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I. INLEIDING (nrs. 1-6). 
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II. DE CIVIELRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN KADERLEDEN EN ANDERE 
WERKNEMERS VOOR DE SCHADE VEROORZAAKT DOOR MILIEUVERONTREINJGING 
(nrs. 7-21). 

A. Gelijkstelling van kaderleden en andere werknemers inzake civielrechtelijke 
aansprakelijkheid (nr. 7). 

B. Beperking van het toepassingsgebied van artikel18 van de Arbeidsovereenkom
stenwet tot de civielrechtelijke aansprakelijkheid (nr. 8). 

C. Toepassingsvoorwaarden van de aansprakelijkheidsbeperkende norm van arti
kel 18 van de Arbeidsovereenkomstenwet (nrs. 9-14). 
a) Een gekwalificeerde fout: een opzettelijke fout, een zware fout of een 

gewoonlijk voorkomende Iichte fout (nrs. 10-12). 
b) Een fout in de uitvoering van de arbeidsovereenkomst (nr. 13). 
c) Schade aan de werkgever of aan derden (nr. 14). 

D. Aansprakelijkheidsregeling van dwingend recht (nr. 15). 

E. De weerslag van de aansprakelijkheidsbeperkende norm van artikel 18 van de 
Arbeidsovereenkomstenwet op de buitencontractuele aansprakelijkheid van de 
werkgever-aansteller voor de onrechtmatige daden van de werknemer-aangestel
de krachtens artikel 1384, derde lid, B.W. (nr. 16)., 

F. De verjaring van de aansprakelijkheidsvordering (nr. 17). 

G. De rechtscolleges die bevoegd zijn om kennis te nemen van de aansprakelijk
heidsvordering (nrs. 18-20). 

H. De civielrechtelijke quasi-immuniteit van de uitvoeringsagent-aangestelde voor 
de schade veroorzaakt aan de medecontractant van zijn opdrachtgever-aanstel
ler (nr. 21). 

(*)Deze bijdrage is de bijgewerkte tekst van de voordracht die de auteur op 22 november 1991 
te Gent over dit onderwerp hield op een studiedag georganiseerd door Elsevier Seminars in 
samenwerking met de V.Z.W. Eco-Jura. De stof werd bijgehouden tot einde februari 1992. 
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Ill. DE CIVIELRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN AMBTENAREN VOOR DE 
SCHADE VEROORZAAKT DOOR MILIEUVERONTREINIGING (nrs. 22-31). 

A. De toepasselijke aansprakelijkheidsregelen (nrs. 22-25). 
a) De orgaantheorie en het onderscheid tussen organen en aangestelden van 

overheidsbesturen (nrs. 23-24). 
1° De orgaantheorie (nr. 23). 
2° Het onderscheid tussen organen en aangestelden van overheidsbesturen 

(nr. 24). 
b) De toepasselijkheid van de bepalingen van de Arbeidsovereenkomstenwet op 

het overheidspersoneel (nr. 25). 

B. De persoonlijke civ:ielrechtelijke aansprakelijkheid van organen van overheids
besturen die geen werknemers zijn, tegenover derden (nrs. 26-29). 
a) Algemene principes (nrs. 26-28). 
b) Toepassing van de algemene principes op de schade veroorzaakt door milieu

verontreiniging (nr. 29). 

C. De persoonlijke civielrechtelijke aansprakelijkheid van organen van overheids
besturen die geen werknemers zijn, tegenover het hun tewerkstellende overheids
bestuur (nrs. 30-31). 

IV. ALGEMEEN BESLUIT (nr. 32). 

I. INLEIDING 

1. In de publikaties over de civielrechtelijke aansprakelijkheid voor 
schade veroorzaakt door milieuverontreiniging werd tot nu toe nage
noeg uitsluitend gehandeld over de aansprakelijkheid van de daarbij 
betrokken ondernemingen en overheidsbesturen. Er werd nog weinig 
aandacht besteed a'an de civielrechtelijke aansprakelijkheid van de 
individuele persom~n die binnen een onderneming de beslissingen 
nemen of uitvoeren omtrent milieuvervuilende activiteiten of die de 
op een onderneming toepasselijke milieurechtsnormen niet of slechts 
gedeeltelijk naleven of op een onzorgvuldige wijze uitvoeren. Behal
ve in het aggregaatsproefschrift van H. BocKEN(l), werd er evenmin 
oriderzoek verricht betreffende de individuele civielrechtelijke aan
sprakelijkheid van personeelsleden in overheidsdienst en van b.v. 
burgemeesters en schepenen. 
De hier aan de orde zijnde problematiek is nochtans niet zonder 
belang. Hiervoor gelden verschillende redenen. 
In de eerste plaats kan worden vastgesteld dat het aantal milieurechts
normen de jongste jaren sterk is toegenomen. Daardoor vergroot de 

(1) BocKEN, H., Het aansprakelijkheidsrecht a/s sane tie tegen de verstoring van het leefmilieu, 
Brussel, Bruylant, 1979, p. 191 e.v. nrs. 114 e.v. 
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kans dat deze normen, die vaak van strafrechtelijke sancties zijn 
voorzien, niet worden nageleefd, wat bij schade aan derden tot 
civielrechtelijke aansprakelijkheid kan leiden. 
In de tweede plaats valt het op dat recent zowel gemeentebesturen 
als ondernemingen personeelsleden hebben aangeworven aan wie 
specifiek de behartiging en de coordinatie van de milieu-aangelegen
heden is toevertrouwd. Dit doet uiteraard ook de vraag rijzen naar 
hun individuele civielrechtelijke aansprakelijkheid als bijvoorbeeld 
door een onderneming milieuschade wordt aangericht of als een 
gemeentelijk milieuambtenaar een manifest onjuist advies uitbrengt 
aan het college van burgemeester en schepenen dat op basis daarvan 
een milieuvergunning toekent of weigert. Men zou ook kunnen 
denken aan de schade veroorzaakt door politieambtenaren die on
zorgvuldig te werk gaan bij de opsporing en de vaststelling van 
milieumisdrijven. 
In samenhang met wat in de vorige alinea is opgemerkt, moet ten 
slotte nog worden aangestipt dat door het decreet van de Vlaamse 
Raad van 28 juni 1985 ,betreffend de milieuvergunning"(2) en het 
Besluit van de Vlaamse Executieve van 6 februari 1991 ,houdende 
vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergun
ning"(3) de burgemeester en de daartoe aangewezen ambtenaren een 
grotere rol hebben toebedeeld gekregen in het geheel van het milieu
hygienebeleid, in het bijzonder inzake de naleving van de diverse 
milieurechtsnormen, wat de vraag naar hun eventuele civielrechtelij
ke aansprakelijkheid verscherpt. 

2. De civielrechtelijke aansprakelijkheid van kaderleden en andere 
werknemers van een onderneming, evenals die van ambtenaren, voor 
de schade veroorzaakt door milieuverontreiniging, wordt hierna 
onderzocht, zowel in de verhouding tot de werkgever, respectievelijk 
de tewerkstellende overheid, als ten aanzien van derden. Enkel de 
aansprakelijkheid van de werknemer ten opzichte van zijn werkgever 
is in de regel een contractuele aansprakelijkheid, omdat er tussen de 
betrokken partijen een contractuele rechtsverhouding bestaat; in de 
andere gevallen heeft men in principe te maken met een buitencon
tractuele aansprakelijkheid. 
De strafrechtelijke aansprakelijkheid van kaderleden, andere werk
nemers en ambtenaren wordt als zodanig niet behandeld in deze 

(2) B.S., 17 september 1985. 
(3) B.S., 26 juni 1991. 
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bijdrage. Men dient nochtans goed voor ogen te houden dat een 
zelfde handelen of nalaten niet aileen de strafrechtelijke aansprake
lijkheid van de dader kan meebrengen, maar ook diens civielrechte
lijke aansprakelijkheid, als namelijk zijn strafbaar gesteld handelen 
of nalaten schade aan derden heeft veroorzaakt. Nu de overtreding 
van een vrij groot aantal milieurechtsnormen strafrechtelijk wordt 
gesanctioneerd, hoeft het geen verwondering te wekken dat de civiel
rechtelijke aansprakelijkheid van voornamelijk ambtenaren voor 
schade veroorzaakt door milieuverontreiniging vooral aan de orde 
is gekomen in strafrechtelijke procedures, bij de behandeling van de 
burgerlijke vordering tot het verkrijgen van schadeherstel wegens het 
milieumisdrijf dat werd vervolgd en door de strafrechter bewezen 
werd geacht. In deze uiteenzetting zal dan ook aandacht worden 
besteed aan de civielrechtelijke aansprakelijkheid van kaderleden, 
andere werknemers en ambtenaren voor de schade voortvloeiende uit 
milieumisdrijven waarvoor zij strafrechtelijk werden veroordeeld. 

3. De contractuele aansprakeli}kheid is in het Belgische recht in 
principe op de jout gebaseerd. In de regel kan de schuldenaar van 
een contractuele verbintenis slechts aansprakelijk worden gesteld 
voor de niet-nakoming van zijn verbintenis als de wanuitvoering aan 
zijn fout is te wijten(4). Voor de beoordeling van die fout wordt in 
Belgie het aan artikel1137 B.W. ontleende zorgvuldigheidscriterium 
van de ,culpa levis in abstracto" gebruikt. Dit criterium houdt in 
dat de contractuele tekortkoming van de schuldenaar als een fout 
wordt beschouwd indien een normaal zorgvuldige en omzichtige 
schuldenaar van dezelfde categorie, de zgn. bonus paterfamilias, 
geplaatst in dezelfde concrete omstandigheden, deze tekortkoming 
niet zou hebben begaan(5). De beoordeling van de fout gebeurt dus 
principieel in abstracto, maar moet verder worden geconcretiseerd 
door de omstandigheden van plaats en tijd waarin de contractuele 
wanprestatie zich heeft voorgedaan. 

(4) DE PAGE, H., Traite elementaire de droit civil beige, II, Brussel, Bruylant, 1964, p. 573, 
nr. 583; KRUITHOF, R., ,Overzicht van rechtspraak (1974-1980). Verbintenissen", T.P.R., 
1983, (495), p. 619-620, nr. 111. 
(5) Cass., 25 oktober 1974, Arr. Cass., 1975, 263; Pas., 1975, I, 241; Cass., 27 januari 1977, 
Arr. Cass., 1977, 595; Pas., 1977, I, 574, met conclusie van de procureur-generaal DELANGE, 
R.; DE PAGE, H., o.c., II, p. 580-582, nr. 588; VANDEPUTTE, R., De overeenkomst. Haar 
ontstaan, haar uitvoering en verdwijning, haar bewijs, Brussel, Larcier, 1977, 166-168; 
KRUITHOF, R., o.c., T.P.R., 1983, p. 620-622, nr. 111; VANDENBERGHE, H., ,Degrondslag 
van contractuele en extra-contractuele aansprakelijkheid voor eigen daad", T.P.R., 1984, 
(127}, p. 152, nr. 8. 
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4. Iedere aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad vereist de aan
wezigheid van drie constitutieve bestanddelen, namelijk a) een fout 
of een tot aansprakelijkheid aanleiding gevende gedraging of gebeur
tenis; b) een schade; c) een oorzakelijk verband tussen beide. Als deze 
drie constitutieve bestanddelen verenigd zijn, dient de schade voile
dig te worden hersteld. Hierna wordt enkel nader ingegaan op de fout 
als constitutief bestanddeel van de buitencontractuele aansprakelijk
heid. 

5. In het Belgische recht wordt meestal aangenomen dat het buiten
contractuele foutbegrip twee elementen omvat, namelijk een objec
tief element, het onrechtmatigheidsvereiste, en een subjectief ele
ment, het toerekenbaarheidsvereiste(6). Dit laatste element, dat sub
jectief is op te vatten en verwijst naar de vrije wil, het onderschei
dingsvermogen van de schadeveroorzaker(7), wordt hier verder bui
ten beschouwing gelaten, omdat het inzake de aansprakelijkheid 
voor milieuschade nauwelijks een rol speelt. 
Een handeling of een gedraging wordt als onrechtmatig beschouwd 
indien ze een inbreuk pleegt op een juridisch gesanctioneerde ge
dragsnorm(B). 
Die norm kan in de eerste plaats een wettelijke of een reglementaire 
norm zijn die een welbepaald gebod of verbod oplegt. De overtreding 
van zulke norm is op zichzelf foutief, in zoverre evenwel geen 
rechtvaardigingsgrond voorhanden is en aan het toerekenbaarheids-

(6) DALCQ, R.O., Traite de Ia responsabilite civile, I, Les causes de Ia responsabilite, in Les 
Novelles. Droit Civil, V-1, Brussel, Larcier, 1967, p. 728-729, nrs. 2300-2301; VANDENBER
GHE, H., VAN QUICKENBORNE, M. en HAMELINK, P., ,Overzicht van rechtspraak. Aanspra
kelijkheid uit onrechtmatige daad (1964-1978)", T.P.R., 1980, (1139), p. 1170-1171, nr. 23; 
vgl. CoRNELIS, L., Beginselen van het Belgische buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht, 
I, De onrechtmatige daad, Antwerpen, Maklu Uitgevers, en Brussel, Ced. Samsom, 1989, p. 
21, nr. 13, en p. 41-44, nrs. 25-28, volgens wie het foutbegrip nog een derde element bevat, 
narnelijk dat van de voorspelbaarheid van de schade. 
(7) DALCQ, R.O., Traite ... , I, p. 728-730, nrs. 2300-2304; VANDENBERGHE, H., VAN QUIC
KENBORNE, M. en HAMELINK, P., ibid.; CORNELIS, L., Beginselen ... , I, p. 21-22, nrs. 13-14. 
(8) DABIN, J. en LAGASSE, A., ,Exarnen de jurisprudence (1939 a 1948). La responsabilite 
delictuelle et quasi delictuelle", R.C.J.B., 1949, (50), p. 57, nr. 15; FAGNART, J.L., Examen 
de Ia jurisprudence concernant Ia responsabilite civile (1968-1975), Brussel, Larcier, 1976, p. 
37, nr. 33; VANDENBERGHE, H., VAN QUJCKENBORNE, M. en HAMELINK, P., o.c., T.P.R., 
1980, p. 1147, nr. 3; ANDRE, R., Les Responsabilites, Brussel, Bureau d'Etudes R. Andre, 
1981, p. 7, nr. I. 
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vereiste is voldaan(9). Voorbeelden van specifieke milieurechtelijke 
normen die een welbepaald gebod of verbod inhouden, zijn artikel 
5 van de wet van 22 juli 1974 ,op de giftige afval"(10), dat een 
algemeen verbod op het achterlaten van giftige afval bevat, artikel 
5 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 2 juli 1981 ,betreffen
de het beheer van afvalstoffen"(ll), dat het achterlaten van afval
stoffen verbiedt, en artikel 4, § 1, van het decreet van de Vlaamse 
Raad van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, dat bepaalt 
dat niemand zonder voorafgaande en schriftelijke vergunning van de 
bevoegde overheid een als hinderlijk ingedeelde inrichting die be
hoort tot de eerste of de tweede klasse, mag exploiteren of verande
ren. 
De juridisch gesanctioneerde gedragsnorm die wordt overtreden, kan 
in de tweede plaats een wettelijke of een reglementaire norm zijn die 
geen welbepaald gebod of verbod oplegt. In dat geval handelt men 
onrechtmatig als men niet de in het maatschappelijk verkeer beta
mende zorgvuldigheid in acht neemt, d.w.z. als men zich niet ge
draagt op de wijze waarop een normaal voorzichtig en omzichtig 
persoon, de zgn. ,goede huisvader" (de ,bonus pater jamilias"), 
behorende tot dezelfde (professionele, sectoriele, industriele ... ) cate
gorie, zich in de voorliggende situatie zou gedragen hebben, rekening 
gehouden met de concrete omstandigheden van o.m. plaats en tijd 
waarin de schadeverwekkende gedraging of gebeurtenis zich heeft 
voorgedaan(12). 

6. In deze bijdrage wordt allereerst gehandeld over de civielrechtelij-

(9) DABIN, J. en LAGASSE, A., o.c., R.C.J.B., 1949, p. 58-59, nrs. 16-17; DE PAGE, H., o.c., 
II, p. 937, nr. 941; DALCQ, R.O., Traite ... , I, p. 178, nr. 301; FAGNART, J.L., Examen de 
/ajurisprudence ... {1968-1975), p. 37, nr. 34; VANDENBERGHE, H., VAN QUICKENBORNE, M. 
en HAMELINK, P., o.c., T.P.R., 1980, p. 1148-1149, nrs. 4-5; VELU, J., conclusie voor Cass., 
13 mei 1982, J.T., 1982, (772), p. 781, nr. 19; DALCQ, R.O., ,Unite ou dualite des notions 
de faute et illegalite" (noot onder Cass., 19 december 1980 en Cass., 13 mei 1982), R.C.J.B., 
1984, (19), 22 en 27-31; Cass., 31 januari 1944,Arr. Verbr., 1944, 84; Pas., 1944, I, 178; Cass., 
27 juni 1979, Arr. Cass., 1978-79, 1292; Pas., 1979, I, 1249. 
(10) B.S., 1 maart 1975. 
(11) B.S., 25 juli 1981. 
(12) DABIN, J. en LAGASSE, A., o.c., R.C.J.B., 1949, p. 57, nr. 15; DE PAGE, H., o.c., II, 
p. 937-940, nr. 941; DALCQ, R.O., Traite ... , I, p. 180, nrs. 307-308; FAGNART, J.L., Examen 
de /a jurisprudence ... {1968-1975), p. 38, nr. 35; VANDENBERGHE, H., VAN QUICKENBORNE, 
M. en HAMELINK, P., o.c., T.P.R., 1980, p. 1155-1156, nr. 9; DUMON, F., conclusie voor 
Cass.; 19 december 1980, Arr. Cass., 1980-81, (450), 453, en R. W., 1981-82, (1061), 1065; 
VELU, J., o.c., J.T., 1982, p. 780, nr. 19; CoRNELIS, L., Beginselen ... , I, p. 34-37, nr. 21; 
Cass., 15 december 1958, Arr. Verbr., 1959, 328; Pas., 1959, I, 385; R.G.A.R., 1960, nr. 6483, 
met noot DALCQ, R.O.; Cass., 30 mei 1969, Arr. Cass., 1969, 943; Pas., 1969, I, 879; Cass., 
30 apri11976, Arr. Cass., 1976, 980; Pas., 1976, I, 944; R. W., 1976-77, 1709; Cass., 21 maart 
1986, Arr. Cass., 1985-86, 1004; Pas., 1986, I, 911. 
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ke aansprakelijkheid van kaderleden en andere werknemers voor 
schade veroorzaakt door milieuverontreiniging. V ervolgens wordt de 
civielrechtelijke aansprakelijkheid van ambtenaren voor milieuscha
de belicht. Tenslotte wordt gepoogd, mede aan de hand van een 
vergelijking van beide aansprakelijkheidsstelsels, enkele algemene 
conclusies te trekken. 

