel: voorrang van de burgerrechtelijke schadeloosstelling op 
de Z.I. V.-uitkeringen. Uitzondering: de Z.I. V.-tussenkomst in 
afwachting van werkelijke betaling 

60. Geplaatst voor burgerrechtelijke schadeloosstelling en Z.I.V.
uitkeringen tot dekking van dezelfde schade heeft de sociaal verze
kerde geen keuze: eerstgenoemde vergoeding gaat voor in de syste
matiek van artikel 70 §2 van de Z.I.V.-wet. 
Dit beginsel wordt dan weer in aanzienlijke mate getemperd door de 
regel dat ,de Z.I.V.-prestaties toegekend worden in afwachting dat 
de schade effectief wordt vergoed krachtens een andere ( ... ) wetge-

(83) BERNARD, A., ,Schade gedekt door een andere wetgeving en recht op 
arbeidsongeschiktheidsuitkeringen", Inf. R.I.Z.I. V., 1980, 309-316. 
(84) GossERIES, Ph., ,LaCour de Cassation et !'article 70 §2 de Ia loi du 9 aoiit 1963 sur 
I' A.M.l.", J. T. T., 1981, 198-201. 
(85) Ibid., 201. 
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ving" (art. 70 § 2, derde lid Z.l. V .-wet). Als voldaan is aan de in 
artikel241 van bet K.B. van 4 november 1963 vermelde voorwaarde, 
waarover straks meer, mag de Z.I.V.-tussenkomst niet geweigerd 
worden voor schade die in aanmerking komt om door bet burgerlijk 
recht te worden gedekt, voorzover tenminste voor die schade niet 
reeds daadwerkelijk vergoeding is ontvangen. 

61. Artikel 241 (waarnaar boger reeds is verwezen) stelt geen hoge 
eisen: voorwaarde is dat degene die om verzekeringsprestaties ver
zoekt, zijn verzekeringsinstelling in de mogelijkheid stelt haar subro
gatierecht uit te oefenen en haar een aantal mededelingen doet. 
Van de gelaedeetde mag in geen geval gevergd worden dat hij zelf 
een vordering instelt om schadevergoeding te bekomen, wil hij recht 
bebben op prestaties ,in afwachting"(86). Roever gaat de verplicb
ting dan wei? De rechtsleer gaf de indruk in artikel241 niet veel meer 
te lezen dan een informatieplicht(87), maar recente rechtspraak 
toonde zich strenger(88). Ons lijkt bet dat alleen dan aan de gestelde 
voorwaarde niet is voldaan, als de verzekerde bet door zijn houding 
de verzekeringsinstelling volledig onmogelijk en niet enkel moeilijk 
maakt haar recbten uit subrogatie uit te oefenen. 

62. Het cumulatieverbod gaat in de Z.I.V. gepaard met een merk
waardige en wei heel sociale regel: als bet bedrag van de burgerrechte
lijke scbadeloosstelling lager ligt dan de Z.I.V.-uitkeringen, wordt 
bet verschil bijgelegd ten laste van de Z.I.V. (art. 70 §2, eerste lid 
in fine). De globale vergoeding mag dus niet minder bedragen dan 
de Z.I.V.-tussenkomst. Het is duidelijk dat deze regel vooral de 
slachtoffers ten goede komt die slecbts voor een deel (de belft, een 
derde) een scbadeverwekker aansprakelijk kunnen stellen. 

3. Sanctie bij overtreding van het cumulatieverbod 

63. Wat de sanctie betreft bij overtreding van bet cumulatieverbod 
is de meest logische en juiste oplossing degene die uitgaat van de 
volgorde der betalingen en die voorboudt dat: 
- wanneer de gemeenrechtelijke schadeloosstelling v66r de Z.I.V.

prestaties is betaald, deze laatste een onverscbuldigd karakter 

(86) Arbh. Bergen, 6 juni 1980, Inf R.I.Z.I. V., 1980, 413. 
(87) PEERAER, W., , ,De wettelijke indeplaatsstelling in de ziekte- en invaliditeitsverzekering'', 
in: Inj. R.I.Z.I. V., 1973, 236. 
(88) Arbh. Bergen, 6 juni 1980, gecit.; Arbh. Antwerpen, afdeling Hasselt, 24 juni 1980, 
J.T.T., 1981, 85. 
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hebben en dus het voorwerp moeten uitmaken van een terugvor
dering jegens het aangesloten lid, en er geen vordering ex subro
gatie bestaat aangezien er door de verzekeringsinstelling geen 
geldige betaling is gebeurd; 

- wanneer de gemeenrechtelijke schadeloosstelling integendeel na 
de Z.I.V.-prestaties is uitgekeerd, de uitkering van deze laatste 
geen onverschuldigd karakter heeft en er dus een indeplaatsstel
ling gebeurt op grond waarvan de verzekeringsinstelling zich 
tegen de aansprakelijke schadeverwekker kan keren, en de ver
houding tussen deze schadeverwekker en het slachtoffer geregeld 
wordt door de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek over onver
schuldigde betaling. 