II. DE CIVIELRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN KADERLE

DEN EN ANDERE WERKNEMERS VOOR DE SCHADE VEROORZAAKT 

DOOR MILIEUVERONTREINIGING 

A. Gelijkstelling van kaderleden en andere werknemers inzake ci
vielrechtelijke aansprakelijkheid 

7. In het Belgische sociaal recht is het begrip ,kaderlid" een hoofd
zakelijk bedrijfsorganisatorisch begrip, waaraan sinds de wet van 22 
januari 1985 enkel juridische gevolgen worden verbonden inzake de 
samenstelling van de ondernemingsraad en de organisatie van de 
sociale verkiezingen(l3). Voor het overige bestaan er in Belgie geen 
specifieke bepalingen voor het kaderpersoneel, dat volledig onder
worpen is aan de regeling vervat in de wet van 3 juli 1978 betreffende 
de arbeidsovereenkomsten, zoals nadien gewijzigd(14). 
Dit houdt in dat de kaderleden, zoals de andere werknemers, zich 
kunnen beroepen op de aansprakelijkheidsbeperkende norm van 
artikel 18, eerste en tweede lid, van deze wet (hierna ,Arbeidsover
eenkomstenwet" genoemd), waarin wordt bepaald dat een werkne
mer voor de schade die hij bij de uitvoering van zijn arbeidsovereen
komst aan zijn werkgever of aan derden veroorzaakt, slechts aan
sprakelijk is als hij zich schuldig heeft gemaakt aan een opzettelijke 
fout (,bedrog"), een zware fout of een Iichte fout, ,als die bij hem 
eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt". Deze regeling geldt 
zowel voor de contractuele als de buitencontractuele aansprakelijk
heid van de werknemer, en wijkt af van de algemene regels van de 
civielrechtelijke aansprakelijkheid die hierboven onder (I) beknopt 
in herinnering werden gebracht, althans voor wat het foutvereiste 
betreft. De moeilijk te beantwoorden vraag of een werkgever tegen 

(13) Zie de artikelen 14, § 1, 17, 20bis, 20ter, 21, 24 en 27 van de wet van 20 september 1948 
,houdende organisatie van het bedrijfsleven" (B.S., 27-28 september 1948), zoals gewijzigd 
en aangevuld door de wet van 22 januari 1985 (B.S., 24 januari 1985). 
(14) STEYAERT, J., DE GANCK, C. en DE SCHRIJVER, L., Arbeidsovereenkomst, inA.P.R., 
Brussel, Story-Scientia, 1990, p. 93, nr. 124. 
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zijn werknerner eventueel een op de buitencontractuele aansprake
lijkheid gebaseerde vordering tot schadeloosstelling zou kunnen 
instellen - het vraagstuk van de sarnenloop van de contractuele en 
de buitencontractuele aansprakelijkheid -, is wegens het ruirne 
toepassingsgebied van artikel 18, eerste en tweede lid, van de Ar
beidsovereenkornstenwet, van minder groot belang geworden, be
houdens voor wat de verjaring van de vordering en de bepaling van 
de bevoegde rechtscolleges betreft(15). Daarorn wordt er bier niet 
verder ingegaan op deze sarnenloopsproblernatiek(l6). 

B. Beperking van bet toepassingsgebied van artikel 18 van de Ar
beidsovereenkomstenwet tot de civielrechtelijke aansprakelijkheid 

8. Artikel 18 van de Arbeidsovereenkornstenwet betreft enkel de 
burgerrechtelijke en niet de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de 
werknerner(17). Op strafrechtelijk gebied blijft de werknerner over
eenkornstig de algernene regels van het strafrecht aansprakelijk. 
Deze beperking van het toepassingsgebied van artikel 18 van de 
Arbeidsovereenkomstenwet tot de civielrechtelijke aansprakelijk
heid van de werknemer is hoofdzakelijk van belang voor die gevallen 
waarin specifieke wettelijke bepalingen de werkgever burgerlijk aan
sprakelijk verklaren voor de geldboete waartoe de werknerner werd 
veroordeeld wegens een rnisdrijf dat hij in de uitoefening van zijn 
functie had begaan. In een vrij groot aantal milieuwetten komt zulke 
bepaling voor, b. v. in artikel 40 van het reeds geciteerde decreet van 
de Vlaarnse Raad van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, 
in artikel 29, § 5, van het decreet van het Vlaamse Gewest van 24 
januari 1984 ,houdende rnaatregelen inzake het grondwaterbe-

(15) Betreffende deze twee punten, zie infra, nrs. 17-19 en de verwijzingen aldaar. 
(16) Zie daarover: VAN OEVELEN, A., ,De civielrechtelijke aansprakelijkheid van de werkne
mer en van de werkgever voor de onrechtmatige daden van de werknemer in het raam van 
deuitvoeringvandearbeidsovereenkomst", R. W., 1987-88, (1168), p. 1171-1172, nr. 4-5; VAN 
OEVELEN, A., ,De civielrechtelijke aansprakelijkheid van de werknemer en de werkgever bij 
de uitvoering van de arbeidsovereenkomst'', in Aanwerven, Tewerkstellen, Ontstaan (hierna 
afgekort als A. T. 0.), Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, s. d., Band II, Afdeling 8, nr. 
T. 208-260; zie voorts de verwijzingen in voetnoot (66). 
(17) FAGNART, J .-L., ,Les faits generateurs de responsabilite. Apen;u des principales tendan
ces actuelles", in Responsabilite et reparation des dommages, Brussel, Editions du Jeune 
Barreau, 1983, (7) p. 71, nr. 84; FAGNART, J.-L., ,La responsabilite dans Ia relation de 
travail", in Le contrat de travail dix ans apres Ia loi du 3 juillet 1978, Brussel, Story-Scientia, 
1989, (163), p. 170, nr. 13; VAN 0EVELEN, A., o.c., R.W., 1987-88, p. 1172, nr. 7; VAN 
OEVELEN, A., o.c., A.T.O., II, nr. T. 208-275; Brussel, 7 mei 1981, R.G.A.R., 1982, nr. 
10.461, met noot ANDRE, R.; Arbrb. Gent, 17 maart 1980, T.S.R., 1981, 91; Corr. Namen, 
23 februari 1982, Jur. Liege, 1982, 318; Arbrb. Gent, 9 januari 1989, R. W., 1988-89, 1091. 

96 



heer''(18) en in artikel28 van de reeds geciteerde wet van 22 juli 1974 
op de giftige afval. Meestal wordt aangenomen dat de werkgever die 
de geldboete betaalde waartoe zijn werknemer werd veroordeeld, op 
basis van artikel1251, 3°, B.W. tegen deze laatste een verhaalsrecht 
heeft om terugbetaling te krijgen van deze geldsom(l9). Deze ver
haalsmogelijkheid is niet onderworpen aan de aansprakelijkheidsbe
perkende norm van artikel 18 van de Arbeidsovereenkomstenwet 
(vereiste van opzettelijke fout, zware fout of gewoonlijk voorkomen
de Iichte fout van de werknemer), juist omdat de geldsom waarvan 
de werkgever terugbetaling vordert, betrekking heeft op de strafrech
telijke en niet op de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de 
werknemer(20). 

C. Toepassingsvoorwaarden van de aansprakelijkheidsbeperkende 
norm van artikel 18 van de Arbeidsovereenkomstenwet 

9. Uit artikel 18 van de Arbeidsovereenkomstenwet kan worden 
afgeleid dat aan drie voorwaarden moet voldaan zijn om een werkne
mer tegenover zijn werkgever of tegenover derden aansprakelijk te 
kunnen stellen voor de schade veroorzaakt in de uitvoering van de 
arbeidsovereenkomst: a) de werknemer moet een gekwalificeerde 
fout hebben begaan, bestaande in ofwel een opzettelijke fout ofwel 
een zware fout ofwel een gewoonlijk voorkomende Iichte fout; b) 
deze fout moet in de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst zijn 
begaan; c) deze fout moet aan de werkgever of aan derden schade 
hebben berokkend. 

a) Een gekwalificeerdejout: een opzette/ijkefout, een zwarejout of 
een gewoonlijk voorkomende Iichte jout 

10. De door artikel18, eerste lid, van de Arbeidsovereenkomstenwet 
vereiste ,gekwalificeerde" fout - dit in tegenstelling tot de ,gewo
ne'', Iichte fout voor de toepassing van de algemene regels van de 
contractuele en de buitencontractuele aansprakelijkheid - kan in de 

(18) B.S., 5 juni 1984. 
(19) FAGNART, J.-L., o.c., Le contrat de travail dix ans apres Ia loi du 3 juillet 1978, p. 170, 
nr. 13; VAN 0EVELEN, A., o.c., R. W., 1987-88, p. 1172, nr. 7; VAN OEVELEN, A., o.c., 
A.T.O., II, nr. T. 208-275; Vred. Luik, 21 oktober 1974, Pas., 1974, III, 80. 
(20) FAGNART, J.-L., o.c., Responsabilite et reparation des dommages, p. 71, nr. 84; 
FAGNART, J.-L., o.c., Le contrat de travail dix ans apres Ia loi du 3 juillet 1978, ibid.; VAN 
OEVELEN, A., ibid.; Arbrb. Gent, 17 rnaart 1980, T.S.R., 1981, 91; contra, doch rn.i. ten 
onrechte: ANDRE, R., o.c., p. 886, nr. 578quinquies; Arbrb. Antwerpen, 12 oktober 1972, 
J.T.T., 1973, 174; Arbrb. Antwerpen, 13 november 1972, J.T.T., 1974, 62. 
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eerste plaats een opzettelijke jout zijn. Over de interpretatie van het 
begrip ,opzettelijke fout" bestaat er in het Belgische recht geen 
volledige eensgezindheid(21). 
Door de meeste auteurs wordt de opzettelijke fout omschreven als 
de fout die door de dader ervan werd begaan met het oogmerk om 
een ander schade te berokkenen. Volgens die opvatting moet de 
dader dus niet alleen het feit hebben gewild waaruit schade is ont
staan, maar ook die schadelijke gevolgen zelf(22). 
Andere auteurs daarentegen omschrijven de opzettelijke fout als de 
bewuste, gewilde miskenning van een verplichting waartoe men 
gehouden is, hetzij op grond van een contractuele verbintenis die men 
heeft aangegaan, hetzij, op het buitencontractuele vlak, krachtens 
een wettelijke of reglementaire norm die een welbepaald gebod of 
verbod oplegt of krachtens de algemene zorgvuldigheidsnorm. Vol
gens deze opvatting is het dus voldoende dat de miskenning van zo'n 
verplichting bewust, wetens en willens werd begaan, om van een 
opzettelijke fout te kunnen spreken(23). Als men mag voortgaan op 
de interpretatie die het Hof van Cassatie heeft gegeven aan het begrip 
,opzettelijke fout" in artikel 48, eerste lid, van de Arbeidsongeval
lenwet van 10 april1971(24), lijkt het Hof diezienswijze ook te delen. 
Aan deze tweede interpretatie van het begrip ,opzettelijke fout" 
dient de voorkeur te worden gegeven, niet alleen wegens de overeen
stemmende betekenis van het begrip ,algemeen opzet" in het straf-

(21) Voor een overzicht van de verschillende opvattingen, zie CORNELIS, L., ,La faute lourde 
etla faute intentionnelle", J.T., 1981, (513), p. 515-516, nrs. 9-11; FAGNART, J.-L., ,L'obli
gation de renseignement du vendeur-fabricant" (noot onder Cass., 28 februari 1980), 
R.C.J.B., 1983, (228), p. 254-259, nrs. 44-51; KRUITHOF, R., ,Contractuele aansprakelijk
heidsregelingen", T.P.R., 1984, (233), p. 269-272, nr. 31. 
(22) Zie in die zin o.m. HAYOIT DE TERMICOURT, R., ,Bedrog en grove schuld op het stuk 
van niet-nakoming van contracten", R. W., 1957-58, (65), 72; DALCQ, R.O., Traite ... , I, p. 
173, nr. 284. 
(23) Zie in die zin o.m. DABIN, J., ,De la validite des clauses d'exoneration de responsabilite 
en matiere contractuelle, couvrant 1 o la faute lour de du debiteur, 2° la faute lour de ou 
intentionnelle des preposes" (noot onder Cass., 25 september 1959), R.C.J.B., 1960, (10), 
17-18; DE PAGE, H., o.c., II, p. 584-585, nrs. 590-591bis; CORNELIS, L., o.c., J.T., 1981, 
p. 515-516, nr. 11; FAGNART, J.-L., o.c., R.C.J.B., 1983, p. 255-259, nrs. 46-51; CoRNELIS, 
L., Beginselen ... , I, p. 169-170, nr. 96; FAGNART, J.-L., o.c., Le contrat de travail dix ans 
apres Ia loi du 3 juillet 1978, p. 178, nr. 25. 
(24) Cass., 16 februari 1987, R. W., 1986-87, 2577, met conclusie van de advocaat-generaal 
LENAERTS, H.; T.S.R., 1987, 93; J.T.T., 1988,71. In dit arrest besliste het Hof dat a,rtikel 
48, eerste lid, van de Arbeidsongevallenwet, waarin wordt bepaald dat de in die wet voorziene 
vergoedingen niet verschuldigd zijn wanneer het ongeval door de getroffene opzettelijk is 
veroorzaakt, in die zin moet worden uitgelegd dat dit het geval is , wanneer diegene die door 
het ongeval getroffen is, het willens heeft teweeggebracht, ook a! heeft hij de gevolgen ervan 
niet gewild". 
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recht(25), maar vooral omdat in het aansprakelijkheidsrecht het 
veroorzaken van schade niet noodzakelijk foutief is(26). Welke van 
beide opvattingen men ook verdedigt, het zal voor de benadeelde 
altijd moeilijk zijn om het bewijs van een intentionde fout te leveren, 
omdat steeds een intentioned element zal moeten worden aange
toond. In het raam van de in deze bijdrage behandelde problematiek 
zou men bij wijze van voorbeeld kunnen denken aan het geval van 
een werknemer die installaties van een onderneming opzettelijk 
vernielt of beschadigt of die vrijwillig brand sticht, met milieuveront
reiniging als gevolg(27). 

11. De door artikell8, eerste lid, van de Arbeidsovereenkomstenwet 
vereiste ,gekwalificeerde" fout kan in de tweede plaats een zware 
jout zijn. Voor de omschrijving van dit begrip werden eveneens 
verschillende definities voorgesteld(28). Om tot een precieze afbake
ning van dit begrip te komen, verdient het eerder aanbeveling de 
karakteristieken ervan te ontleden. 
De zware fout onderscheidt zich van de opzettelijke fout door het 
ontbreken van het element ,opzet"(29), maar in de praktijk is de 
scheidingslijn tussen beide begrippen niet altijd even scherp te trek
ken, omdat een zware fout zo ernstig kan zijn dat men dient aan te 
nemen dat er wel een intentioned element voorhanden is(30). In 
vergelijking met de gewone, lichte fout gaat het om een gradueel 
verschil: de zware fout moet ,erger", ,zwaarder" zijn dan de 
gewone fout(31). Een belangrijk beoordelingselement daarbij is de 

(25) Zie daarover o.m. VANHOUDT, C.J. en CALEWAERT, W., Belgisch Strafrecht, II, Gent, 
Story-Scientia, 1976, p. 333-335, nrs. 648-652; DUPONT, L. en VERSTRAETEN, R., Handboek 
Belgisch Strafrecht, Leuven-Amersfoort, Acco, 1990, p. 249-251, nrs. 420-423 en 426. 
(26) CORNELIS, L., o.c., J.T., 1981, p. 515, nr. 10; CORNELIS, L., Beginse/en ... , I, p. 169, 
nr. 69. 
(27) BOSLY, H.-D., ,Responsabilite civile decoulant d'une infraction commise par un prepo
se", Orientations, 1981, (177), 179. 
(28) Voor een overzicht en een bespreking hiervan, zie VELAERS, J., ,Het begrip 'zware fout' 
in het aansprakelijkheidsrecht en in het verzekeringsrecht", Jura Falconis, 1980-81,(61), 61-69; 
CORNELIS, L., o.c., J.T., 1981, p. 513, nr. 2; KRUITHOF, R., o.c., T.P.R., 1984, p. 277-278, 
nr. 35, evenals de verwijzingen bij die auteurs. Zie specifiek voor artikel18, eerste lid, van 
de Arbeidsovereenkomstenwet: Arbrb. Bergen, 10 maart 1972, J. T. T., 1975, 222; Arbrb. 
Antwerpen, 13 november 1972, J. T. T., 1974, 62; Arbrb. Luik, 21 november 1972, Jur. Liege, 
1972-73, 206. 
(29) DABIN, J., o.c., R.C.J.B., 1960, 19; DE PAGE, H., o.c., II, p. 585, nr. 591bis; VELAERS, 
J., o.c., Jura Falconis, 1980-81, 67; CORNELIS, L., o.c., J. T., 1981, p. 515, nr. 9 en de talrijke 
verwijzingen aldaar. 
(30) DE PAGE, H., o.c., II, p. 584, nr. 590; CoRNELIS, L., ibid., en de verwijzingen aldaar. 
(31) DE PAGE, H., o.c., II, p. 585, nr. 591bis; VELAERS, J., o.c., Jura Fa/conis, 1980-81, 
69; Cass., 24 september 1951, Arr. Verbr., 1952, 12; Pas., 1952, I, 12; zie voorts de rechtspraak 
geciteerd in voetnoot (28). 
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waarschijnlijkheid van de schade, namelijk dat de dader zich ervan 
bewust was of behoorde te zijn dat zijn foutieve handeling schade 
zou berokkenen(32). 
Strafrechtelijk gesanctioneerde tekortkomingen van de werknemer 
aan zijn contractuele of buitencontractuele verplichtingen vormen 
niet noodzakelijk een zware fout in de zin van artikell8, eerste lid, 
van de Arbeidsovereenkomstenwet(33). Voor de hier behandelde 
problematiek is dit een belangrijk gegeven, gelet op het grote aantal 
milieurechtsnormen waarvan de overtreding strafrechtelijk wordt 
beteugeld. De zware fout in artikel18, eerste lid, van de Arbeidsover
eenkomstenwet valt ook niet noodzakelijk samen met het begrip 
,grove fout" in artikel16 van de Verzekeringswet, zodat de zware 
fout van de werknemer kan worden verzekerd(34). 
De zware fout van artikell8, eerste lid, van de Arbeidsovereenkom
stenwet moet ten slotte eveneens worden onderscheiden van de 
,dringende reden", die de onmiddellijke beeindiging van de arbeids
overeenkomst zonder opzeggingstermijn noch -vergoeding recht
vaardigt, omdat de zware fout betrekking heeft op de civielrechtelij
ke aansprakelijkheid van de werknemer, wat het bestaan van schade 
voor de werkgever onderstelt, terwijl de dringende reden een zodani
ge tekortkoming van de werknemer impliceert, dat hierdoor iedere 
professionele samenwerking met de werkgever onmiddellijk en defi
nitief onmogelijk wordt gemaakt (zie art. 35, tweede lid, Arbeidso
vereenkomstenwet), maar zonder dat vereist is dat de werkgever 
nadeel heeft geleden(35). 
Nagenoeg alle gevallen in de rechtspraak waarin de civielrechtelijke 
aansprakelijkheid van een werknemer wegens een zware fout aan de 
orde is gekomen, betreffen de door hem veroorzaakte verkeersonge
vallen wegens een inbreuk op het Wegverkeersreglement(36). Er is 
mij geen rechtspraak bekend waarin de niet-naleving van (een) 

(32) DALCQ, R.O., Traite ... , I, p. 170, nr. 273; RoNsE, J., ,La responsabilite facultative des 
adrninistrateurs et gerants en cas de faillite avec insuffisance d'actif", R.P.S., 1979, (292}, 
300-301; VELAERS, J., ibid.; CoRNELIS, L., o.c., J.T., 1981, p. 513-514, nrs. 3 en 6. 
(33) Mernorie van toelichting bij het ,Ontwerp van wet betreffende de arbeidsovereenkorn
sten", Gedr. St., Senaat, B.Z. 1974, nr. 381/1, p. 6-7; zie voorts de talrijke rechtspraak 
geciteerd bij VAN OEVELEN, A., o.c., R. W., 1987-88, p. 1177, voetnoot (67) en p. 1185-1186, 
voetnoten (134) en (136) en o.c., A.T.O., II, nr. T. 208-315 en nr. T. 208-585. 
(34) Zie daaroveruitvoerigerbij VAN OEVELEN, A., o.c., R. W., 1987-88, p. 1178-1179, nr. 18 
en o.c., A.T.O., II, nr. T. 208-325. 
(35) Cass., 9 rnaart 1987, Arr. Cass., 1986-87, 899 (tweede zaak); Pas., 1987, I, 815 (tweede 
zaak); R. W., 1987-88, 258; Soc.Kron., 1987, 210, met noot H.F. Zie daarover uitvoeriger bij 
VAN OEVELEN, A., o.c., R. W., 1987-88, p. 1178, nr. 17, en o.c., A.T.O., II, nr. T. 208-320. 
(36) Zie de rechtspraak geciteerd bij VAN OEVELEN, A., o.c., R. W., 1987-88, p. 1177-1178, 
nr. 17 en p. 1185-1186, nr. 34 en o.c., A.T.O., II, nr. T. 208-315 en nr. T. 208-585. 
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milieurechtsnorm(en) door een werknemer als een zware fout werd 
beschouwd die zijn civielrechtelijke aansprakelijkheid in het gedrang 
brengt. 

12. De door artikel18, eerste lid, van de Arbeidsovereenkomstenwet 
vereiste ,gekwalificeerde" fout kan in de derde plaats een gewoon
lijk voorkomende Iichte fout zijn. Hiermee wordt een Iichte fout 
bedoeld die zich bij herhaling voordoet, zonder dat iedere fout, op 
zichzelf beschouwd, de aansprakelijkheid van de werknemer zou 
kunnen teweegbrengen. In de persoon van de werknemer moet men 
kunnen spreken van een zekere neiging, een geestesgesteltenis om in 
de uitvoering van de arbeidsovereenkomst foutief te handelen. Dit 
gewoonte-karakter vereist bovendien dat de door de werknemer 
begane fouten zich binnen een relatief korte tijdsspanne hebben 
voorgedaan, zodat ze niet enkel door het toeval kunnen worden 
verklaard(37). Het moet echter niet noodzakelijk om dezelfde fouten 
gaan; ook fouten van verschillende aard of fouten die op een andere 
manier werden begaan, kunnen in aanmerking komen om dit ge
woonte-karakter aannemelijk te maken(38). 
Het is de werkgever of de benadeelde derde die, naargelang van het 
geval, overeenkomstig de algemene principes van de bewijslastverde
ling (art. 1315 B.W. en art. 870 Ger.W.), het bewijs dient te leveren 
dat het bij de werknemer om een gewoonlijk voorkomende Iichte 
fout gaat(39). Het spreekt v:anzelf dat dit door de benadeelde derde 
in de praktijk zeer moeilijk valt aan te tonen, omdat het voor hem 
nagenoeg onmogelijk is te achterhalen dat de betrokken werknemer 
een zekere neiging vertoont om in de uitvoering van de arbeidsover
eenkomst fouten te begaan(40). De enige informatiebron waarover 
die derde beschikt is meestal het strafregister van de betrokken 
werknemer, maar dit kan aileen maar als de door die werknemer 

(37) TAQUET, M., ,La loi du 4 mars 1954, modifiant et completant la loi du 10 mars 1900 
sur le contrat de travail", J.T., 1954,(453), p. 454, nr. 20; STEYAERT, J., DE GANCK, C. en 
DE ScHRIJVER, L., o.c.,A.P.R., p. 154, nr. 209.2; Corr. Nijvel, 16mei 1980,R.G.A.R., 1981, 
nr. 10.308, met noot MAHIEU, M. 
(38) Verslag HoUBEN bij het wetsontwerp ,tot wijziging en aanvulling van de wet van 10 maart 
1900 op de arbeidsovereenkomst", Gedr. St., Senaat, 1953-54, nr. 170, p. 15; ANDRE, R., 
o.c., p. 881, nr. 578bis; FAGNART, J.-L., o.c., Responsabilite et reparation des dommages, 
p. 77, nr. 94; FAGNART, J.-L., o.c., Le contrat de travail dix ans apres Ia loi du 3 juillet 1978, 
p. 179, nr. 27; VAN OEVELEN, A., o.c., R. W., 1987-88, p. 1179, nr. 19, en o.c., inA.T.O., 
II, nr. T. 208-335; STEYAERT, J., DE GANCK, C. en DE SCHRIJVER, L., ibid. 
(39) CORNELIS, L., Beginselen ... , I, p. 158, nr. 89; VAN 0EVELEN, A., o.c., R. W., 1987-88, 
p. 1186, nr. 35 en o.c., in A. T.O., II, nr. T. 208-590. 
(40) FAGNART, J.-L., o.c., Responsabilite et reparation des dommages, p. 77, nr. 93; 
FAGNART, J.-L., o.c., Le contrat de travail dix ans apres Ia loi du 3 juillet 1978, p. 179, nr. 
27; VAN 0EVELEN, A., ibid. 
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begane fout aanleiding heeft gegeven tot een strafonderzoek(41). 
Bovendien is dit een erg onvolledige informatiebron om het gewoon
te-karakter van een fout aan te tonen(42). Het hoeft dan ook geen 
verwondering te wekken dat de rechtspraak niet zo vlug een gewoon
lijk voorkomende lichte fout bij een werknemer bewezen acht(43). 
Inzake milieuschade zou men kunnen denken aan het geval van een 
werknemer die geregeld nalaat de hem opgelegde voorzorgsmaatre
gelen in acht te nemen om milieuhinder te vermijden. In de recht
spraak zijn mij hiervan evenwel geen toepassingen bekend. 

b) Ben jout in de uitvoering van de arbeidsovereenkomst 

13. De aansprakelijkheidsbeperkende norm van artikel 18 van de 
Arbeidsovereenkomstenwet geldt enkel voor de fouten die de werk
nemer in de uitvoering van de arbeidsovereenkomst heeft be
gaan(44). Voor de schade die de werknemer buiten de uitvoering van 
de arbeidsovereenkomst berokkent, kan hij overeenkomstig de alge
mene regels van het aansprakelijkheidsrecht tot schadeloosstelling 
worden aangesproken. 
Uit het arrest van het Hof van Cassatie van 24 december 1980(45) 
kan worden afgeleid dat aan de woorden , , bij de uitvoering van zijn 
arbeidsovereenkomst" in artikel18 van de Arbeidsovereenkomsten
wet dezelfde ruime interpretatie mag worden toegekend als aan het 
begrip ,in de bediening" in artikell384, derde lid, B.W. Dit bete
kent dat het voldoende is dat de schadeverwekkende handeling van 
de werknemer werd verricht tijdens de duur van de uitvoering van 
de arbeidsovereenkomst en daarmee enig, zij het een onrechtstreeks, 
verband heeft, opdat de werknemer zich kan beroepen op de aan
sprakelijkheidsbeperkende norm van artikel18 van de Arbeidsover-

(41) Brussel, 1 april 1981, R.G.A.R., 1982, nr. 10.460; Brussel, 26 januari 1983, R. W., 
1983-84, 169; R.G.A.R., 1985, nr. 10.922; Corr. Nijvel, 10 mei 1980, R.G.A.R., 1981, nr. 
10.308, met noot MAHIEU, M.; Pol. Hasselt, 6 oktober 1980, R.G.A.R., 1982, nr. 10.448, 
met noot PANIER, G.; FAGNART, J.-L., o.c., Le contrat de travail dix ans apres Ia loi du 3 
juil/et 1978, p. 179, nr. 27; CORNELIS, L., Beginse/en ... , I, p. 158-159, nr. 89; STEYAERT, J., 
DE GANCK, C. en DE SCHRIJVER, L., o.c., A.P.R., p. 155, nr. 209.3. 
(42) MAHIEU, M., noot onder Corr. Nijvel, 16 mei 1980, R.G.A.R., 1981, nr. 10.308. 
(43) Zie de rechtspraak geciteerd bij VAN OEVELEN, A., o.c., R. W., 1987-88, p. 1179, nr. 
19, voetnoten (87) tot (89). 
(44) Memorie van toelichting bij het ,Ontwerp van wet betreffende de arbeidsovereenkom
sten", Gedr. St., Senaat, B.Z. 1974, nr. 381/1, p. 6; Cass., 25 juni 1986, Arr. Cass., 1985-86, 
1466; Pas., 1986, I, 132r; R. W., 1986~87, 2087; J.T., 1987, 197; FAGNART, J.-L., -o.c,, 
Responsabilite et reparation des dommages, p. 73, nr. 86; JAMOULLE, M., Le contrat de 
travail, II, Luik, Faculte de Droit, d'Economie et de Sciences Sociales, 1986, p. 132, nr. 119; 
STEYAERT, J., DE GANCK, C. en DE SCHRIJVER, L., o.c., A.P.R., p. 153, nr. 209.1. 
(45) Cass., 24 december 1980, Arr. Cass., 1980-81, 472; Pas., 1981, I, 467; R. W., 1981-82, 
2739. 
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eenkomstenwet(46). Hierbij moet wei worden aangestipt dat het Hof 
van Cassatie recent geoordeeld heeft dat, als de onrechtmatige daad 
van een aangestelde voortvloeit uit een misbruik van functie, de 
aansteiler niet op grand van artikel1384, derde lid, B. W. aansprake
lijk kan worden gesteld indien de aangestelde heeft gehandeld buiten 
de bediening waarvoor hij was aangesteld, zonder de toestemming 
van zijn aansteiler en voor een ander doel dan de uitoefening van zijn 
taak(47). Op basis van het voorgaande dient men aan te nemen dat 
een aangestelde werknemer in zo'n geval ook niet handelt ,bij de 
uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst" en zich dus niet kan 
beroepen op de aansprakelijkheidsbeperkende norm van artikel 18 
van de Arbeidsovereenkomstenwet. 

c) Schade aan de werkgever of aan derden 

14. Als een werknemer in de uitvoering van zijn arbeidsovereen
komst een opzettelijke fout, een zware fout of een gewoonlijk 
voorkomende Iichte fout heeft begaan, kan hij daarvoor slechts 
civielrechtelijk aansprakelijk worden gesteld als die fout aan zijn 
werkgever of aan derden schade heeft berokkend. Met ,derden" 
bedoelt men in artikel 18 van de Arbeidsovereenkomstenwet aile 
andere person en dan de werkgever van een bepaalde werknemer, 
zoals de andere werknemers van dezelfde of van een andere werkge
ver, de leveranciers en de medecontractanten van de werkgever, 
evenals aile andere personen buiten het bedrijfvan de werkgever(48). 
De schade aan de werkgever of aan derden betreft zowel schade aan 
de persoon als aan goederen(49). 

(46) In die zin: BosLY, H.-D., o.c., Orientations, 1981, 179-180; FAGNART, J.-L., o.c., 
Responsabilite et nfparation des dommages, p. 74, nr. 86; FAGNART, J.-L., o.c., Le contrat 
de travail dix ans apres Ia loi du 3 juillet 1978, p. 171, nr. 15; STEYAERT, J., DE GANCK, C. 
enDESCHRIJVER, L., o.c.,A.P.R., p. 153, nr. 209.1; VANOEVELEN, A., o.c.,R. W., 1987-88, 
p. 1174-1175, nr. 12, en o.c., inA.T.O., II, nr. T. 208-285; contra, doch m.i. ten onrechte: 
JAMOULLE, M., o.c., II, p. 133, nr. 119. 
(47) Cass., 26 oktober 1989, Arr. Cass., 1989-90, 274; Pas., 1990, I, 241; Rev. Liege, 1990, 
75; J.T., 1990, 102, waarbij de voorziening tot cassatie wordt verworpen tegen Luik, 27 juni 
1986, Rev. Liege, 1987, 443, met noot PHILIPPE, D. Betreffende dit arrest raadplege men: 
ScHAMPS, G., ,,Laresponsabilite du commettant en cas d'abus de fonction du prepose'', Rev. 
Liege, 1990, 537-540. 
(48) HoEN, H., ,L'article 18 de Ia loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et Ia 
responsabilite civile suivant les articles 1382 a 1384 du Code civil", J. T. T., 1983, (239), 240. 
(49) Memorie van toelichting bij het ,Ontwerp van wet betreffende de arbeidsovereenkom
sten", Gedr. St., Senaat, B.Z. 1974, nr. 381/1, p. 6; NAESSENS, A., ,Verplichtingen en 
aansprakelijkheid van werkgever en werknemer", in Handleiding bij de wet van 3 juli 1978 
betrejjende de arbeidsovereenkomsten, Antwerpen, Kluwer, 1979, (57), 68; TAQUET, M. en 
WANTIEZ, C., ,La loi sur les contrats de travail (3 juillet 1978)", J.T.T., 1978, (285), 289; 
VAN OEVELEN, A., o.c., R. W., 1987-88, p. 1180, nr. 20, en p. 1186-1187, nr. 36, en o.c., 
in A.T.O., II, nr. T. 208-340 en nr. T. 208-595. 
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Bij aansprakelijkheid van de werknemer tegenover zijn werkgever 
gaat het om een contractuele aansprakelijkheid, zodat, overeen
komstig de algemene principes ter zake, de werkgever enkel ver
goeding kan krijgen voor de schade die het rechtstreeks gevolg is 
van de contractuele tekortkoming van de werknemer (zie art. 1151 
B.W.)(50), en, behoudens in geval van een opzettelijke fout van de 
werknemer, voor de voorzienbare schade, d.i. de schade die bij het 
sluiten van het contract redelijkerwijze kon worden voorzien (zie art. 
1150 B.W.)(51). 