64. Het lijkt wei dat het Hof van Cassatie deze opvatting niet deelt. 
Op 19 februari 1975 en een tweede maal op 24 december 1979(89) 
heeft het enigmatische arresten afgeleverd in verband met de sanctie 
bij overtreding van het cumulatieverbod. Telkens stelde het Hof dat 
de verjaringstermijn van de , , vordering tot terugvordering'' (naar de 
woorden van artikel106, 5° van de Z.I.V.-wet) die door de verzeke
ringsinstelling wordt ingesteld tegen de cumulerende verzekerde pas 
begint te lopen op het ogenblik dat de rechthebbende daadwerkelijk 
betalingen ontvangt, wat buiten kijf staat. Maar telkens ook voegde 
het Hof hieraan toe (als een obiter dictum, dus zonder de grond van 
de zaak te raken), dat dit recht op terugvordering bestaat ,onvermin
derd de vordering die de verzekeringsinstelling als indeplaatsgestelde 
kan instellen krachtens een andere wetgeving tegen de tot schadeloos
stelling verplichte persoon of instelling". 
Zou deze zinsnede dan werkelijk betekenen dat de verzekeringsinstel
ling de keuze heeft tussen een vordering ex subrogatie tegen een 
aansprakelijke schadeverwekker en de terugvordering van de onver
schuldigd betaalde prestaties tegen het eigen lid, zoals soms wordt 
aangenomen(90)? Ons lijkt dit onwaarschijnlijk: als de uitkering 
ongeldig is gebeurd wegens overtreding van het cumulatieverbod, 
kan toch ook de indeplaatsstelling niet zijn doorgegaan! 

B. SUBROGATIE 

65. In de Z.I.V. wentelt de risicodrager (de verzekeringsinstelling) 
de verlieslast af op de schadeverwekker door een beroep op de 

(89) Resp. J. T. T., 1976, 170; R.G.A.R., 1976, nr. 9550 en T.S.R., 1980, 151. 
(90) GossERIES, Ph., ,.Le choix entre !'action en repetition de l'indfi et I' action subrogatoire 
en assurance rnaladie-invalidite obligatoire", J. T. T., 1976, 159. 
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subrogatie-techniek, waarbij de verzekeringsinstelling de rechten van 
de gelaedeerde schuldeiser ten overstaan van de schadeverwekker 
overneemt. 
De figuur van de indeplaatsstelling roept twee reeksen beperkingen 
op waarin men het dub bel karakter van deze instelling zal herkennen: 
enerzijds de betaling van de schuldeiser door de solvens, anderzijds 
de overgang van de oorspronkelijke schuldvordering van de schuldei
ser (de subrogans) naar de betaler (de gesubrogeerde). Met het eerste 
kenmerk houdt de regel verband, dat de solvens maar gesubrogeerd 
wordt in de mate dat hij daadwerkelijk heeft betaald; met het tweede, 
dat de gesubrogeerde de oorspronkelijke schuldvordering overneemt 
met al haar kenmerken, en dus bijvoorbeeld dezelfde excepties en 
verweermiddelen tegen zich kan horen inroepen als de subrogans. 

66. Deze tweede regel is door de rechtspraak vaak toegepast in het 
geval van gehospitaliseerde slachtoffers. Men weet dat van de hospi
talisatiekosten die op de aansprakelijke derde worden gelegd een 
bedrag mag worden afgetrokken dat overeenstemt met de besparing 
aan normale persoonlijke onderhoudskosten die de getroffene zon
der de hospitalisatie zou hebben gemaakt en die thans dus zijn 
uitgespaard. Diezelfde aftrek kan de schadeverwekker tegen de gesu
brogeerde verzekeringsinstelling inroepen(91). In dit verband dient 
nog melding gemaakt van bepaalde rechtspraak, die wel aanvaardt 
dat ziekenhuisopname in sommige opzichten een besparing betekent, 
maar daar tegenover stelt dat deze ook bepaalde extra-uitgaven 
veroorzaakt ,welke normaal niet voorkomen, o.m. uitgaven voor 
reiskosten, bloemen, fruit, tijdverlies, boeken enz.''; besparingen en 
meeruitgaven zouden elkaar compenseren, zodat geen aftrek dient 
toegepast(92). 

67. De regel dat de gesubrogeerde verzekeringsinstelling de rechten 
van de gelaedeerde overnam, niet min maar ook niet meer, heeft in 
het verleden tot bepaalde excessen geleid. Zo stelde het Hof van 
Cassatie zich op het standpunt dat, in gevallen waar de aansprake
lijkheid voor een deel op een derde en voor het resterende deel op 
het slachtoffer zelf is gelegd, de verzekeringsinstelling slechts een 
verhaal kan uitoefenen voor het gedeelte van de uitkering dat evenre
dig is met het deel van de aansprakelijkheid dat op de derde is gelegd, 