D. Aansprakelijkheidsregeling van dwingend recht 

15. Met het oog op de bescherming van de werknemer heeft de 
wetgever de bepalingen betreffende diens civielrechtelijke aansprake
lijkheid (art. 18, eerste en tweede lid, Arbeidsovereenkomstenwet), 
zowel tegenover de werkgever als tegenover derden, van dwingend 
recht verklaard(52). Op straffe van nietigheid mag bij overeenkomst 
niet worden afgeweken van deze aansprakelijkheidsregelen, tenzij, 
en aileen wat de aansprakelijkheid tegenover de werkgever betreft, 
bij een door de Koning algemeen verbindend verklaarde collectieve 
arbeidsovereenkomst (art. 18, derde lid, Arbeidsovereenkomsten
wet). Voor zover kon worden nagegaan, werd er tot op heden nog 
geen bij Koninklijk Besluit algemeen verbindend verklaarde collec
tieve arbeidsovereenkomst aangegaan waarin gebruik werd gemaakt 
van die afwijkingsmogelijkheid(53). 
Voornoemde aansprakelijkheidsregelen van artikel 18, eerste en 
tweede lid, van de Arbeidsovereenkomstenwet, zijn wei van dwin
gend recht, maar niet van openbare orde, omdat men moeilijk kan 

(50) Hiermee wordt bedoeld dat de schade een noodzakelijk gevolg moet zijn van het 
niet-uitvoeren van de overeenkomst, m.a. w. dat zonder de contractuele wanprestatie de schade 
zich niet zou hebben voorgedaan (Cass., 24 juni 1977, Arr. Cass., 1977, 1101; Pas., 1977, I, 
1087; DE PAGE, H., Traite etementaire de droit civil beige, III, Brussel, Bruylant, 1967, p. 
143, nr. 110; VANDEPUTTE, R., o.c., 245; KRUITHOF, R., o.c., T.P.R., 1983, p. 634, nr. 125; 
VAN OMMESLAGHE, P., ,Examen de jurisprudence (1974-1982). Les obligations (premiere 
partie)", R.C.J.B., 1986, (33), p. 219-220, nr. 107). 
(51) Cass., 12 november 1951, Pas., 1952, I, 128; Cass., 5 mei 1971, Arr. Cass., 1971, 869; 
Pas., 1971, I, 802; DE PAGE, H., o.c., III, p. 141-142, nr. 109, en p. 144-146, nr. 112; 
KRUITHOF, R., MOONS, H. en PAULUS, C., ,,Overzicht van rechtspraak (1965-1973). Verbin
tenissen (tweede dee!)", T.P.R., 1975, (715), p. 736, nr. 132; VAN 0MMESLAGHE, P., o.c., 
R.C.J.B., 1986, p. 221, nr. 108. 
(52) NAESSENS, A., ,Verplichtingen en aansprakelijkheid van werknemer en werkgever in_de 
loop van de arbeidsovereenkomst", in Arbeidsrecht, BLANPAIN, R. (ed.), Brussel, C.A.D., 
s.d., p. 48, nrs. 64-65; ANDRE, R., o.c., p. 883, nr. 578bis; HOEN, H., o.c., J.T.T., 1983, 
239; Antwerpen, 13 oktober 1982, Limb. Rechtsl., 1983, 63; Arbrb. Brussel, 26 september 
1988, Rechtspr. Arb. Br., 1988, 371. 
(53) Zie daarover VAN OEVELEN, A., o.c., A.T.O., II, nr. T. 208-350. 
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staande houden dat deze voorschriften de essentiele belangen van de 
Staat betreffen, of, in het privaatrecht, de juridische grondslagen 
vestigen waarop de economische of de morele orde van de samenle
ving rust(54). Hieruit volgt dat de (straf)rechter de toepassing van 
deze bepalingen niet ambtshalve mag inroepen als de werknemer, 
verweerder in het civiele aansprakelijkheidsproces of beklaagde in 
het strafproces, dit niet doet(55). 

E. De weerslag van de aansprakelijkheidsbeperkende norm van 
artikel18 van de Arbeidsovereenkomstenwet op de buitencontractu
ele aansprakelijkheid van de werkgever-aansteller voor de onrecht
matige daden van de werknemer-aangestelde krachtens artikel1384, 
derde lid, B.W. 

16. Sinds artikel18 van de Arbeidsovereenkomstenwet de persoon
lijke aansprakelijkheid van de werknemer-aangestelde beperkt tot 
diens opzettelijke fout, zware fout of de bij hem gewoonlijk voorko
mende Iichte fout, is de vraag gerezen of de werkgever-aansteller op 
grond van artikel 1384, derde lid, B.W. nog aansprakelijk kan 
worden gesteld voor de onrechtmatige daden van zi}n werknemer
aangestelde in de gevallen waarin deze laatste zelf niet aansprakelijk 
is, d.i. bij diens occasionele Iichte fout. In een arrest van 18 november 
1981 heeft het Hof van Cassatie beslist dat artikel18 van de Arbeids
overeenkomstenwet afwijkt van het gemene recht in zoverre het de 
werknemer-aangestelde vrijstelt van aansprakelijkheid in geval van 
een Iichte fout die niet gewoonlijk voorkomt, maar ,dat die vrijstel
ling in de zin van het gemene recht enkel geldt voor de aangestelde 
en de civielrechtelijke aansprakelijkheid van de werkgever niet uit
sluit"(56). Op basis van de parlementaire voorbereiding van de 

(54) Antwerpen, 13 oktober 1982, Limb.Rechtsl., 1983, 63; Arbrb. Antwerpen, 14 februari 
1973, R. W., 1973-74, 329. Betreffende het onderscheid tussen rechtsregels die de openbare 
orde raken en dwingende rechtsregels ter bescherming van private belangen, zie o.m.: Cass., 
9 december 1948, Arr. Verbr., 1948, 615; Pas., 1948, I, 699; Cass., 15 maart 1968, Arr. Cass., 
1968, 936; Pas., 1968, I, 885; R. W., 1967-68, 2000; J. T., 1968, 289; Cass., 18 aprill975, Arr. 
Cass., 1975, 916; Pas., 1975, I, 827; R. W., 1975-76, 316; BAETEMAN, G., ,Les effets des 
dispositions legales imperatives protegeant des interets prives" (noot onder Cass., 6 december 
1956), R.C.J.B., 1960, 158-174; DE PAGE, H., Traite etementaire de droit civil beige, I, 
Brussel, Bruylant, 1962, p. 119, nr. 91bis; VAN GERVEN, W., Algemeen Dee!, in Beginselen 
van Belgisch Privaatrecht, I, Antwerpen-Utrecht, Standaard Wetenschappelijke Uitgeverij, 
1969, p. 73-77, nr. 16, en p. 79-82, nr. 28. 
(55) Antwerpen, 13 oktober 1982, Limb. Rechtsl., 1983, 63; zie echter contra: HoEN, H., o.c., 
J. T. T., 1983, 241; Corr. Nijvel, 16 mei 1980, R.G.A.R., 1981, nr. 10.308, met noot MAHIEU, 
M.; Corr. Nijvel, 20 oktober 1980, R.G.A.R., 1981, nr. 10.349; Jur. Liege, 1982,78, met noot 
FRANKINET, D. 
(56) Cass., 18 november 1981, R.G.A.R., 1982, nr. 10.459; R. W., 1982-83, 859. 
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Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978(57) zijn ook de recht
spraak van de feitenrechters(58) en de rechtsleer(59) het er nagenoeg 
unaniem over eens dat artikel 18 van deze wet geen wijziging heeft 
gebracht aan de aansprakelijkheid van de werkgever-aansteller 
krachtens artikel 1384, derde lid, B.W., en dat een werkgever-aan
steller bijgevolg nog steeds aansprakelijk kan worden gesteld voor 
de schade die door een occasionele Iichte fout van zijn werknemer
aangestelde aan een derde is veroorzaakt. 

F. De verjaring van de aansprakelijkheidsvordering 

17. Luidens artikel 15 van de Arbeidsovereenkomstenwet verjaren 
de rechtsvorderingen die uit een arbeidsovereenkomst ontstaan ofwel 
een jaar na de beeindiging van deze overeenkomst ofwel vijf jaar na 
het feit waaruit de vordering is ontstaan, zonder dat deze termijn een 
jaar na het eindigen van deze overeenkomst mag overschrijden. Deze 
verjaringstermijn geldt voor aile rechtsvorderingen die uit de arbeids
overeenkomst voortvloeien(60), dus ook voor de op de contractuele 
aansprakelijkheid gebaseerde vordering tot schadevergoeding van de 
werkgever tegen zijn werknemer(61). 
Indien de contractuele tekortkoming van de werknemer tevens straf
rechtelijk wordt gesanctioneerd, wordt aangenomen dat de werkge
ver ook een op de buitencontractuele aansprakelijkheid gebaseerde 
vordering tot schadevergoeding tegen zijn werknemer kan instel
len(62). Luidens artikel 26 van de wet van 17 april 1878 houdende 
de Voorafgaande Titel van het W etboek van Strafvordering, zoals 
gewijzigd door de wet van 30 mei 1961, verjaart de uit een misdrijf 
voortvloeiende civielrechtelijke vordering door verloop van vijf jaar 
te rekenen vanaf de dag waarop het misdrijf werd gepleegd, maar 

(57) Memorie van Toelichting en advies van de Raad van State bij het ,Ontwerp van wet 
betreffende de arbeidsovereenkomsten", Gedr. St., Senaat, B.Z. 1974, nr. 38111, p. 6 en 66. 
(58) Zie o.m. Gent, 19 september 1980, R. W., 1981-82, 44, met noot; Brussel, 1 apri11981, 
R.G.A.R., 1982, nr. 10.460; Brussel, 7 mei 1981, R.G.A.R., 1982, nr. 10.461, met noot; 
Brussel, 26 januari 1983, R. W., 1983-84, 169; Luik, 8 november 1984, Jur. Liege, 1985, 293; 
Corr. Namen, 23 februari 1982, Jur. Liege, 1982, 318; Pol. Hasselt, 9 maart 1979, R. W., 
1979-80, 1510; J.T.T., 1979, 302; Limb. Rechtsl., 1979, 115. 
(59) Zie de auteurs geciteerd bij VAN OEVELEN, A., o.c., R. W., 1987-88, p. 1200, nr. 5_8, 
voetnoot (274); adde: CORNELIS, L., Beginse/en ... , I, p. 407-408, nr. 251; STEYAERT, J., DE 
GANCK, C. en DE ScHRIJVER, L., o.c., A.P.R., p. 155, nr. 209.4. 
(60) STEYAERT, J., DE 0ANCK, C. en DE SCHRIJVER, L., o.c., A.P.R., p. 760-761, nr. 1095. 
(61) HoEN, H., o.c., J.T.T., 1983, 241; VAN OEVELEN, A., o.c., A.T.O., II, nr. T.208-390. 
(62) Zie infra, nr. 18 en de verwijzingen aldaar in voetnoot (67). 
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niet v66r de strafvordering(63). Deze verjaringstermijn komt dan in 
de plaats van de in artikel 15 van de Arbeidsovereenkomstenwet 
bepaalde verjaringstermijn van een jaar na de beeindiging van de 
arbeidsovereenkomst(64). 
De verjaring van de aansprakelijkheidsvordering tegen de werkne
mer voor de schade die hij aan een derde zou hebben veroorzaakt, 
is niet onderworpen aan de bijzondere verjaringstermijn van artikel 
15 van de Arbeidsovereenkomstenwet, omdat deze derde vreemd is 
aan de arbeidsrelatie tussen werkgever en werknemer. Op deze 
aansprakelijkheidsvordering is derhalve de gemeenrechtelijke verja
ringstermijn van dertig jaar (zie art. 2262 B.W.) van toepassing, 
behoudens wanneer die vordering is gebaseerd op een fout die 
tegelijkertijd een strafrechtelijk beteugeld misdrijf vormt. Zoals in 
de vorige alinea is aangestipt, zal in dat geval de uit dat misdrijf 
voortvloeiende civielrechtelijke vordering verjaren door verloop van 
vijf jaar te rekenen vanaf de dag waarop het misdrijf werd gepleegd, 
maar niet v66r de strafvordering(65). Inzake de aansprakelijkheid 
voor milieuschade dient dit goed voor ogen te worden gehouden, 
omdat, zoals in de inleiding reeds werd aangestipt, de overtreding 
van talrijke milieurechtsnormen strafrechtelijk wordt beteugeld. 

G. De rechtscolleges die bevoegd zijn om kennis te nemen van de 
aansprakelijkheidsvordering 

18. Zoals reeds gezegd, is de civielrechtelijke aansprakelijkheid van 
de werknemer t.o. v. zijn werkgever in beginsel van contractuele 
aard. Sinds de bekende rechtspraak van het Hof van Cassatie inzake 
de samenloop van contractuele en buitencontractuele aansprakelijk
heid kan de werkgever zijn werknemer nog slechts op grond van de 
regelen van de buitencontractuele aansprakelijkheid tot schadeloos-

(63) Voorts dient rekening te worden gehouden met artikel 28 van de wet van 17 april 1878 
houdende de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering, waarin wordt bepaald 
dat artikel 26 van deze wet van toepassing is op aile door bijzondere wetten geregelde zaken. 
(64) RoELS, R., , ,De la prescription de !'action civile fondee sur la violation d'une disposition 
legale imperative", J. T. T., 1972, 65-72. Met verwijzing naar de zojuist geciteerde bijdrage 
werd dit uitdrukkelijk door de Minister bevestigd tijdens de parlementaire besprekingen 
voorafgaand aan de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 (zie het verslag DENEIR bij 
het ,Ontwerp van wet betreffende de arbeidsovereenkomsten", Gedr. St., Kamer, 1977-78, 
nr. 293/4, p. 8). Zie eveneens in die zin: NAESSENS, A., o.c., Arbeidsrecht, II-3, p. 41, nr. 
54; WILMS, W., De verjaring van de burgerlijke vordering voortspruitend uit een misdrijf, 
Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1987, p. 183-184, nr. 244 en de verwijzingen aldaar. 
Voor een toepassing in verband met de aansprakelijkheidsvordering, zie Arbrb. Brussel, 21 
april 1975, Pas., 1975, III, 48. 
(65) HOEN, H., o.c., J.T.T., 1983, 241. 
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stelling aanspreken, indien de aan de werkf!.emer verweten fout ,de 
schending uitmaakt, niet van de contractueel aangegane verbintenis, 
doch van een iedereen opgelegde verplichting, en indien die fout een 
andere dan een louter uit de gebrekkige uitvoering van het contract 
ontstane schade heeft veroorzaakt"(66). Een op de buitencontractu
ele aansprakelijkheid gebaseerde vordering tot schadeloosstelling 
van de werkgever tegen zijn werknemer wordt echter nog wel moge
lijk geacht als de contractuele tekortkoming van de werknemer 
tevens strafrechtelijk wordt beteugeld(67). De keuze tussen de con
tractuele en de buitencontractuele aansprakelijkheidsvordering van 
de werkgever tegen zijn werknemer is nog van belang voor de 
beantwoording van de vraag welke rechtscolleges bevoegd zijn om 
van die vordering kennis te nemen. 
Indien de werkgever zijn vordering tot schadeloosstelling uitsluitend 
op de contractuele aansprakelijkheid van de werknemer baseert, is 
de arbeidsrechtbank bevoegd om van die vordering kennis te nemen, 
omdat het dan gaat om een geschil dat zijn oorsprong vindt in de 
arbeidsovereenkomst (zie art. 578, 1°, Ger.W.)(68). Indien de werk
gever zijn vordering tot schadeloosstelling evenwel baseert op de 
buitencontractuele aansprakelijkheid van de werknemer in of naar 
aanleiding van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst - in de 
mate waarin zulke vordering nog mogelijk is na de rechtspraak van 
het Hof van Cassatie inzake de samenloop van contractuele en 

(66) Cass., 7 december 1973, Arr. Cass., 1974, 395, met conclusie van de advocaat-generaal 
MAHAUX, P.; Pas., 1974, I, 376; R. W., 1973-74, 1597, met noot HERBOTS, J.; R.G.A.R., 
1974, nr. 9317, met noot FAGNART, J.-L.; J.T., 1974, 443; R.C.J.B., 1976, 15, met noot 
DALCQ, R.O. en GLANSDORFF, F. Zie nadien in dezelfde zin: Cass., 8 apri11983, Arr. Cass., 
1982-83, 934; Pas., 1983, I, 834; R. W., 1983-84, 163, met noot HERBOTS, J.; Cass., 14 oktober 
1985, Arr. Cass., 1985-86, 179; Pas., 1986, I, 155. Voor een overzicht van de verschillende 
interpretaties die aan deze arresten worden gegeven, zie o.m. VANDENBERGHE, H., VAN 
QUICKENBORNE, M. en HAMELINK, P., o.c., T.P.R., 1980, p. 1454-1460, nrs. 238-240; DIRIX, 
E. en VAN OEVELEN, A., ,Kroniek van het verbintenissenrecht (Gerechtelijke jaren 1978-79 
en 1979-80) (slot)", R. W., 1980-81, (2435), kol. 2454-2457, nrs. 45-48; CousY, H., ,Verbod 
van samenloop tussen contractuele en extra-contractuele aansprakelijkheid en zijn weerslag", 
T.P.R., 1984, (155), p. 157-166, nrs. 2-8. 
(67) W .G., noot onder Cass., 16 mei 1974, Arr. Cass., 1974, (1038), 1044; RASIR, R., ,Cumul 
de Ia responsabilite contractuelle et aquilienne", J. T., 1976, 164. Zie daarover uitvoeriger: 
VANDENBERGHE, H., VAN QUICKENBORNE, M. en HAMELINK, P., o.c., T.P.R., 1980, p. 
1461-1463, nr. 242; CouSY, H., o.c., T.P.R., 1984, p. 178-181, nrs. 19-20; VAN 0EVELEN, 
A. en DIRIX, E., ,Kroniek van het verbintenissenrecht (1981-1984) (tweede dee!)", R. W., 
1985-86, (81), kol. 101-105, nrs. 49-51. Voor toepassingen in de rechtspraak, zie o.m. Cass., 
1 juni 1984, Arr. Cass., 1983-84, 1291; Pas., 1984, I, 1202; R.W., 1984-85, 479; Arbh. 
Antwerpen, 17 januari 1978, R. W., 1978-79, 1722; Arbh. Brussel, 14maart 1979, J. T. T.,·1979, 
255; Arbh. Brussel, 27 november 1980, R. W., 1980-81, 1477; Brussel, 22 april1981, R. W., 
1982-83, 313. 
(68) NAESSENS, A., o.c., Arbeidsrecht, II-3, p. 40, nr. 54; HOEN, H., o.c., J. T. T., 1983, 241; 
Arrondrb. Charleroi, 22 februari 1971, Pas., 1971, II, 61; Arbrb. Antwerpen, 12 oktober 1972, 
J.T.T., 1973, 174. 
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buitencontractueie aansprakelijkheid -,is niet de arbeidsrechtbank, 
maar wei de burgerlijke rechtbank bevoegd om van die vordering 
kennis te nemen(69). 

19. De tegen een werknemer ingesteide aansprakelijkheidsvordering 
voor de schade die hij in de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst 
aan een derde zou hebben berokkend, behoort niet tot de bevoegd
heid van de arbeidsrechtbank, omdat dit geschil zijn oorsprong niet 
vindt in de arbeidsovereenkomst(70). Het is bijgevoig ofwei het 
vredegerecht ofwei de burgerlijke rechtbank, naargeiang het bedrag 
van de vordering 50.000 frank niet of wei te boven gaat (zie art. 568, 
eerste lid, en art. 590, eerste lid, Ger.W.), ofwei de strafrechtbank 
die van zuike vordering dient kennis te nemen. Hieronder wordt even 
ingegaan op enkele probiemen die gerezen zijn m.b.t. de afhande
ling, voor de strafrechter, van de burgerlijke vordering voortsprui
tend uit een misdrijf door een werknemer in de uitvoering van de 
arbeidsovereenkomst begaan. 

20. Overeenkomstig de aigemen~ regeien van het strafprocesrecht 
kan degene die beweert door een misdrijf te zijn benadeeld, om 
vergoeding te krijgen voor de hem geieden schade, ofwei klacht 
neerleggen bij de onderzoeksrechter met stelling als burgerlijke partij 
(zie art. 63 Sv.), ofwei de dader van dat misdrijf rechtstreeks voor 
de correctionele rechtbank of de politierechtbank dagvaarden, waar
mee dan tegelijkertijd de strafvordering wordt ingesteid, ofwei zich 
ter terechtzitting voor het vonnisgerecht burgerlijke partij stellen (zie 
artt. 161, 182 en 183 Sv.). De benadeeide kan ook degene die 
burgerrechtelijk aansprakelijk is voor de strafrechtelijk vervolgde 
dader, rechtstreeks voor de strafrechtbank dagvaarden, maar dan is 
wei vereist dat de strafrechtelijke dader zeif voor de strafrechter 
wordt gedagvaard(71). Het openbaar ministerie kan eveneens de 

(69) FETTWEIS, A., Bevoegdheid, in Handboek voor gerechtelijk recht, III, Antwerpen
Utrecht, Standaard Wetenschappelijke Uitgeverij, p. 193, nr. 341; LAENENS, J., ,Overzicht 
van derechtspraak (1970-1978). De bevoegdheid", T.P.R., 1979, (247), p. 301, nr. 106; PETIT, 
J., Arbeidsgerechten en sociaal procesrecht, in A.P.R., Gent-Leuven, Story-Scientia, 1980, 
p. 128-129, nr. 187; NAESSENS, A., o.c., Arbeidsrecht, Il-3, p. 40-41, nr. 54; ANDRE, R., o.c., 
p. 886-887, nr. 578quinquies; Cass., 31 oktober 1966, Arr. Cass., 1967, 287; Pas., 1967, I, 
281; Gent, 4 november 1982, R. W., 1984-85, 2285, met noot; Arrondrb. Gent, 29 apri11985, 
R.W., 1985-86, 261; T.S.R., 1985, 400; J.T.T., 1986,383. 
(70) HoEN, H., o.c., J.T.T., 1983, 241-242. 
(71) VAN ROYE, R., Manuel de Ia partie civile, Brussel-Gent, Librairie Judiciaire, 1945, p. 
138, nr. 103 en p. 152, nr. 116; R.P.D.B., I, V0 Action civile, Brussel-Parijs, Bruylant
L.G.D.J., 1949, p. 151, nrs. 48-49; D'HAENENS, J., Belgisch Strafprocesrecht, Gent, Story
Scientia, 1985, 153-154. 
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burgerlijk aansprakelijke partij in het strafgeding betrekken, en dan 
kan de benadeelde zich ook tegen deze laatste burgerlijke partij 
stellen(72). 
In welke mate heeft de aansprakelijkheidsbeperkende norm van 
artike/18 van de Arbeidsovereenkomstenwet nu een invloed op de 
actiemogelijkheden van de benadeelde voor de strajrechter? Voor de 
beantwoording van deze vraag dient een onderscheid te worden 
gemaakt tussen de ontvankelijkheid en de gegrondheid van de uit een 
misdrijf voortspruitende burgerlijke vordering die voor de strafrech
ter wordt ingesteld. 
Artikel18 van de Arbeidsovereenkomstenwet heeft geen weerslag op 
de ontvankeli}kheid van de burgerlijke vordering die door de bena
deelde voor de strafrechter wordt gebracht wegens een misdrijf dat 
door een werknemer in de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst 
werd begaan, omdat het voor de ontvankelijkheid van een stelling 
als burgerlijke partij voldoende is dat men , , beweert door een mis
daad of een wanbedrijfte zijn benadeeld" (art. 63 Sv.). De benadeel
de behoudt dus de mogelijkheid om de werknemer, dader van een 
misdrijf, evenals diens werkgever, als burgerlijk aansprakelijke par
tij, rechtstreeks voor de strafrechter te dagvaarden(73). 
Artikel 18 van de Arbeidsovereenkomstenwet oefent echter wei 
degelijk een invloed uit op de gegrondheid van de burgerlijke vorde
ring die de benadeelde voor de strafrechter instelt tegen een werkne
mer, wegens een door deze laatste in de uitvoering van de arbeidso
vereenkomst gepleegd misdrijf, omdat de strafrechter die burgerlijke 
vordering slechts gegrond mag verklaren als hij heeft vastgesteld dat 
het door de werknemer gepleegde misdrijf tevens een opzettelijke 
fout, een zware fout of een bij deze gewoonlijk voorkomende lichte 
fout is in de zin van artikel 18 van de Arbeidsovereenkomsten
wet(74). Dit kan ertoe leiden dat een werknemer strafrechtelijk wordt 
veroordeeld, maar burgerrechtelijk vrijuit gaat(75). 
Indien de werknemer enkel strafrechtelijk werd veroordeeld, kan de 
benadeelde zich dan nog burgerlijke partij stellen tegen diens werkge
ver, als burgerlijk aansprakelijke partij? Als de werkgever als burger-

(72) VAN ROYE, R., o.c., p. 147-148, nr. 110; D'HAENENS, 1., ibidem. 
(73) PANIER, G., noot onder Pol. Hasselt, 6 oktober 1980, R.G.A.R., 1982, nr. 10.448/2; 
PANIER, G., ,Artikel 18 der Wet van 3 juli 1978 over de Arbeidsovereenkomsten: (g)een 
juridisch monster?", Limb. Rechtsl., 1983, (44), 48; Pol. Hasselt, 9 maart 1979, R.W., 
1979-80, 1510; J.T.T., 1979, 302; Limb. Rechtsl., 1979, 115. 
(74) HoEN, H., o.c., J.T.T., 1983, 241. 
(75) PANIER, G., noot onder Pol. Hasselt, 6 oktober 1980, R.G.A.R., 1982, m. 10.44812; 
HoEN, H., ibid. 
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lijk aansprakelijke partij door de benadeelde rechtstreeks voor de 
strafrechter werd gedagvaard, dient de strafrechter zich nog over 
deze civiele vordering uit te spreken, omdat in dat geval de benadeel
de zelf zowel de burgerlijke vordering als de strafvordering op gang 
heeft gebracht(76). Als de werkgever echter door het openbaar 
ministerie in het strafgeding werd betrokken, kan de benadeelde in 
de bier besproken hypothese zijn burgerlijke vordering aileen nog 
voor de burgerlijke rechtbanken instellen(77). 

H. De civielrechtelijke quasi-immuniteit van de uitvoeringsagent
aangestelde voor de schade veroorzaakt aan de medecontractant van 
zijn opdrachtgever-aansteller 

21. Als een werknemer, en meer in het algemeen een uitvoeringsa
gent- d.i. een persoon die door de schuldenaar van een contractuele 
verbintenis wordt belast met de gehele of gedeeltelijke uitvoering van 
die verbintenis(78) -,de hem door zijn werkgever-opdrachtgever (de 
hoofdschuldenaar) toevertrouwde taken op foutieve wijze niet of niet 
behoorlijk uitvoert, kan de medecontractant van de hoofdschulde
naar die uitvoeringsagent niet op contractuele basis tot schadeloos
stelling aanspreken, omdat die uitvoeringsagent t.a.v. de hoofdover
eenkomst te beschouwen is als een derde in de zin van artikel 1165 
B.W.(79). In de hierboven reeds vermelde rechtspraak van het Hof 
van Cassatie inzake de samenloop van contractuele en buitencontrac
tuele aansprakelijkheid is de regel geformuleerd dat de medecontrac
tant van de hoofdschuldenaar die uitvoeringsagent-aangestelde 
slechts op buitencontractuele basis aansprakelijk kan stellen ,indien 
de hem (d.i. de uitvoeringsagent) verweten fout de schending uit
maakt, niet van de contractueel aangegane verbintenis, doch van een 
iedereen opgelegde verplichting en indien die fout een andere dan een 

(76) PANIER, G., noot onder Pol. Hasselt, 6 oktober 1980, R.G.A.R., 1982, nr. 10.448/2; 
PANIER, G., o.c. ,Limb. Rechtsl., 1983, 49; zie b.v. Pol. Hasselt, 9maart 1979, R. W., 1979-80, 
1510; J.T.T., 1979, 302; Limb. Rechtsl., 1979, 115. 
(77) X., ,Quant it !'article 18 de Ia loi sur les contrats de travail" (noot onder Vred. Leuze, 
25 mei 1981), R.G.A.R., 1982, nr. 10.463/2. 
(78) VANDENBERGHE, H., VAN QUICKENBORNE, M. en HAMELINK, P., o.c., T.P.R., 1980, 
p. 1468, nr. 245; KRUJTHOF, R., o.c., T.P.R., 1983, p. 612, nr. 107. 
(79) Cass., 15 september 1977, Arr. Cass., 1978, 62; Pas., 1978, I, 57; R. W., 1978-79, 325; 
R.C.J.B., 1978, 426, met noot DALCQ, R.O. en GLANSDORFF, F.; VANDENBERGHE, H., VAN 
QmcKENBORNE, M. en HAMELINK, P., o.c., T.P.R., 1980, p. 1470, nr. 246; KRUJTHOF, R., 
ibid.; DIRIX, E., Obligatoire verhoudingen tussen contractanten en derden, Antwerpen-Apel
doorn, Maarten Kluwer's Internationale Uitgeversonderneming, 1984, p. 45, nr. 44; VAN 
0MMESLAGHE, P., o.c., R.C.J.B., 1986, p. 187, nr. 83 en p. 214, nr. 103; JAMOULLE, M., 
o.c., II, p. 138, nr. 123. 
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louter uit de gebrekkige uitvoering van het contract ontstane schade 
heeft veroorzaakt"(80). Dit betekent dat een uitvoeringsagent-aan
gestelde op buitencontractuele basis slechts aansprakelijk kan wor
den gesteld onder dezelfde voorwaarden waaronder ook de hoofd
schuldenaar op buitencontractuele basis tot schadevergoeding kan 
worden aangesproken. Volgens de meerderheidsopvatting in de doc
trine zijn deze voorwaarden dat zowel de gepleegde fout als de 
berokkende schade geheel vreemd moeten zijn aan het door de 
hoofdschuldeiser met de hoofdschuldenaar gesloten contract, welke 
voorwaarden in de praktijk slechts zelden vervuld zijn, wat de facto 
dan leidt tot een nagenoeg volledige civielrechtelijke immuniteit van 
de uitvoeringsagent, inclusiejvan de werknemer(Bl). Zoals inzake de 
samenloop van contractuele en buitencontractuele aansprakelijk
heid, dient ook hier wellicht te worden aangenomen dat een op de 
buitencontractuele aansprakelijkheid gebaseerde vordering tot scha
devergoeding tegen een uitvoeringsagent nog wei mogelijk blijft in 
het geval diens tekortkoming tevens strafrechtelijk wordt gesanctio
neerd(82). Zelfs indien, eerder uitzonderlijk, voldaan is aan de 
voorwaarden waaronder de medecontractant van de hoofdschulde
naar de uitvoeringsagent van deze laatste op buitencontractuele basis 
tot schadeloosstelling kan aanspreken, dan nog kan die vordering 
tegen een uitvoeringsagent-werknemer slechts worden ingesteld bin
nen de grenzen van de aansprakelijkheidsbeperkende norm van 
artikel 18 van de Arbeidsovereenkomstenwet(83). 

(80) Cass., 7 december 1973, geciteerd in voetnoot (66). Zie nadien in dezelfde zin: Cass., 3 
december 1976, R. W., 1977-78, 1303, met noot VAN OEVELEN, A.; R.C.J.B., 1978,426, met 
noot DALCQ, R.O. en GLANSDORFF, F.; Cass., 8 april 1983, geciteerd in voetnoot (66). Zie 
daarover: FAGNART, J.-L., ,La responsabilite personnelle de !'agent d'execution" (noot 
onder Cass., 7 december 1973), R.G.A.R., 1974, nr. 9317; DALCQ, R.O. en GLANSDORFF, 
F., ,Prohibition du concours des responsabilites et irresponsabilites des preposes et agents 
d'execution" (noot onder Cass., 3 december 1976 en Cass., 15 september 1977), R.C.J.B., 
1978, 431-439; VANDENBERGHE, H., VAN QUICKENBORNE, M. en HAMELINK, P., O.C., 

T.P.R., 1980, p. 1472-1475, nrs. 248-249; KRUITHOF, R., o.c., T.P.R., 1983, p. 612-613, nr. 
107; DE LY, F., ,De aansprakelijkheid van aangestelden en uitvoeringsagenten tegenover de 
medecontractant van de aansteller - Contractuele en quasi extra-contractuele immuniteit", in 
Wie zal dat beta/en?, IUS, nr. 5, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1983, 9-37; DIRIX, 
E., o.c., p. 205-207, nrs. 277-281. · 
(81) FAGNART, J.-L., o.c., R.G.A.R., 1974, nr. 9317/4-5; VANDENBERGHE, H., VAN QUIC
KENBORNE, M. en HAMELINK, P., ibid.; KRUITHOF, R., ibid.; DIRIX, E., ibid., VAN 
0MMESLAGHE, P., o.c., R.C.J.B., 1986, p. 214, nr. 103; JAMOULLE, M., o.c., II, p. 138, 
nr.n. · . 
(82) VAN 0EVELEN, A., o.c., A.T.O., II, nr. T. 208-690; CLESSE, J. en JAMOULLE, M., 
,Examen de jurisprudence (1978 a 1981). Contrat de travail", R.C.J.B., 1983, (563), p. 581, 
nr. 17; CousY, H., o.c., T.P.R., 1984, p. 181, nr. 21. 
(83) COUSY, H., o.c., T.P.R., 1984, p. 177, nr. 17; VAN 0EVELEN, A., ibid. 
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Ill. DE CIVIELRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN AMBTENA

REN VOOR DE SCHADE VEROORZAAKT DOOR MILIEUVERONTREINI

GING 

A. De toepasselijke aansprakelijkheidsregelen 

22. Om de civielrechtelijke aansprakelijkheid van ambtenaren te 
kunnen beoordelen, dient een dubbel onderscheid te worden ge
maakt, namelijk enerzijds tussen de personeelsleden die organen en 
die welke aangestelden zijn van een overheidsbestuur, en anderzijds 
volgens de wijze waarop de personeelsleden zijn aangeworven, naar
gelang ze a/ dan niet werknemer zijn van een overheidsbestuur en 
bijgevolg al dan niet onder toepassing vallen van de bepalingen van 
de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978. 

a) De orgaantheorie en het onderscheid tussen organen en aangestel
den van overheidsbesturen 

1° De orgaantheorie 

23. De Staat en andere overheidsbesturen zijn publiekrechtelijke 
rechtspersonen, die slechts kunnen handelen en beslissen door tus
senkomst van fysieke personen(84). De op de fout gebaseerde aan
sprakelijkheid van de overheidsbesturen is dan in feite ook een 
aansprakelijkheid van die besturen voor het foutief optreden van een 
of meer van hun personeelsleden(85). Omdat niet elke door een 
overheidspersoneelslid begane nalatigheid of onzorgvuldigheid aan 
de publiekrechtelijke rechtspersonen kan worden toegerekend, is het 
voor de overheidsaansprakelijkheid van belang een criterium vast te 
leggen op basis waarvan kan worden uitgemaakt voor welke hande-

(84) CAMBIER, C., La responsabilite de Ia puissance publique et de ses agents, Brussel, Larcier, 
1947, 227; DE PAGE, H., o.c., II, p. 1119, nr. 1065; VAN OEVELEN, A.,De overheidsaanspra
ke/ijkheid voor het optreden van de rechterlijke macht, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, en 
Brussel, Ced. Samsom, 1987, p. 156, nr. 132; LEWALLE, P., ,La responsabilite delictuelle 
de !'administration et la responsabilite personnelle de ses agents: un systeme?", Adm. Pub/. 
T., 1989, (6), 8. 
(85) CAMBIER, C., La responsabilite ... , 226; MAST, A., noot onder Gent, 24 mei 1946, 
R.C.J.B., 1947, (134), 138; FLAMME, M.-A., ,La responsabilite personnelle des fonctionnai
res", Rev. Adm. B., 1968, (77), p. 79, nr. 2; MAST, A.,ALEN, A. enDUJARDIN, J., Overzicht 
van het Belgisch administratief recht, Brussel, Story-Scientia, 1989, p. 588, nr. 590; VAN 
OEVELEN, A., ibid.; FLAMME, M.-A., Droit administratif, II, Brussel, Bruylant, 1989, p. 
1196, nr. 505. 
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lingen en beslissingen van hun ambtenaren de overheidsbesturen 
aansprakelijk kunnen worden gesteld(86). 
Uitgaande van een ontleding van de hoedanigheid van het overheids
personeel, heeft men in Belgie de orgaantheorie ontwikkeld, waarin 
een onderscheid wordt gemaakt tussen de personeelsleden die als 
orgaan en die welke als aangestelde van een overheidsbestuur dienen 
te worden beschouwd(87). Deze theorie betekent in essentie dat 
wanneer een overheidspersoneelslid optreedt als orgaan en binnen de 
perken van de hem toegekende bevoegdheid onrechtmatig handelt, 
zijn onrechtmatige daad of beslissing de rechtstreekse aansprakelijk
heid van het desbetreffende overheidsbestuur teweegbrengt op basis 
van de artikelen 1382 en 1383 B.W. De foutieve handeling van het 
als overheidsorgaan te beschouwen personeelslid wordt gelijkgesteld 
met de foutieve handeling van het overheidsbestuur zelf. Als het in 
overheidsdienst werkende personeelslid daarentegen als een aange
stelde van die overheid optreedt, kan de door die persoon gepleegde 
onrechtmatige daad de onrechtstreekse aansprakelijkheid van die 
overheid op basis van artikel1384, derde lid, B.W. teweegbrengen, 
als voldaan is aan de voorwaarden die door die bepaling worden 
gesteld voor de aansprakelijkheid van de aansteller voor de daden 
van zijn aangestelden(88). 