(91) Cass., 17 november 1975, R. W., 1975-76, 2384; Cass., 14 maart 1979, R. W., 1979-80, 
1865, met noot. 
(92) Gent, 26 oktober 1979, R. W., 1981-82, 1236, noot A.M. CAEYERS-DE HONDT. 
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en dus gehouden is definitief zelf het deel te dragen dat overeenstemt 
met het breukdeel van de aansprakelijkheid dat bij de gelaedeerde 
berust(93). In een eerdere bijdrage meenden wij voor dit misverstand 
te mogen waarschuwen(94): het week af van het grondbeginsel dat 
door het optreden van de risicodrager de rechten en plichten van 
gelaedeerde en schadeverwekker niet mochten gewijzigd worden -
wat in de cassatierechtspraak wei het geval was vermits het resultaat 
niet anders kon zijn dan dat de gelaedeerde tegen de schadeverwekker 
een vordering bezat voor het deel van de schade waarvoor door de 
verzekeringsinstelling geen verhaal was uitgeoefend, en dus een 
hogere vergoeding ontving dan in het geval de Z.I.V. niet was 
tussengekomen. Het valt dan ook toe te juichen dat de wetgever zelf 
orde op zaken heeft gesteld (wijziging van art. 70 §2 Z.I.V. -wet 
door het K.B. nr. 19 van 4 december 1978): voortaan kan de 
verzekeringsinstelling die het slachtoffer uitbetaalde haar rechten ex 
subrogatie uitoefenen ten belope van het bedrag van de gedane 
uitkeringen voorzover de som daarvan niet meer bedraagt dan het 
breukdeel van de totale schade, die op de derde is gelegd(95). 

68. De normale werking van de indeplaatsstelling wordt soms door
kruist door de regels van het huwelijksvermogensrecht, of nog door 
overwegingen i.v.m. de structuur van de Z.I.V. Wat het eerste punt 
betreft: als aangenomen wordt dat de Z.l. V .-uitkeringen wegens 
arbeidsongeschiktheid tot de gemeenschappelijke goederen behoren, 
wat juist lijkt te zijn, kan de verzekeringsinstelling tegen de ene 
echtgenoot geen vordering uit subrogatie instellen die betrekking 
heeft op uitkeringen verleend aan de andere echtgenoot, die door de 
fout van de eerste is gewond. 
Nog om andere redenen kan de vordering uit subrogatie binnen het 
gezinsverband uitgeschakeld worden, namelijk om redenen eigen aan 
de structuur van de Z.I.V. die naast de eigenlijke gerechtigden (of 
titularissen) ook de personen te hunnen laste beschermt. Deze be
scherming zou zonder betekenis zijn indien na een ongeval waarbij 
een persoon ten laste (de echtgenoot, een kind ... ) wordt gewond 
wegens de schuld van de gerechtigde, de verzekeringsinstelling de 

(93) Cass., 1 juni 1976, Ver. K., R. W., 1976-77, 528, noot C. 
(94) SrMOENS, D., ,Samenloop van gemeenrechtelijke schadeloosstelling met sociale 
zekerheidsuitkeringen", in: Raakvlakken ... , o.c., 297-301, nr. 67-71. 
(95) Voor een toepassing van de nieuwe interpretatie: Cass., 20 april 1982, R. W., 1983-84, 
180. 
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rechten van de eerste zou overnemen en uitoefenen tegen de twee
de(96). 

AFDELING 4 

PRIVATE VERZEKERINGEN 

69. Men weet dat de coordinatie van de verzekeringsuitkeringen met 
de burgerrechtelijke schadeloosstelling fundamenteel anders gere
geld wordt alnaargelang men voor een sommen- of schadeverzeke
ring staat. Er wordt immers eensgezind aangenomen dat de subroga
tie, in algemene termen neergeschreven in artikel 22 van de wet van 
11 juni 1874 over de verzekeringen, aileen geldt voor de schadeverze
keringen, zodat aileen voor dat soort van verzekeringen cumulatie 
uitgesloten is. Wei kan in beide categorieen van verzekeringen tussen 
verzekeraar en verzekeringnemer een afwijking bedongen zijn, in de 
ene of de andere zin(97). 

70. Het criterium van onderscheid tussen schade- en sommenverze
keringen kan in beginsel weinig moeilijkheden opleveren. In het 
eerste geval verbindt de verzekeraar zich ertoe de schade te vergoeden 
die door de verzekeringnemer wordt opgelopen, in het tweede geval 
wordt een vooraf overeengekomen som of rente toegezegd als een 
bepaalde gebeurtenis zich voordoet. Uitkeringen van een schadever
zekering hebben dus een vergoedingskarakter, die van een sommen
verzekering niet. 

71. Het onderscheid tussen sommen- en schadeverzekering Ievert 
blijkbaar weinig stof voor betwisting in de rechtspraak. De weinige 
geschillen die er wei zijn betreffen meest~l collectieve ongevallenver
zekeringen. Deze kunnen volgens het Hof van Cassatie(98) tot de ene 
of de andere categorie behoren, alnaargelang de aard van de door 
de verzekeraar opgenomen verbinteniss€m. Als in de polis dan ook 
te lezen staat dat de verzekeraar - naast

1 

de uitkeringen voor genees
kundige kosten en arbeidsongeschiktheid - bij het overlijden van 
een verzekerde een bedrag van ,maximum 100.000 frank" zal uitbe-

1 

i 

(96) Gent, 24 december 1979, R. W., 1979-80, 1998. 
(97) V ANDEPUTTE, R., Handboek voor verzekeringen en verzekeringsrecht, Antwerpen, 1967, 
21; CARTON DE TOURNAI, R. en VANDER MEERSCH, P., Precis des assurances terrestres, 
Brussel, 1970, I, 52, nr. 328; FoNTAINE, M., Droit des assurances, Brussel, 1975, 133-139, 
nr. 33. 
(98) Cass., 31 oktober 1966, R.C.J.B., 1969, 160. 
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talen, volgt hieruit dat het overlijdensrisico niet gedekt is ten belope 
van een op voorhand overeengekomen bedrag, maar integendeel 
overeenkomstig de werkelijk geleden schade, aldus hetzelfde arrest, 
dat daaraan toevoegt dat de polis de vergoeding van morele schade 
niet in de weg staat, indien daarin bedongen is dat in de som van 
,maximum 100.000 fr." de materH!le schade is begrepen. 
Reeds vroeger was door het Hof van Cassatie(99) ten andere beslist 
dat een collectieve ongevallenverzekering tegelijk forfaitaire en ver
goedende beschikkingen kan omvatten, zodat uit het feit alleen dat 
in de polis voor gevallen van overlijden of van blijvende arbeidsonge
schiktheid forfaitaire bedragen zijn voorzien, niet mag worden afge
leid dat de uitkeringen wegens tijdelijke, volledige of gedeeltelijke 
arbeidsongeschiktheid of wegens geneeskundige kosten van dezelfde 
aard zijn(lOO). 

72. De Verzekeringswet mag dan inzake schadeverzekeringen zwij
gen over een cumulatieverbod, men weet dat dit verbod volgens de 
algemene beginselen voortvloeit uit de in artikel 22 neergelegde 
subrogatie. Het is bekend dat op het burgerrechtelijk vlak inzake de 
, , voordeelstoerekening'' de regel wordt gehuldigd, dat alleen deze 
uitkeringen die aan de gelaedeerde zijn gedaan nietals voordeeLop 
de gemeenrechtelijke schadeloosstelling zijn toe te rekenen - en dus 
met deze onbeperkt kunnen worden gecumuleerd- die op zichzelf 
een voldoende rechtsgrond hebben, die vreemd is aan de onrechtma
tige daad en aan de daarvoor door de aansprakelijke verschuldigde 
schadeloosstelling, hetgeen klaarblijkelijk niet het geval is als, zoals 
in de beschouwde regeling, een subrogatie in de wet is ingeschreven. 
Tussen cumulatie en subrogatie van de risicodrager bestaat een 
verband, in die zin dat waar subrogatie voorkomt in de regel van 
cumulatie geen sprake kan zijn. 

AFDELING 5 

OVERLEVINGSPENSIOENEN 

73. De vraag of het overlevingspensioen dat de weduwe geniet in 
mindering dient gebracht op het bedrag van de schadeloosstelling die 
ze kan vorderen tegen de derde die voor de dood van haar man 

(99) Cass., 22 november 1943, Pas., 1944, I, 27. 
(100) Toepassingen: Gent, 11 april1967, R.G.A.R., 1969, nr. 8229; Corr. Hoei, 14 juni 1978, 
Jur. Liege, 1978-79, 59. 
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verantwoordelijk is, heeft traditioneel aanleiding gegeven tot veel 
rechtspraak en rechtsleer, vaak in tegengestelde zin. De reden voor 
de verwarring ligt voor de hand: anders dan voor de uitkeringen die 
hiervoor zijn behandeld, kent de wetgeving inzake pensioenen geen 
uitdrukkelijke regeling inzake coordinatie met vergoeding uit on
rechtmatige daad. 

74. Nadat tegen het einde van de vorige eeuw een tijdlang de strek
king had overheerst om de pensioenuitkeringen toe te rekenen op de 
schadeloosstelling omdat anders de vermogenstoestand van de nabe
staanden n.a.v. het ongeval zou verbeterd zijn, kreeg gaandeweg de 
tegengestelde strekking de bovenhand, vooral nadat ze op 15 april 
1937(101) door het Hof van Cassatie werd geconsacreerd, toen de 
vraag haar voor het eerst werd voorgelegd. Twee reeksen argumenten 
werden door het Hof ingeroepen. Vooreerst dat de stelling van de 
,verbetering van de vermogenstoestand" waarmee de vroegere 
rechtspraak zoveel moeilijkheden ondervond, alle grond miste aan
gezien niet de fout van de dader en zelfs niet het overlijden van de 
echtgenoot aan de ,verrijking" ten gronde liggen, maar dat deze 
reeds voordien in het vermogen van de weduwe aanwezig was onder 
de vorm van een eventueel recht op een pensioen, en het ongeval 
alleen de realisatie van dit recht voor gevolg had. En ten tweede was 
het duidelijk dat de pensioenuitkeringen geen vergoedend doel had
den maar de opbrengst waren van de vroegere stortingen die door 
de overledene waren gedaan en van afhoudingen die op zijn loon 
waren verricht. 
Dezelfde lijn is het Hof van Cassatie onverstoord blijven doortrek
ken vanaf 1937 tot op vandaag(102). Telkens opnieuw werd geoor
deeld dat oorzaak en voorwerp van overlevingspensioen en schade
vergoeding verschillend zijn: terwijl het eerste gegrond is op de 
arbeidsovereenkomst en op de wetgeving betreffende de rust- en 
overlevingspensioenen, vindt de tweede haar oorsprong in de on
rechtmatige daad van een derde. Het overlevingspensioen beoogt 
verder niet de door het overlijden geleden schade te vergoeden. 