2° Het onderscheid tussen organen en aangestelden van 
overheidsbesturen 

24. In de loop der jaren werden in de rechtspraak en de doctrine 
verscheidene criteria uitgewerkt om het onderscheid te maken tussen 
de personeelsleden die organen en die welke aangestelden zijn van 

(86) MAST, A., noot onder Gent, 24 mei 1946, R.C.J.B., 1947, 138-139; FLAMME, M.-A., 
o.c.,Rev. Adm. B., 1968, ibid.; MAST, A., ALEN, A. en DUJARDIN, J., ibid.; VANOEVELEN, 
A., ibid. 
(87) MAST, A., noot onder Gent, 24 mei 1946, R.C.J.B., 1947, 139; FLAMME, M.-A., ibid., 
en Droit administratif, II, p. 1196, nr. 505; MAST, A., ALEN, A. en DUJARDIN, J., o.c., p. 
588-589, nr. 590; VAN OEVELEN, A., De overheidsaansprakelijkheid ... , p. 157, nr. 134. 
(88) CAMBIER, C., La responsabilite ... , 253-269; MAsT, A., ibid.; GooSSENS, C., ,La 
responsabilite des organes des personnes morales et, specialement, des organes des personnes 
de droit public" (noot onder Cass., 3 oktober 1955), R.C.J.B., 1958, (39), 40-44; CAMBIER, 
C., Aansprakelijkheid van de openbare besturen, in Adm. Lex., Brugge, Die Keure, 1958, p. 
22-25, nrs. 14-18bis; DE PAGE, H., o.c., II, p. 1018-1022, nr. 1065; WIGNY, P., Droit 
Administratif. Principes generaux, Brussel, Bruylant, 1962, p. 296-303, nrs. 385-389; DEM
BOUR, J., Droit Administratif, Luik, Faculte de Droit, 1978, p. 212-214, nr. 153; ANDRE, R., 
o.c., p. 687, nr. 475; MAST, A., ALEN, A. en DUJARDIN, J., o.c., p. 589-590, nr. 591; VAN 
OEVELEN, A., De overheidsaansprakelijkheid ... , p. 157-158, nr. 134; DE SMET, A., ,La 
responsabilite pecuniaire respectivement de l'Etat et des militaires pour infractions non 
intentionnelles de ces derniers", R.D.P., 1987, (601), p. 607, nr. 11.1; FLAMME, M.-A., Droit 
administratif, II, p. 1196-1197, nr. 505. 
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de overheidsbesturen(89). Op dit ogenblik is men het er nagenoeg 
over eens dat dit onderscheid dient te worden gebaseerd, niet zozeer 
op de aanwervingswijze (statutair of contractueel) van het overheids
personeelslid, maar wei op de aard van de uitgeoefende functie, meer 
bepaald of aldan niet een deel van het overheidsgezag wordt uitgeoe
fend(90). Voor wat het rijkspersoneel betreft, heeft het Hof van 
Cassatie beslist dat enkel als orgaan van de Staat kan worden 
beschouwd, degene die krachtens de wet of de reglementen genomen 
in uitvoering van de wet, een gedeelte van het staatsgezag uitoefent, 
hoe klein dit ook moge zijn, of die de bevoegdheid heeft de Staat 
te verbinden tegenover derden(91). Redelijkerwijze mag worden 
aangenomen dat dit criterium mutatis mutandis mag worden uitge
breid tot de personeelsleden van andere publiekrechtelijke rechtsper
sonen(92). Bij toepassing van dit criterium kan men, inzonderheid 
inzake de aansprakelijkheid van overheidsbesturen voor schade ver
oorzaakt door milieuverontreiniging, als organen van de Staat be
schouwen: de rijkswachters(93), de politiecommissarissen en dele
den van de gemeentelijke politie, maar dezen enkel in zover ze 
optreden in hun hoedanigheid van officier van gerechtelijke poli-

(89) Voor een overzicht, zie VAN OEVELEN, A., De overheidsaansprakelijkheid ... , p. 159-161, 
nrs. 137-138. 
(90) VAN OEVELEN, A., De overheidsaansprakelijkheid ... , p. 161, nr. 138; JANVIER, R., 
, ,Overheidspersoneel: aansprakelijkheid en verzekering'', in Professionele aansprakelijkheid 
en verzekering, CousY, H. en CLAASSENS, H. (eds.), Antwerpen-Apeldoorn, Maklu Uitge
vers, 1991, (125), 140-141. 
(91) Cass., 30 januari 1961, Pas., 1961, I, 570; Cass., 27 mei 1963, Pas., 1963, I, 1033. 
(92) Zie de algemene bewoordingen waarin dit criterium wordt geformuleerd in Brussel, 29 
januari 1957, J. T., 1957, 350, met ad vies van de advocaat-generaal BoNDUE, P.; Pas., 1958, 
II, 186; Luik, 4 april1959, Pas., 1959, II, 258; J. T., 1959, 582; Rb. Luik, 8 aprill957, J. T., 
1957, 551; R.G.A.R., 1958, nr. 6034. Zie in die zin: KRUITHOF, R., ,Aansprakelijkheid voor 
andermans daad: kritische bedenkingen bij enkele ontwikkelingen", in Onrechtmatige daad. 
Actuele tendensen, VANDENBERGHE, H. (ed.), Antwerpen, Kluwer, 1979, (19), p. 55, nr. 40. 
(93) Luik, 9 januari 1950, R.C.J.B., 1951, 177, met noot VAUTHIER, M.; Luik, 25 april1955, 
R.C.J.B., 1956,5, metnoot RENARD, C. en GoossENS, C.; J.T., 1955, 477; R.G.A.R., 1955, 
nr. 5602; Jur. Liege, 1955-56, 27, met noot LEGRAND, X.; Brussel, 25 maart 1963, R. W., 
1963-64, 191; R.G.A.R., 1963, nr. 7074; Brussel, 21 oktober 1981, J.T., 1981, 758. 
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tie(94). Als aangestelden van de Staat werden b.v. aangemerkt de 
medewerkers van een ministerieel kabinet(95). Organen van de ge
meente zijn o.m. de burgemeester en de schepenen(96), behoudens 
wanneer zij hun medewerking verlenen aan de uitvoering van taken 
die tot de bevoegdheidssfeer van de Staat, het Gewest of de Gemeen
schap behoren, in welk geval zij eventueel handelen als organen van 
deze publiekrechtelijke rechtspersonen(97). 

b) De toepasselijkheid van de bepalingen van de Arbeidsovereen
komstenwet op het overheidspersoneel 

25. Luidens artikell, tweede lid, van de Arbeidsovereenkomstenwet 
zijn de bepalingen van deze wet van toepassing op de werknemers 
tewerkgesteld door het Rijk, de provincies, de gemeenten, de open-

(94) Cass., 19 juni 1952, Arr. Verbr., 1952, 592; Pas., 1952, I, 676; J. T., 1953, 169, met noot 
MANGAIN, S.; Cass., 19 november 1964, Pas., 1964, I, 281; R.G.A.R., 1964, nr. 7425; R. W., 
1965-66, 1491; R.C.J.B., 1966, 262, met noot MAST, A. 
Aan deze rechtspraak wordt geen afbreuk gedaan door artikel 224 van de Nieuwe Gemeente
wet, waarin wordt bepaald dat de gemeente burgerrechtelijk aansprakelijk is voor de daden 
gesteld door een lid van de gemeentepolitie in de uitoefening van zijn functies, en dat de 
gemeente verhaal kan uitoefenen tegen de Staat voor de daden door het lid van de gemeentepo
litie gesteld in de uitoefening van zijn plichten van gerechtelijke politie. Deze bepaling is immers 
overgenomen uit artikel196 van de Oude Gemeentewet, waarin het werd ingevoegd door artikel 
1 van de wet van 11 februari 1986 op de gemeentepolitie (B.S., 6 december 1986). Uit de 
ontstaansgeschiedenis van laatstgenoemde bepaling blijkt dat het de bedoeling is geweest een 
einde te maken aan eventuele betwistingen die tussen de Staat en de gemeente zouden kunnen 
rijzen omtrent het probleem wie van hen beide burgerrechtelijk aansprakelijk is als bijvoor
beeld schade wordt veroorzaakt door het onvoorzichtig schieten van een politieagent bij het 
aanhouden van een dief tijdens een patrouille. Volgens de nieuwe bepaling is de gemeente in 
principe aansprakelijk voor de daden door een lid van het politiepersoneel gesteld in de 
uitoefening van zijn functies, behalve voor de daden gesteld in de uitoefening van zijn taken 
van gerechtelijke politie; in dat laatste geval kan de gemeente een verhaal uitoefenen op de 
Staat (zie de verantwoording bij het amendement van P. BREYNE e.a. op het wetsontwerp op 
de gemeentepolitie, Gedr. St., Kamer, 1984-85, nr. 1009/8-X, p. 18). Hieruit blijkt dat als 
iemand schade lijdt door een foutieve handeling van de gemeentepolitie, gesteld in de 
uitoefening van de functie, hij steeds de gemeente tot schadeloosstelling kan aanspreken, en 
dat als de schadeveroorzakende handeling in de uitoefening van de taken van gerechtelijke 
politie is gesteld, de gemeente een verhaal tegen de Staat kan uitoefenen. Doordat de Staat 
de financiele last dient te dragen van de foutieve schadeveroorzakende handelingen gesteld 
door !eden van de gemeentelijke politie in de uitoefening van hun taken van gerechtelijke 
politie, wordt m.i. de vroegere rechtspraak bevestigd dat de !eden van de gemeentelijke politie 
in dat geval als organen van de Staat moeten worden beschouwd. 
(95) Pol. Hasselt, afdeling Sint-Truiden, 5 december 1979, R.G.A.R., 1981, nr. 10.293. 
(96) Zie voor de burgemeester o.m.: Cass., 16 november 1957, Pas., 1958, I, 265; R. W., 
1958-59, 2009; R. C.J.B., 1958, 130, met noot BuTTGENBACH, A.; zie voor de schepenen o.m.: 
Luik, 26 maart 1987, Rev. Liege, 1987, 846; Verkeersrecht, 1988, 78, met noot GLANSDORFF, 
F.; zie nochtans: Luik, 2 februari 1989, R.G.A.R., 1990, nr. 11.700, waarin wordt beslist dat 
een schepen geen orgaan van de gemeente is omdat hij, behalve als hij ambtenaar van de 
burgerlijke stand is, geen afzonderlijke, maar enkel collegiale bevoegdheden uitoefent~ -
(97) Zie daarover o.m.: BUTTGENBACH, A., ,Le bourgmestre, agissant dans l'exercice de ses 
pouvoirs de police, est-il l'organe de l'Etat ou de la commune?" (noot onder Cass., 16 
november 1957), R. C.J.B., 1958, 132-142; MAST, A., ,Le commissaire de police agissant dans 
l'exercice de ses fonctions est-ill'organe de l'Etat ou de la commune?" (noot onder Cass., 
19 november 1964), R.C.J.B., 1966, 266-274. 
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bare instellingen die eronder ressorteren en de instellingen van open
baar nut, voor zover de rechtspositie van deze personen niet statutair 
is geregeld. Deal dan niet toepasselijkheid van de bepalingen van de 
Arbeidsovereenkomstenwet op het overheidspersoneel hangt dus 
samen met het a/ dan niet statutair geregeld zijn van de rechtspositie 
van deze personen, ongeacht of het nu gaat om organen of aangestel
den van de overheidsbesturen. 
Van welke personeelsleden in overheidsdienst is de rechtspositie 
statutair geregeld? In de regel is dit het geval voor de personeelsleden 
in dienst van het Rijk, de Gewesten, de Gemeenschappen, de provin
ciale en de lokale besturen. Voor het rijkspersoneel bestaat er een 
degelijk uitgewerkt statuut(98), waarvan de algemene principes van 
toepassing zijn op het personeel van de Executieven van de Gewesten 
en de Gemeenschappen(99), maar voor de personeelsleden van pro
vincies en gemeenten is de statutaire rechtspositie veel minder gron
dig uitgewerkt. Of de personeelsleden van nationale en regionale 
openbare instellingen over een statutaire rechtspositie beschikken, 
dient men in de eerste plaats na te gaan aan de hand van de 
oprichtingswet of het oprichtingsdecreet, en subsidiair aan de hand 
van de interne reglementering(100). 
Dit onderzoek naar de toepasselijkheid van de bepalingen van de 
Arbeidsovereenkomstenwet op het overheidspersoneel is hier uiter
aard van belang voor de toepassing van de aansprakelijkheidsbeper
kende norm van artikel 18 van deze wet, die hierboven in afdeling 
II werd besproken. Als een personeelslid in overheidsdienst op basis 
van een arbeidsovereenkomst is tewerkgesteld, kan die persoon 
immers voor de schade die hij of zij in de uitvoering van de arbeidso
vereenkomst aan zijn of haar werkgever of aan derden heeft veroor
zaakt, slechts aansprakelijk worden gesteld onder de voorwaarden 
en binnen de perken vermeld in artikel 18 van de Arbeidsovereen-

(98) K.B. van 2 oktober 1937 ,houdende het statuut van het rijkspersoneel", B.S., 8 oktober 
1937, opnieuw gepubliceerd als bijlage I van het K.B. van 16 maart 1964 (B.S., 25 maart 1964; 
errata in B.S., 7 juli 1964), en nadien herhaaldelijk gewijzigd en aangevuld. 
(99) K.B. van 22 november 1991 ,tot bepaling van de algemene principes van het administra
tief en geldelijk statuut van de rijksambtenaren die van toepassing zijn op het personeel van 
de Executieven en van de publiekrechtelijke rechtspersonen die ervan afhangen" (B.S., 24 
december 1991, eerste uitgave). 
(100) JANVIER, R., o.c., Projessionele aansprakelijkheid en verzekering, p. 156, voetnoot 
(110). Voor de beantwoording van de vraag in welke gevallen de rechtspositie van de 
personeelsleden wei of niet statutair is geregeld, zie vooral: JAMOULLE, M., Le contrat de 
travail, I, Luik, Faculte de Droit, d'Economie et de Sciences Sociales, 1982, p. 19-27, nrs. 
12-18, en p. 37-48, nrs. 26-34; V ANACHTER, 0., ,Het toepassingsgebied van het arbeids
recht", T.P.R., 1987, (67), 76-79; VAN EECKHOUTTE, W., DEMEDTS, M., SAELAERT, C. en 
TAGHON, A., ,Overzicht van rechtspraak. Arbeidsovereenkomsten (1976-1987)", T.P.R., 
1989, (463), p. 474-479, nrs. 3-13. 
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komstenwet. Aan de persoonlijke aansprakelijkheid van deze catego
rie van overheidspersoneelsleden wordt hierna dan ook geen verdere 
aandacht besteed. Er wordt evenmin ingegaan op de persoonlijke 
aansprakelijkheid van de overheidspersoneelsleden die geen werkne
mer zijn, maar wel als aangestelden van het hun tewerkstellend 
overheidsbestuur dienen te worden beschouwd, omdat hier de alge
mene regels van de buitencontractuele aansprakelijkheid van toepas
sing zijn en er daaromtrent in de praktijk geen problemen rijzen. 