75. De rechtsleer moet erkennen dat het gestelde probleem belang
rijk en moeilijk op te lossen is. Op het eerste zicht stelt zich het 
volgend dilemma: of men brengt de pensioenuitkeringen in minde-

(101) Pas., 1937, I, 113; R.G.A.R., 1937, 2431; Bull. ass., 1937, 897. 
(102) Zie verder nog: Cass., 6 januari 1981, R. W., 1982-83, 1543; Cass., 23 september 1981, 
R. W., 1982-83, 799. 
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ring op bet bedrag van de schadeloosstelling en werkt zodoende de 
,straffeloosheid" van de schadeverwekker in de hand, of men past 
de toerekening niet toe en laat de weduwe zich aan bet ongeval 
,verrijken". De interpretatie van bet Hof van Cassatie biedt een 
uitweg die door een groot deel van de rechtsleer dan ook dankbaar 
werd aangegrepen. Als de gedachte dat de nabestaanden na bet 
ongeval beter af zijn dan ervoor wrevel oproept, is deze op sentimen
tele en niet op juridische gronden gesteund. De ,verrijking" is 
immers niet onrechtmatig als men inziet dat de gelaedeerde zelf 
daartoe heeft bijgedragen door bet doen van stortingen, bet laten 
gebeuren van afhoudingen of zelfs gewoon door zijn arbeidspresta
ties - waarvan de tegenprestatie steeds potentieel in bet vermogen 
van zijn echtgenote aanwezig is en na zijn overlijden aileen wordt 
geactualiseerd. Anders beslissen zou de schadeverwekker in staat 
stellen te profiteren van de vooruitziendheid, de spaarzin en de arbeid 
van de gelaedeerde. 
Pensioenuitkeringen staan dus qua oorzaak en voorwerp los van de 
onrechtmatige daad en heb ben bijgevolg geen vergoedend doel, aldus 
steeds deze rechtsleer. Zo gezien stelt zich zelfs geen cumulatiepro
bleem. Dit standpunt van de rechtsleer is goed samengevat in deze 
passage van de hand van Charlier: ,Entre un enrichissement, qui 
n'est pas sans cause, et une immunisation, qui serait sans raison, i1 
y a place pour le cumul non des 'indemnites' mais de l'indemnite et 
de tout ce qui n'est pas indemnisation"(l03). 

76. Steeds is naast de rechtlijnige opvatting van bet Hof van Cassatie 
een dissidente rechtspraak blijven bestaan(l04). Deze was ondermeer 
geconcentreerd in bet rechtsgebied van bet Hof van Beroep te Luik 
en hield vol, dat de schade in elk geval afzonderlijk en in concreto 
moet worden vastgesteld en dat de rechter daarbij de ogen niet mag 
sluiten voor de feitelijke elementen die de omvang van de schade 
belnvloeden, zoals bet ontvangen door de weduwe van een overle
vingspensioen. Het verschil in oorzaak en in voorwerp, waarop de 
cassatierechtspraak is gebouwd, is terzake niet dienend. 

77. Deze stellingname vindt in recente rechtsleer enige bijval. Het 
argument van bet verschil in voorwerp tussen beide reeksen uitkerin
gen en meer bepaald van bet niet-vergoedend karakter van de overle
vingspensioenen is door onder meer Dalcq sterk gerelativeerd in bet 

(103) ,Du cumul des indemnites", in: En hommage ii Leon Graulich, Luik, 1957, 228. 
(104) Zie b.v. Luik, 24 september 1970, J.T., 1971, 26. 
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licht van de regel van de schadebegroting in concreto(105). Wat 
verhindert de feitenrechter bij het toepassen van die regel rekening 
te houden met de omstandigheid dat de weduwe een pensioen geniet? 
Zelfs als het voorwerp van deze laatste anders is dan dat van de 
gemeenrechtelijke schadeloosstelling, is het bestaan ervan een feit dat 
door de feitenrechter kan worden in aanmerking genomen om te 
besluiten dat de schade geringer is dan de gelaedeerde voorhoudt. 
Vaststellen dat er tot een zekere hoogte geen schade is geleden omdat 
er geen inkomensverlies is, is juridisch iets heel anders dan vaststellen 
dat er wei schade is maar dat deze door de toekenning van een 
pensioen is , vergoed". 

78. Past het niet de vraag opnieuw te stellen, ten gronde ditmaal, 
in het licht van twee ontwikkelingen op het sociaal-economisch vlak? 
Daar is vooreerst het feit dat, met de spectaculaire groei van de 
verzekeringspraktijk, in steeds meer gevallen de schade niet door een 
schuldige enkeling wordt gedragen maar afgewenteld wordt op een 
aansprakelijkheidsverzekeraar, dus op een groep van premiebetalers. 
Het is in het belang van deze groep, waartoe zowel potentiele 
schadeverwekkers als slachtoffers behoren, de premie zo laag moge
lijk te houden wat onder meer bereikt kan worden door sociale 
uitkeringen, zoals overlevingspensioenen, wei systematisch aan te 
rekenen op het bedrag van de schadevergoeding. 
Verder is ook de aard van het pensioen grondig veranderd sinds het 
allereerste Cassatie-arrest van 193 7. J uridisch noch economisch 
vormt het pensioen nog !anger de tegenprestatie in de strikte zin van 
bijdragen en afhoudingen, dus van inspanningen die de getroffene 
zich getroostte en waarvan men volgens de klassieke rechtsleer , , toch 
de schadeverwekker niet mocht laten genieten". Het wezenlijk be
standdeel van het pensioen wordt inderdaad niet meer gevestigd via 
een kapitalisatietechniek, waarbij eenieder voor zijn eigen pensioen 
spaart, maar langs een stelsel van repartitie, waarbij de actieven van 
het ogenblik instaan voor de gepensioneerden van thans. Daarenbo
ven is de Staatstussenkomst in de financiering der pensioenstelsels 
bestendig toegenomen. 
De geschetste gedachtengang vinden we in een passage van een arrest 
van 1 juni 1979(106) van het Hof van Beroep te Gent, dat wei de 
klassieke cassatierechtspraak toepast maar niet verheelt in zekere 

(105) ,L'indemnisation du prejudice corpore!", J. T., 1969, 505. 
(106) R. W., 1982-83, 531. 
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mate bekoord te worden door de meer recente ideeen: , ,De cumulatie 
van beide uitkeringen (bedoeld worden, overlevingspensioenen en 
gemeenrechtelijke schadeloosstelling)- hoe vatbaar ze ook is voor 
kritiek op grond van economische en sociale aard, nu vooral de 
kapitalisatiegedachte inzake die aard van pensioenen op de achter
grond geraakt - dringt zich nog steeds op in de huidige stand van 
onze wetgeving zolang de pensioenschuldenaar niet van rechtswege 
gesubrogeerd zal zijn in de rechten van de gelaedeerde tegenover de 
oorspronkelijke schadeverwekker''. 

HOOFDSTUK 3 

NAAR BEN NIEUW ONGEV ALLENRECHT? 

79. In 1965 hield de Nederlander Bloembergen n.a.v. de aanvaar
ding van zijn ambt als hoogleraar een fel opgemerkte rede met als 
titel ,naar een nieuw ongevallenrecht". In de beeldrijke taal hem 
eigen zag hij dit recht geboren worden uit , ,het naar elkaar toedrijven 
en botsen van twee continenten: de wereld van de sociale verzekerin
gen en de wereld van de aansprakelijkheid'' - waarbij de vergoeden
de functie op het ganse domein van de menselijke schade aan deze 
faatsfe zo-u onHrokken wardell-en -to-evertrouwd aan de sociale zeker
heid. Met de spectaculaire groei van de sociale verzekeringen voorzag 
hij dat op een dag een punt bereikt kan worden, en die dag lag niet 
ver meer in de toekomst, waarop de band en met de aansprakelijkheid 
konden worden losgegooid zonder grote achteruitgang van de slacht
offers, die daarenboven nog altijd hun toevlucht konden nemen tot 
vrijwillige verzekeringen, indien ze met de forfaitaire prestaties geen 
genoegen namen. De schuldaansprakelijkheid zou enkel behouden 
blijven voor gevallen van opzet en daaraan grenzende bewuste roeke
loosheid en grove schuld (,indien de schuld in laakbaarheid aan 
opzet grenst"). Daarbuiten zou elk verhaal van de risicodrager tegen 
de schadeverwekker uitgesloten zijn. Ter verdediging van zijn voor
stel riep Bloembergen vooral in, het beginsel van gelijkbehandeling 
van gelijke noden; aangezien deze noden dezelfde zijn ongeacht de 
ongevalsomstandigheden (tijdens de arbeid, in het verkeer, thuis, 
door toedoen van een derde of niet) is alleen het geschetst eenheids
stelsel op zijn plaats, wars van alle partiele oplossingen voor het 
ongevallenprobleem. 

80. Deze hervormingsideeen waren minder origineel dan de auteur 
zelf wellicht veronderstelde: in de Skandinavische Ianden waren 
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gelijkaardige voorstellen reeds omstreeks 1950 geformuleerd als lo
gisch eindpunt van een op gang zijnde evolutie. Reeds in 1927 was 
n.a.v. een gezamelijke codificatie van het verbintenissenrecht de 
regel aangenomen dat het bij schadeverzekeringen aan de rechter 
werd overgelaten de aanspraken van de gesubrogeerde verzekeraar 
tegen de schadeverwekker te milder en of af te wijzen, telkens de fout 
niet grof of onverschoonbaar was. En toen in 1962 in Zweden een 
algemeen stelsel van ziekteverzekering werd ingevoerd, werd zonder 
veel aarzelen de subrogatie van de ziekteverzekering afgeschaft; 
gevolg hiervan is dat schuldige schadeverwekkers in veel gevallen van 
hun aansprakelijkheid geheel of gedeeltelijk worden ontheven: door 
de ziekteverzekeraar worden ze niet meer aangesproken en door het 
slachtoffer zelf nog slechts voor extrapatrimoniale schade en voor 
het deel van de inkomensschade dat de wettelijke prestaties over
schrijdt. 