B. De persoon1ijke civieJrechtelijke aansprakelijkheid van organen 
van overheidsbesturen die geen werknemers zijn, tegenover derden 

a) Algemene principes 

26. Luidens artikel 24 van de Grondwet is geen voorafgaand verlof 
nodig om vervolgingen in te stellen tegen openbare ambtenaren 
wegens dad en van hun bestuur, behoudens wat ten opzichte van de 
ministers is bepaald. Deze bepaling erkent dus het recht van de 
burgers om bij de bevoegde rechtscolleges een vordering tot schade
loosstelling aanhangig te maken tegen ambtenaren wegens de schade 
die dezen door hun onrechtmatige bestuursdaden zouden hebben 
veroorzaakt(lOl). 
Voor de beoordeling van de persoonlijke aansprakelijkheid van 
organen van overheidsbesturen tegenover derden dient een onder
scheid te worden gemaakt naargelang de door hen begane onrecht
matige handeling al dan niet een voldoende binding met de uitoefe
ning van het ambt vertoont om al of niet aan de tewerkstellende 
overheid te kunnen worden toegerekend. Uit de rechtspraak van het 
Hof van Cassatie kan worden afgeleid dat voor deze toerekening 
vereist is dat de schadeverwekkende handeling van het overheidsper
soneelslid bestaat in de foutieve uitvoering van een daad die dat 
personeelslid, wegens zijn eigen ambt, de macht of de plicht had te 
volbrengen, of die door ieder redelijk en voorzichtig mens moet 

(101) Cass., 14 april1921, Pas., 1921, I, 136, met conclusie van de eerste advocaat-generaal 
LECLERCQ, P.; CAMBIER, C., La responsabi/ite ... , 239; F'LAMME, M.-A., Droit administratif, 
II, p. 1201-1202, nr. 507; JANVIER, R., o.c., Professionele aansprakelijkheid en verzekering, 
150. 
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worden geacht binnen de wettelijke perken van het ambt te zijn 
verricht( 1 02). 
Het overheidsorgaan is tegenover derden aileen aansprakelijk, met 
uitsluiting van het tewerkstellende overheidsbestuur, voor de door 
hem gepleegde onrechtmatige daad, als die daad met de uitoejening 
van zijn ambt niet voldoende binding vertoont om aan het tewerkstel
lende overheidsbestuur te kunnen worden toegerekend, b.v. als dat 
personeelslid de perken van zijn bevoegdheid te buiten gaat of zich 
schuldig maakt aan machtsafwending(103). 
Als de door het overheidsorgaan gepleegde onrechtmatige daad met 
de uitoejening van zijn ambt wei voldoende binding vertoont om aan 
de tewerkstellende overheid te kunnen worden toegerekend, kan de 
benadeelde zijn vordering tot schadeloosstelling instellen, hetzij te
gen het betrokken personeelslid, hetzij tegen het hem tewerkstellende 
overheidsbestuur, hetzij tegen beide samen(104). De benadeelde zal 
er meestal de voorkeur aan geven dat overheidsbestuur zelf tot 
schadevergoeding aan te spreken, al dan niet samen met een of meer 
personeelsleden, hetzij wegens de moeilijkheid het personeelslid te 
identificeren dat de onrechtmatige handeling heeft gesteld, hetzij uit 

(102) Cass., 31 maart 1943, Arr. Verbr., 1943, 75; Pas., 1943, I, 117; Cass., 29 mei 1947, 
Arr. Verbr., 1947, 170; Pas., 1947, I, 216, met noot R.H.; Cass., 1 maart 1951, Arr. Verbr., 
1951, 369; Pas., 1951, I, 436; Cass., 30 april1953, Arr. Verbr., 1953, 96; Pas., 1953, I, 672; 
Cass., 31 januari 1979, Arr. Cass., 1978-79, 614; Pas., 1979, I, 619; R. W., 1979-80, 653; J. T., 
1980, 196; Cass., 19 december 1991, Rev. Liege, 1992, 42, met noot PrEDBOEUF, P. Zie 
daarover vooral: RENARD, C. en GoossENS, C., ,Responsabilite de Ia puissance publique du 
fait de sevices commis parses or ganes" (noot onder Luik, 26 april1955), R. C.J.B., 1956, (10), 
11-15; DALCQ, R.O., Traite ... , I, p. 457-459, nrs. 1365-1372; VAN 0EVELEN, A., De over
heidsaansprakelijkheid ... , p. 162-164, nrs. 140-142; LEWALLE, P ., o.c., Adm. Pub/. T., 1989, 
13-14. 
(103) RENARD, C. en GOOSSENS, C., o.c., R.C.J.B., 1956, 11-13; CAMBIER, C., o.c., Adm. 
Lex., p. 35, nr. 38; FLAMME, M.-A., o.c., Rev. Adm. B., 1968, p. 81, nr. 7; DEMBOUR, J., 
o.c., p. 213-215, nrs. 153-154; ANDRE, R., o.c., p. 687-688, nr. 475; VAN OEVELEN, A., De 
overheidsaansprakelijkheid ... , p. 166, nr. 144; FLAMME, M.-A., Droit administratif, II, p. 
1197-1198, nr. 505, en p. 1202, nr. 507; zie b.v. in de rechtspraak: Cass., 15 januari 1946, 
Arr. Verbr., 1946, 22; Pas., 1946, I, 25; R.J.D.A., 1946, 75, met noot MAST, A.-J.; Cass., 
25 oktober 1951,Arr. Verbr., 1952, 93; Pas., 1952, I, 101; Brussel, 22 oktober 194B,R.G.A.R., 
1949, nr. 4521, met noot HOBERLANT, C.; Brussel, 14 oktober 1961, Pas., 1963, II, 130; 
Brussel, 15 november 1971, Pas., 1972, II, 17; J. T., 1972, 428; Brussel, 21 oktober 1981, J. T., 
1981, 758. 
(104) Cass., 17 juni 1982, Arr. Cass., 1981-82, 1305; Pas., 1982, I, 1221; J.T., 1982, BOO; 
R. W., 1984-85, 1143; R.C.J.B., 1986, 680, met noot CoRNELIS, L.; Cass., 27 oktober 1982, 
Arr. Cass., 1982-83, 307, met noot E.K.; Pas., 1983, I, 278, met noot E.K.; R. W., 1984-85, 
2083, met noot; RENARD, C. en GooSSENS, C., ibid.; DALCQ, R.O., Traite ... , I, p. 462, nr. 
1386; FLAMME, M.-A., o.c., Rev. Adm. B., 1968, ibid.; DEMBOUR, J., O.c., p. 214, nr. 154; 
VAN OEVELEN, A., ibid.; FLAMME, M.-A., Droit administratif, II, p. 1202, nr. 507; LEWAL
LE, P., o.c., Adm. Pub!. T., 1989, 19-20. 
Als zowel het overheidsorgaan als het hem tewerkstellende overheidsbestuur aansprakelijk 
worden gesteld, zijn zij volgens het Hof van Cassatie medeschuldenaars ,die in solidum tot 
betaling gehouden zijn" (Cass., 17 juni 1982, geciteerd bij de aanvang van deze voetnoot). 
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vrees dat het betrokken personeelslid niet voldoende solvabel zou 
zijn(105). 

27. Voor de schade veroorzaakt door milieuverontreiniging dient 
nochtans te worden aangestipt dat de meeste aansprakelijkheidsvor
deringen worden ingesteld in de gevallen van strajrechtelijk gesanc
tioneerde onrechtmatige daden, in het bijzonder bij de misdrijven 
van onvrijwillige slagen en verwondingen (artt. 418 e.v. Sw.). De 
constructie van de orgaantheorie brengt mee dat, als een overheidsor
gaan, handelende binnen de per ken van zijn ambt, een onrechtmatige 
daad, inclusief een strafrechtelijk beteugeld misdrijf, begaat, dit de 
rechtstreekse aansprakelijkheid van de betrokken overheid op basis 
van de artikelen 1382 en 1383 B.W. teweegbrengt, omdat krachtens 
een fictie de onrechtmatige daad van het overheidsorgaan wordt 
gelijkgesteld met de onrechtmatige daad van de overheid zelf. Maar 
aangezien de Staat en andere publiekrechtelijke rechtspersonen niet 
het voorwerp van een strafsanctie kunnen uitmaken en dus ook niet 
kunnen worden veroordeeld als dader, mededader of medeplichtige 
van een misdrijf, kan de benadeelde zich tegen die rechtspersonen 
uit dien hoofde geen burgerlijke partij stellen voor de misdrijven die 
door hun organen werden gepleegd(106). De benadeelde kan zich 
tegen die publiekrechtelijke rechtspersonen evenmin burgerlijke par
tij stellen in hun hoedanigheid van burgerlijk aansprakelijke partij 
voor de misdrijven die door hun organen werden gepleegd, omdat 
in artikel4 van de Voorafgaande Titel Sv. en in de artikelen 145, 190, 
205, 210 en 216 Sv. met ,burgerlijk aansprakelijke partij(en)" enkel 
degenen worden bedoeld die krachtens artikel13 84 B. W. aansprake
lijk zijn voor andermans onrechtmatige gedragingen, terwijl de 
overheidsbesturen op grond van de artikelen 1382 en 1383 B.W. 

(105) GOOSSENS, C., o.c., R.C.J.B., 1958, 52-53; FLAMME, M.-A., o.c., Rev. Adm. B., 1968, 
ibid.; MAST, A., ALEN, A. en DUJARDIN, J., o.c., p. 592, nr. 593; FLAMME, M.-A., Droit 
administratif, ibid.; zie ook: R.v.St., arrest Zoete II, nr. 22.446, 8 juli 1982, R. W., 1982-83, 
(1633), 1680-1681, rechtsoverwegingen 8.5.3. en 8.5.4. 
(106) VAN RoYE, R., o.c., p. 143-144, nr. 107; MAST, A.-J., noot onder Gent, 24 mei 1946, 
R.C.J.B., 1947, 137; HAYOIT DE TERMICOURT, R., conclusie voor Cass., 16 december 1948, 
J. T., 1949, (149), 150; CAMBIER, C., noot onder Cass., 16 december 1948, J.T., 1949, (150), 
152-153; DALCQ, R.O., Traite ... , I, p. 469, nrs. 1415-1416; E.K., noot onder Cass., 27 oktober 
1982, Arr. Cass., 1982-83, (307), 308; D'HAENENS, J., o.c., p. 153-154, nr. 202; VAN 
OEVELEN, A., De overheidsaansprakelijkheid ... , p. 432-433, nr. 407; Cass., 15 januari 1946, 
Arr. Verbr., 1946, 22; Pas., 1946, I, 25; R.J.D.A., 1946, 75, met noot MAsT, A.-J.; Cass., 
16 december 1948, Arr. Verbr., 1948, 638; Pas., 1948, I, 723; J. T., 1949, 148, met conclu-sie 
van de eerste advocaat-generaal HAYOIT DE TERMICOURT, R., en met noot CAMBIER, C.; 
R.C.J.B., 1949, 97, met noot DABIN, J.; Luik, 26 maart 1987, Rev. Liege, 1987, 846; 
Verkeersrecht, 1988,78, met noot GLANSDORFF, F.; Brussel, 19 mei 1989, R.G.A.R., 1990, 
nr. 11.685, met noot GLANSDORFF, F.; Brussel, 26 juni 1990, R.G.A.R., 1991, nr. 11.767. 
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burgerlijk aansprakelijk zijn voor de onrechtmatige gedragingen van 
hun organen(107). 
Uit het voorgaande volgt dus dat wanneer een onrechtmatige daad 
van een overheidsorgaan strafrechtelijk wordt gesanctioneerd, de 
benadeelde van het desbetreffende overheidsbestuur slechts schade
loosstelling kan verkrijgen door een vordering bij de burgerlijke 
rechtbanken in te stellen. De jongste tijd is op deze rechtspraak de 
kritiek uitgeoefend dat ze uitgaat van een onjuiste interpretatie van 
de rechtspraak van het Hof van Cassatie aangaande de strafbaarheid 
van rechtspersonen, en van een te enge opvatting van het begrip 
,burgerlijk aansprakelijke partij" in het Wetboek van Strafvorde
ring(108). Mij lijkt het eerder dat deze rechtspraak een logische en 
consequente toepassing maakt van de principes van de orgaantheo
rie(109), al moet worden erkend dat een hieraan verbonden processu
eel nadeel is dat de benadeelde, die zich eerst voor de strafrechter 
burgerlijke partij heeft gesteld tegen het orgaan dat het misdrijf heeft 
gepleegd, nadien eventueel verplicht is om voor de burgerlijke rechter 
nog een vordering tot schadeloosstelling in te stellen tegen de rechts
persoon aan wie de onrechtmatige handeling van het orgaan kan 
worden toegerekend. 

28. Als zowel het overheidsorgaan als het hem tewerkstellende over
heidsbestuur tegenover derden civielrechtelijk aansprakelijk kunnen 
worden gesteld, is een deel van de rechtspraak en de rechtsleer van 
oordeel dat de persoonlijke aansprakelijkheid van het overheidsor
gaan slechts in het gedrang kan komen indien dat personeelslid zich 
schuldig heeft gemaakt aan een opzettelijke fout of een zware fout. 
De onderliggende redenering daarbij is dat, als een ambtenaar ook 
persoonlijk aansprakelijk zou zijn voor de schade die hij door een 
lichte fout aan derden heeft veroorzaakt, dit tot gevolg zou hebben 

(107) Zelfde verwijzingen als in vorige voetnoot. Betreffende het begrip ,burgerlijk aanspra
kelijke partij" in artikel4 van de Voorafgaande Titel Sv. en in de artikelen 145, 190, 205, 
210 en 216 Sv., zie VAN DEN BosscHE, J., ,Le civilement responsable, et specialement celui 
de !'incapable, au repressif", R.D.P., 1966-67, (36), p. 39-42, nr. 6. 
(108) Zie vooral: GLANSDORFF, F., noot onder Luik, 26 maart 1987, Verkeersrecht, 1988, 
(82), 83; DALCQ, R.O. en GLANSDORFF, F., ,Examen de jurisprudence (1980 a 1986). La 
responsabilite delictuelle et quasi delictuelle (suite)", R.C.J.B., 1988, (391), p. 405-406, nr. 
83, b); JASSOGNE, C., ,La responsabilite des fonctionnaires et des pouvoirs publics- Essai 
de synthese", Rev. Reg. Dr., 1989, (469), 473; LEWALLE, P., o.c.,Adm. Pub!. T., 1989, 18; 
GLANSDORFF, F., ,Reflexions sur Ia theorie de l'organe", in La responsabilite des pouvoirs 
publics, Brussel, Bruylant, 1991, (61), p. 63-64, nr. 3. 
(109) CAMBIER, C., noot onder Corr. Brussel, 31 maart 1943, J.T., 1944-45, 151; VAN RoYE, 
R., o.c., p. 144, nr. 107; MAST, A., noot onder Gent, 24 mei 1946, R.C.J.B., 1947, 137; 
HAYOIT DE TERMICOURT, R., conclusie voor Cass., 16 december 1948, J.T., 1949, 150; 
CAMBIER, C., noot onder Cass., 16 december 1948, J.T., 1949, 152-153. 
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dat de werking van het administratief apparaat zou kunnen worden 
lamgelegd, omdat de ambtenaren zouden weigeren nog enig initiatief 
te nemen(llO). 
Terecht wordt deze opvatting in een belangrijk gedeelte van de 
rechtsleer van de hand gewezen, omdat de op billijkheidsoverwegin
gen gebaseerde redenering die eraan ten grondslag ligt, meebrengt 
dat de algemene zorgvuldigheidsnorm van artikel1382 B.W. voor de 
overheidspersoneelsleden die organen zijn, wordt verzacht, doordat 
hun aansprakelijkheid voor lichte fouten wordt uitgeschakeld(lll). 
In verscheidene arresten heeft het Hof van Cassatie deze uitsluiting 
van de Iichte fout voor de overheidspersoneelsleden-organen ontoe
laatbaar geacht, omdat het in artikel 1382 B. W. geen steun 
vindt(112). 

b) Toepassing van de algemene principes op de schade veroorzaakt 
door milieuverontreiniging 

29. Om de hierboven abstract geformuleerde rechtsregels een iets 
meer concrete inhoud te geven, worden hierna bij wijze van illustratie 
enkele gevallen van schade door milieuverontreiniging aangestipt 
waarin de civielrechtelijke aansprakelijkheid van een overheidsbe
stuur en van een of meer van haar personeelsleden aan de orde is 
gebracht of aan de orde kan komen. Deze gevallen kunnen in drie 
categorieen worden gerangschikt(113). 
In de eerste plaats kan een overheidsbestuur, b.v. een gemeente, zelf 

(110) CAMBIER, C., ,La responsabilite des pouvoirs publics pour fautes de leurs agents et 
la responsabilite personnelle de ceux-ci pour les actes de leurs fonctions" (noot onder Gent, 
2 aprill957), R.C.J.B., 1958, (27), 35-36; WIGNY, P., o.c., p. 312-313, m. 395; BUTTGEN
BACH, A., Manuel de droit administratif, I, Theorie generate du droit administratif beige, 
Brussel, Larcier, 1966, p. 328-330, nr. 353; DEMBOUR, J., o.c., p. 214-215, nr. 154; Brussel, 
30 december 1953, J.T., 1954, 242; Gent, 2 aprill957, R. W., 1957-58, 23, met conclusie van 
de advocaat-generaal MATTHIJS, J.; R.C.J.B., 1958, 21, met noot CAMBIER, C.; Luik, 26 
januari 1971, J.T., 1971, 292; Luik, 2 februari 1989, R.G.A.R., 1990, nr. 11.700, met noot 
GLANSDORFF, F. 
(111) GooSSENS, C., o.c., R.C.J.B., 1958, 47-58; DALCQ, R.O., Traite ... , I, p. 462, nrs. 
1386-1387; FLAMME, M.-A., o.c., Rev. Adm. B., ,1968, p. 82-85, nrs. 10-12; MAST, A., ALEN, 
A. en DUJARDIN, J., o.c., p. 592, nr. 593; ANDRE, R., o.c., p. 690, nr. 477; VAN 0EVELEN, 
A., De overheidsaansprakelijkheid ... , p. 167, nr. 145; LEWALLE, P., o.c., Adm. Pub!. T., 
1989, 22-23; FLAMME, M.-A., Droit administratif, II, p. 1203-1204, nr. 508; GLANSDORFF, 
F., o.c., La responsabilite des pouvoirs publics, p. 70, nr. II. 
(112) Cass., 14 aprill921, Pas., 1921, I, 136, met conclusie van de eerste advocaat-generaal 
LECLERCQ, P.; Cass., 23 november 1931, Pas., 1931, I, 291; Cass., 14 november 1946, Arr. 
Verbr., 1946, 380; Pas., 1946, I, 415; Cass., 17 juni 1982, Arr. Verbr., 1981-82, 1305; Pas., 
1982, I, 1221; J. T., 1982, 800; R. W., 1984-85, 1143; R.C.J.B., 1986, 680, met noot CORNELIS, 
L. 
(113) De hierna volgende indeling is ontleend aan BocKEN, H., o.c., p. 191-192, nr. 114. Dit 
geldt ook voor de meeste hierna vermelde voorbeelden. 
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milieuverstorende activiteiten ontwikkelen of gebruik maken van 
milieuverstorende technieken, ten gevolge waarvan dat bestuur en/ of 
zijn personeelsleden aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de 
schade die derden daarvan ondervinden, b. v. bij de exploitatie van 
een gemeentelijk slachthuis(ll4) of een gemeentelijke stortplaats. Er 
kan hier eveneens melding worden gemaakt van een geval in de 
rechtspraak waarin een van de gemeente Verviers afhangende water
distributiemaatschappij, van wie een aantal abonnees nog Ioden 
leidingen had, aansprakelijk werd gesteld voor de schade die het 
loodhoudende water aan een verbruiker had aangericht, omdat deze 
maatschappij had nagelaten de abonnees op een efficiente wijze te 
waarschuwen voor het gevaar verbonden aan dat water en evenmin 
had gewezen op de middelen om dat gevaar te voorkomen(l15). 
De civielrechtelijke aansprakelijkheid van een overheidsbestuur en 
van zijn personeelsleden voor schade veroorzaakt door milieuveront
reiniging kan in de tweede plaats in het gedrang komen doordat 
saneringswerken waartoe dat bestuur heeft beslist om milieuvervui
ling op te vangen of te neutraliseren, niet of niet zorgvuldig zijn 
uitgevoerd. Zo werden een aantal gemeentebesturen mede aanspra
kelijk gesteld voor verkeersongevallen veroorzaakt door rookont
wikkeling afkomstig van vuilnisbelten, omdat ze geen of onvoldoen
de voorzorgsmaatregelen hadden genomen bij het gevaar · dat een 
vuilnisbelt spontaan zou ontbranden(l16). In de rechtspraak zijn er 
ook een aantal gevallen waarin een gemeente aansprakelijk wordt 
gesteld voor schade ten gevolge van overstromingen door afvalwater 
of rioolwater, als die overstromingen veroorzaakt zijn door een fout 
in de conceptie of de constructie van een riool of door een gebrekkig 
onderhoud ervan(ll7). 
De civielrechtelijke aansprakelijkheid van een overheidsbestuur en 
van zijn personeelsleden voor schade veroorzaakt door milieuveront
reiniging kan in de derde plaats in het gedrang worden gebracht 
doordat het bestuur zijn bevoegdheid om politiemaatregelen te ne
men met het oog op de bestrijding van milieuverstoring niet of niet 
behoorlijk uitoefent, b.v. als het bestuur nalaat verordenend op te 