81. Het enige land waar elke vordering uit onrechtmatige daad is 
afgeschaft (voor persoonsschade wei te verstaan) is Nieuw Zeeland, 
en dit sinds de invoering einde 1974 van de Accident Compensation 
Act. Een weinig representatief voorbeeld trouwens, vermits het een 
weinig bevolkt land betreft met een zeer grote bevolkingsspreiding 
en een eerder geringe mate van verstedelijking en van industrialise
ring; waarbij nog komt dat de ink omens er meer genivelleerd zijn wat 
de aanwending van forfaitaire vergoedingstechnieken minder be
zwaarlijk maakt. De administratie van het stelselligt er in handen 
van een gecentraliseerd overheidslichaam dat zich op bepaalde pun
ten door private verzekeringsmaatschappijen kan Iaten bijstaan. 

82. Hierboven ging het telkens om (voorstellen van) eenheidsstelsels, 
die uitgingen van het beginsel van gelijkbehandeling van gelijke 
noden, ongeacht de ongevalsomstandigheden - en dit beginsel 
radicaal doortrokken. Daartegenover willen we de meer pragmati
sche aanbevelingen stellen van de Britse Pearson-commissie (1978), 
die er juist wei van uitging dat elke categorie van ongevallen een 
aangepast antwoord vroeg en zichzelf naar de woorden van de critici 
overlaadde met ,a plethora of mini-issues", zijn heil zoekend in niet 
minder dan 188 verschillende aanbevelingen:een objectieve aanspra
kelijkheid voor produktongevallen, ongevallen n.a. v. verplichte vac
cinaties of in het algemeen n.a.v. gevaarlijke activiteiten zoals het 
vervoer of het bewerken van gassen, een foutaansprakelijkheid voor 
medische ongevallen, een stelsel naar continentaal model maar uitge-
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breid tot zelfstandigen voor arbeidsongevallen, een combinatie van 
een buitenfout verzekering (zie verder) en scbuldaansprakelijkbeid 
voor verkeersongevallen ... Toch getuigen o.i. de voorstellen, door 
hun verscheidenbeid heen, van een zeker inzicht en van een bepaalde 
strategie: de sociale verzekeringen dienen verder uitgebouwd tot bet 
niveau van een volwaardige basisbescherming, daarbij steeds 
indacbtig dat op dit niveau geen noden mogen worden overgeslagen 
en dat aan gelijkberechtiging van gelijke noden dient gedaan; hoven 
dit niveau dient vanuit een rechtvaardigheidsgedachte in beginsel de 
schuldaansprakelijkheid te spelen; trouw aan het klassieke 
aansprakelijkheidsbegrip sluit niet uit dat dit op domeinen waar naar 
algemeen gevoelen de foutstandaard niet naar behoren functioneert 
dient bijgesprongen of vervangen door een of andere vorm van 
risico-aansprakelijkheid (in gevallen waar een duidelijk onderscheid 
te maken valt tussen categorieen die het risico scheppen en andere 
die het ondergaan) of van buiten fout verzekering (waar dit onder
scheid niet te maken valt, zoals in het verkeer?). 

83. Het kan niet geloochend worden dat van gans het ongevallen
recht dat i. v .m. verkeersongevallen de laatste decennia het meest in 
beweging of althans in discussie is geweest. De hierna besproken 
voorstellen en wetten blijven dan ook tot dit d.omein beperkt. 

84. De belangstelling voor een grondige hervorming van het ver
keersongevallenrecht is in onze streken halverwege de jaren zestig 
gewekt door een project van de Parijse boogleraar Tunc, dat voor 
bet eerst concreet gestalte gaf aan een rechtstreekse verkeersverzeke
ring op een buitenfout (no fault) basis. Met dit laatste wordt dan 
bedoeld dat door de verzekering wordt tussengekomen voor aile 
verkeersschade, ongeacht de omstandigheden van het ongeval en dus 
in beginsel los van de schuldvraag, en ongeacht de hoedanigheid 
waarin aan het verkeer werd deelgenomen (als bestuurder, passagier, 
voetganger of fietser). Men merkt het verschil met de traditionele 
formule aansprakelijkheid/aansprakelijkbeidsverzekering. Bij na
der toezien is er een dubbele ommekeer van uitgangspunt. (a) Waar 
de aansprakelijkbeid de schade in beginsel laat liggen waar ze viel 
(the loss rests where it falls) en de verliesverschuiving ziet als een 
uitzondering, gaat het Tunc-project ervan uit dat het risico van 
verkeersongevallen een sociaal risico is geworden, verbonden aan bet 
gebruik van motorrijtuigen en aan de maatschappelijke beslissing dit 
gebruik te dulden; vandaar dat ten voordele van aile verkeersslacbt-
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offers een bescherming dient uitgebouwd die los staat van de onge
valsomstandigheden. (b) De aansprakelijkheid eist van een goede 
bestuurder zoals van elke goede huisvader dat hij zich in het mod erne 
verkeer kan voortbewegen zonder ook maar de lichtste fout te maken 
- hetgeen volgens de Parijse hoogleraar een onmogelijke opgave is. 
Zijn ontwerp gaat er dan ook van uit dat men niet aan het verkeer 
kan deelnemen zonder fouten te begaan; dit luidop verkondigen als 
hoeksteen van een nieuw verkeersongevallenrecht zou de voorzichtig
heid niet schaden maar wei aanscherpen: de gewetens van de goede 
huisvaders dienen wakker geschud, aldus steeds het ontwerp, en hun 
dient voorgehouden dat ook hun deelname aan het verkeer altijd de 
kans op ongevallen impliceert die door een uiterste voorzichtigheid 
niet geheel uit te schakelen maar wei te verkleinen is. In 1981 
amendeerde Tunc zijn eigen voorstel op een aantal punten: zo moest 
het buitenfout beginsel enkel toegepast worden op persoonsschade 
(waar het oorspronkelijk ook voor bepaalde zaakschade gold) en 
werd de limiet waarboven wei met de schuld rekening diende gehou
den verlegd, in de zin van een verstrenging. Zowel in bet eerste als 
in het tweede voorstel is de schadeloosstelling integraal, al kan wei 
een besparing worden gerealiseerd door bij de bescherming bepaalde 
uitwassen te weren, onder meer en vooral inzake de morele schade. 

85. Hoe nieuw deze beginselen thans, 20 jaar na de eerste formule
ring ervan, ook klinken, toch dient vastgesteld dat verkeersongeval
lenwetten met die strekking zijn ingevoerd in een aantal staten: 
Zweden, Israel (gedeeltelijk), Quebec en de helft van de Verenigde 
Staten. Vooral de Zweedse Traffisckadelagers volgt het beschreven 
voorstel: de motorrijtuigenverzekering werd in 1976 hervormd op 
een buitenfout basis (gevallen van opzet en grove schuld die tot 
reductie van de vergoedingsaanspraken of tot een verhaal van de 
verzekeraar leiden daargelaten). Maar voor de berekening van de 
verzekeringsuitkeringen wordt verder verwezen naar de artikelen 
i.v.m. schade en schadeloosstelling uit de algemene wet over de 
aansprakelijkheid van 1972, die het beginsel huldigt van een integrale 
vergoeding; deze aangelegenheid dient gezien in de globale Zweedse 
context: met de spectaculaire ontwikkeling aldaar van de sociale en 
private verzekeringen en de hierboven beschreven afschaffing in de 
meeste gevallen van het verhaal van de risicodrager tegen de schade
verwekker is het economisch belang van het aansprakelijkheidsstelsel 
en dus ook van een verzekeringsstelsel dat in de plaats moet komen 
fel afgezwakt. 
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86. Het belang van de Noordamerikaanse no-fault wetten van hun 
kant mag niet worden overschat. Het buitenfout beginsel speelt er 
enkel voor een eerste schijf van de patrimoniale persoonsschade, tot 
aan een van staat tot staat verschillend grensbedrag (2.000 tot 
50.000 $),en laat voor de schade daarbuiten (zaakschade, extrapatri
moniale persoonsschade ... ) en daarboven de schuldaansprakelijk
heid spelen. Deze combinatie van verzekering en aansprakelijkheid 
biedt als voordelen dat voor minder belangrijke ongevallen het in de 
V.S.A. wel erg logge en dure aansprakelijkheidsapparaat niet op 
gang dient gebracht, en dat alle verkeersslachtoffers verzekerd zijn 
voor een basic protection (om het te zeggen met de woorden van 
Keeton en O'Connell die de no-fault beweging aldaar de beslissende 
stoot gaven), hetgeen bij ontstentenis van voldoende adequate sociale 
verzekeringen en voorzieningen hoogst wenselijk is. 

87. Het is goed zich bij een rechtsvergelijkende studie over verkeers
aansprakelijkheid en -verzekering rekenschap te geven van het feit, 
dat van alle Westeuropese landen alleen Belgie, Groot-Brittannie en 
Ierland niet van de zuivere schuldaansprakelijkheid zijn afgestapt. 
Het merendeel van de W esteuropese landen heeft voor de vergoeding 
van verkeersschade een oplossing gezocht door een objectivering van 
de verkeersaansprakelijkheid. Daarmee wordt bedoeld, de invoering 
speciaal met het oog op verkeersongevallen van een regel die bij 
botsing tussen gemotoriseerde en andere verkeersdeelnemers de aan
sprakelijkheid aan de kant van de eerste categorie legt, die meestal 
wel de mogelijkheid (die ruim of zeer beperkt kan worden opgevat) 
wordt gelaten, zich te exonereren door het leveren van een bepaald 
bewijs. Ben aansprakelijkheid met verruimde grondslag enerzijds, 
een aansprakelijkheidsverzekering van het klassieke type anderzijds 
vormen dus de twee luiken van de slachtofferbescherming. Deze 
beschermingsvorm is door zoveel rechtsstelsels overgenomen - in 
een lange rij geopend door Denemarken (1903) en (voorlopig?) 
afgesloten door Spanje (1962)- dat ze beschouwd kan worden als 
de traditionele oplossing voor het vergoedingsvraagstuk, die pas 
sedert kort in vraag wordt gesteld. Daarenboven is deze objectivering 
in 1973 aanbevolen door een Conventie van Straatsburg, als het 
vergoedingsmodel dat gelet op de toename van het toeristisch en 
handelsverkeer over de grenzen heen in de toekomst op uniforme 
wijze voor alle Westeuropese staten zou moeten gelden. 
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