(114) Luik, 1 maart 1905, B.J., 1905, 386. 
(115) Luik, 8 oktober 1969, R.G.A.R., 1969, nr. 8341, waarbij wordt bevestigd Rb. Verviers, 
16 januari 1968, R.G.A.R., 1968, nr. 8099. 
(116) Zie o.m. Rb. Luik, 5 februari 1975, R.G.A.R., 1975, nr.9506, met noot. 
(117) Gent, 9 februari 1877, Pas., 1877, II, 232; Brussel, 5 juli 1892, Pas., 1893, II, 34; Brussel, 
10 juli 1957, Rev. Adm. B., 1958, 273; Brussel, 28 oktober 1969, Pas., 1970, II, 16; Rb. Brussel, 
11 maart 1885, Pas., 1885, III, 203; Rb. Brussel, 17 juni 1893, Pas., 1893, III, 343; Vred. 
Elsene, 28 maart 1933, J.J.P., 1933, 321. Zie daarover uitvoeriger: BocKEN, H., o.c., p. 
208-210, nr. 121. 
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treden in een geval waarin het daartoe wettelijk verplicht is{l18). Een 
belangrijke politiebevoegdheid die aan verscheidene overheidsbestu
ren (Executieven van de Gewesten, bestendige deputaties, colleges 
van burgemeester en schepenen) toekomt, ter voorkoming van mi
lieuverstoring, is de beslissing over de aanvragen voor de toekenning 
van een bouw- en verkavelingsvergunning, en sinds l september 1991 
in het Vlaamse Gewest de milieuvergunning. Het vergunningverle
nende . bestuur en een of meer van zijn personeelsleden zouden 
civielrechtelijk aansprakelijk kunnen worden gesteld indien ze zich 
bij de beoordeling van de vergunningsaanvraag zouden schuldig 
maken aan machtsafwending, door namelijk andere doelstellingen 
na te streven dan die welke wettelijk in aanmerking mogen worden 
genomen{l19) of indien ze de gevraagde vergunning zouden toeken
nen na een slechts oppervlakkig onderzoek van het dossier(120), in 
zoverre deze fouten uiteraard schade aan derden hebben veroor
zaakt. In de rechtspraak zijn daarvan nog geen voorbeelden gekend, 
wellicht wegens de zware bewijslast die hier op de benadeelde 
rust(121). Tenslotte zijn er sommige overheidsbesturen en vooral 
sommige gespecialiseerde ambtenaren en de burgemeesters die belast 
zijn met het toezicht op de naleving van diverse milieurechtsnormen, 
in het raam waarvan zij administratieve sancties en veiligheidsmaat
regelen kunnen nemen, zoals de stopzetting van een hinder veroorza
kende activiteit, de verzegeling van bepaalde toestellen of installaties 
en zelfs de onmiddellijke sluiting van een inrichting(122). Recent 

(118) Zie daarover uitvoeriger: BocKEN, H., o.c., p. 211-215, nrs. 122-124 en de verwijzingen 
aldaar. Betreffende de aansprakelijkheid van een overheidsbestuur voor het niet-uitoefenen 
van zijn verordenende bevoegdheid, zie Cass., 23 april 1971, Arr. Cass., 1971, 786, met 
conclusie van de advocaat-generaal DUMON, F., Pas., 1971, I, 752; R. W., 1970-71, 1793, met 
conclusie; R.G.A.R., 1971, nr. 8703; J.T., 1972, 689, met noot MAYSTADT, P.; R.C.J.B., 
1975, 5, met noot DELPEREE, F. 
(119) BOCKEN, H., o.c., p. 218-219, nr. 126. 
(120) BOCKEN, H., o.c., p. 224, nr. 128. 
(121) Ret is niet zonder belang hier even melding te maken van een arrest van het Hof van 
Cassatie van 8 april1983 (Arr. Cass., 1982-83, 938; Pas., 1983, I, 838; R. W., 1984-85, 673, 
met noot), waarin werd beslist dat het enkele feit dat een hogere overheid, in casu de Koning, 
de zienswijze van de Bestendige Deputatie van de provincie Antwerpen niet heeft gedeeld 
omtrent de toekenning van een exploitatievergunning en om die reden het besluit van de 
Bestendige Deputatie daaromtrent in het raam van het administratief beroep heeft vernietigd, 
niet noodzakelijk doet blijken dat de Bestendige Deputatie een fout in de zin van artikel 1382 
B. W. heeft begaan. Zie over dit arrest: VAN GERVEN, W., Hoe blauw is het bloed van de prins? 
De overheid in het verbintenissenrecht, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1984, p. 
54-57, nr. 12; VAN OEVELEN, A., De overheidsaansprakelijkheid ... , p. 187-188, nr. 157, en 
p. 192-193, nr. 160; LEWALLE, P., o.c., Adm. Pub!. T., 1989, 15. 
(122) BocKEN, H., o.c., p. 228, nr. 130 en de aldaar vermelde wettelijke bepalingen; adde: 
artikelen 53 en 57 van het decreet van de Vlaamse Raad van 12 december 1990 betreffende 
het bestuurlijk beleid (B.S., 21 december 1990), evenals de bepalingen vermeld in voetnoot 
(123). 
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hebben in het Vlaamse Gewest de burgemeester en de daartoe aange
duide ambtenaren in dit opzicht vrij uitgebreide bevoegdheden gekre
gen(l23). Een burgemeester en een gemeente kunnen dan ook aan
sprakelijk worden gesteld als ze zonder gegronde reden te strenge 
veiligheidsmaatregelen hebben genomen(124) of als ze hebben nage
laten het nodige toezicht uit te oefenen, b.v. op de naleving van de 
bepalingen van het Vlaamse Afvalstoffendecreet bij de exploitatie 
van een gemeentelijke stortplaats(125). 

C. De persoonlijke civielrechtelijke aansprakelijkheid van organen 
van overheidsbesturen die geen werknemers zijn, tegenover het hun 
tewerkstellende overheidsbestuur 

30. De persoonlijke aansprakelijkheid van het overheidsorgaan dat 
geen werknemer is, tegenover het hem tewerkstellende overheidsbe
stuur, kan op twee manieren in het gedrang komen. Dit kan op 
rechtstreekse wijze gebeuren doordat een overheidsorgaan b.v. aan 
zijn bestuur toebehorende goederen door nalatigheid of onachtzaam
heid beschadigt. Deze aansprakelijkheid kan op onrechtstreekse 
wijze aan de orde komen als het overheidsbestuur, dat wegens de 
schade die een van zijn personeelsleden onrechtmatig aan derden 
heeft toegebracht, al dan niet samen met het betrokken personeelslid 
tot schadeloosstelling werd veroordeeld, de betaalde schadevergoe
ding nadien op dat personeelslid verhaalt(l26). Uit het beginsel van 
de persoonlijke aansprakelijkheid van het overheidsorgaan tegeno
ver derden vloeit voort dat het overheidsbestuur voor wiens rekening 
het orgaan handelde, een vordering tot schadevergoeding bezit tegen 
het orgaan wiens onrechtmatige daad ertoe leidde dat het betrokken 
overheidsbestuur tot betaling van schadevergoeding jegens de bena
deelde werd veroordeeld(127). Als een overheidsbestuur en een van 

(123) Zie artikelen 29 tot 32 van het decreet van de Vlaamse Raad van 28 juni 1985 betreffende 
de milieuvergunning en de artikelen 58 en 64 tot 67 van het Besluit van de Vlaamse Executieve 
van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuver
gunning. 
(124) Brussel, 14 oktober 1963, Pas., 1963, II, 130. Een aansprakelijkheidsvordering werd 
daarentegen afgewezen in Luik, 29 juli 1875, Pas., 1876, II, 98. 
(125) Antwerpen, 9e Kamer, 9 februari 1990, onuitgegeven, notitienummer parket 1056 P 89, 
maar we! samengevat weergegeven inAmenagement-Environnement, 1990, 121 (strafrechtelij
ke en burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de burgemeester en de bevoegde schepen). 
(126) GooSSENS, C., o.c., R.C.J.B., 1958, 53; WIGNY, P., o.c., p. 314-315, nr. 387; DALCQ, 
R.O., Traite ... , I, p. 465, nr. 1395; FLAMME, M.-A., o.c., Rev. Adm. B., 1968, p. 104, nr. 
40; VAN OEVELEN, A., De overheidsaansprakelijkheid ... , p. 168, nr. 146. 
(127) GooSSENS, C., ibid.; DALCQ, R.O., Traite ... , I, p. 465, nr. 1396; FLAMME, M.-A., a. c., 
Rev. Adm. B., 1968, p. 111, nr. 51; VAN OEVELEN, A., ibid. 
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zijn organen samen in solidum aansprakelijk werden gesteld voor de 
onrechtmatige daad die dat orgaan in de uitoefening van zijn functie 
had begaan, kan het bestuur dat de benadeelde schadeloos heeft 
gesteld, de betaalde schadevergoeding van dat orgaan terugvorderen, 
zowel op grond van artikell382 B.W. alsop grond van artikel1251, 
3°, B.W., luidens welke bepaling indeplaatsstelling van rechtswege 
geschiedt ten voordele van degene die (in casu het overheidsbestuur), 
met of voor een ander (in casu het overheidsorgaan) tot betaling van 
een schuld gehouden zijnde, deze schuld voldaan heeft(128). Als 
enkel een overheidsbestuur aansprakelijk werd gesteld voor de scha
de die door een van zijn organen onrechtmatig aan een derde werd 
veroorzaakt, is de juridische grondslag van de verhaalsvordering die 
dat bestuur tegen zijn orgaan kan instellen tot terugbetaling van de 
aan de derde uitgekeerde schadeloosstelling, niet artikel 1251, 3 ° 
B.W., maar wei artikell382 B.W., omdat het bestuur bij de betaling 
van die schadeloosstelling zijn eigen schuld vereffent, en dit een 
vermogensnadeel is, ontstaan door de fout van dat orgaan, dat dan 
ook tot terugbetaling gehouden is(129). 

31. Uit enkele onderzoeken is gebleken dat de Staat de uitgekeerde 
schadevergoeding in de praktijk nagenoeg nooit op zijn personeels
leden verhaalt, behoudens wanneer het personeelslid een uitzonder
lijk zware fout heeft begaan(l30). De belangrijkste overwegingen die 
hieraan ten grondslag liggen, zijn wellicht dat de omvang van de 
toegebrachte schade onevenredig is met de Iichte fout die ten laste 
van het personeelslid kan worden gelegd, en dat de toepassing van 
de gemeenrechtelijke aansprakelijkheidsregelen het initiatief van de 
personeelsleden in overheidsdienst zou lamleggen. Een andere reden 
is dat de Staat meestal zelf wenst te beslissen welke gevolgen aan de 

(128) Cass., 17 juni 1982, Arr. Verbr., 1981-82, 1305; Pas., 1982, I, 1221; J.T., 1982, 800; 
R. W., 1984-85, 1143; R.C.J.B., 1986, 680, met noot CORNELIS, L. Zie voor een regresvorde
ring gebaseerd op artikel 1382 B.W.: Luik, 9 januari 1950, R.C.J.B., 1951, 177, met noot 
VAUTHIER, M.; Mil. Ger., 17februari 1977, R.G.A.R., 1980, nr. 10.132; Mil. Ger., 25 januari 
1978, R.G.A.R., 1979, nr. 10.023. Zie voor een regresvordering gebaseerd op artikel 1251, 
3°, B.W.: DE PAGE, H., o.c., II, p. 1122-1123, nr.l066; DALCQ, R.O., ibid.; FLAMME, M.-A., 
o.c., Rev. Adm. B., 1968, p. 109, nr. 47. 
(129) Cass., 3 oktober 1955, Arr. Verbr., 1956, 64; Pas., 1956, I, 79; J.T., 1956, 176; 
R.C.J.B., 1958, 38, met noot GoossENS, C.; Cass., 24 januari 1980, Arr. Cass., 1979-80, 601; 
Pas., 1980, I, 590; R.W., 1980-81, 760; J.T., 1980, 358; R.G.A.R., 1982, nr. 10.491; 
GOOSSENS, C., o.c., R.C.J.B., 1958, 53-54; VAN 0EVELEN, A., De overheidsaansprakelijk
heid ... , p. 169-170, nr. 147. 
(130) GooSSENS, C., o.c., R.C.J.B., 1958, 54-55; FLAMME, M.-A., o.c., Rev. Adm. B., 1968, 
p. 111-112, nr. 52; LEWALLE, P., o.c., Adm. Pub/. T., 1989, 25-27; MAST, A., ALEN, A. 
enDuJARDIN, J., o.c., p. 591, nr. 593; GLANSDORFF, F., o.c., La responsabilitedespouvoirs 
publics, p. 70-71, nr. 12. 
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fout van een personeelslid moeten worden verbonden, en dat een 
tuchtsanctie daartoe een geschikter middel kan zijn(131). De Staat 
vindt het meestal trouwens niet erg opportuun om betwistingen met 
zijn personeelsleden door de rechtbanken te Iaten beslechten, omdat 
die geschillen beter binnen de dienst zelf kunnen worden opgelost. 
Daarbij moet ook nog rekening worden gehouden met de financiele 
en andere lasten die voor de Staat uit een rechterlijke procedure 
voortvloeien(132). 
De in het vorige randnummer uiteengezette regel volgens dewelke een 
overheidsorgaan overeenkomstig de algemene principes van de bui
tencontractuele aansprakelijkheid (artt. 1382-1383 B.W.) tegenover 
het bestuur aansprakelijk is, wordt in de rechtspraak van de feiten
rechters niet altijd nageleefd. Zoals bij de persoonlijke aansprake
lijkheid van het overheidsorgaan tegenover derden(133), zijn er ook 
hier soms uitspraken waarin wordt beslist dat aileen de opzettelijke 
of de zware fout, maar niet de Iichte fout van het overheidsorgaan 
zijn aansprakelijkheid tegenover het bestuur in het gedrang kan 
brengen(134). Zoals hierboven reeds werd aangestipt, dient deze 
opvatting van de hand te worden gewezen, omdat hier de algemene 
zorgvuldigheidsnorm van artikel1382 B.W. wordt verzacht voor de 
overheidsorganen, doordat de aansprakelijkheid voor hun lichte fout 
wordt uitgeschakeld(135). 

IV. ALGEMEEN BESLUIT 

32. Uit dit onderzoek van de civielrechtelijke aansprakelijkheid van 
werknemers en ambtenaren voor schade veroorzaakt door milieuver
ontreiniging kunnen naar mijn oordeel twee algemene conclusies 
worden getrokken. 
In de eerste plaats valt het op dat de aansprakelijkheidsbetwistingen 
in dit domein, zeker bij ambtenaren, zich vooral voordoen naar 

(131) FLAMME, M.-A., o.c., Rev. Adm. B., 1968, p. 112, nr. 53; MAST, A., ALEN, A. en 
DuJARDIN, J., ibid.; VAN OEVELEN, A., De overheidsaansprakelijkheid ... , p. 170, nr. 148. 
(132) GOOSSENS, C., o.c., R.C.J.B., 1958, 54; FLAMME, M.-A., ibid.; VAN 0EVELEN, A., 
ibid. 
(133) Zie supra, nr. 28 en de verwijzingen aldaar in voetnoot (110). 
(134) Zie b.v. Luik, 9 januari 1950, R.C.J.B., 1951, 177, met noot VAUTHIER, M.; Luik, 15 
april1954, Jur. Liege, 1954-55, p. 92, nr. 20; zie in dezelfde zin: DEMBOUR, J., o.c., p. 216, 
nr. 154. 
(135) Zie supra, nr. 28 en de aldaar in voetnoot (111) en (112) geciteerde rechtspraak en 
rechtsleer; adde: ANDRE, R., o.c., p. 693-694, nr. 478; GLANSDORFF, F., o.c., La responsabili
te des pouvoirs publics, p. 71, nr. 12. 
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aanleiding van strajvervolgingen die zijn ingesteld wegens de overtre
ding van strafrechtelijk gesanctioneerde milieurechtsnormen. In de 
loop van het strafproces zal de benadeelde zich dan vaak burgerlijke 
partij stellen om de door hem geleden schade vergoed te krijgen. Dit 
hangt uiteraard samen met het vrij grote aantal strafbepalingen dat 
de jongste jaren, vaak op weinig doorzichtige wijze, werd uitgevaar
digd om inbreuken op milieurechtsnormen te sanctioneren(136). 
Voor het civiele aansprakelijkheidsrecht brengt dit mee dat in toene
mende mate rekening moet worden gehouden met de bepalingen van 
het strafprocesrecht die de burgerlijke vordering voortvloeiend uit 
een misdrijf beheersen, o.m. op het stuk van de verjaring (zie art. 
26 van de Voorafgaande Titel Sv.). 
Bij een vergelijking tussen de civielrechtelijke aansprakelijkheid van 
werknemers en van ambtenaren voor de schade veroorzaakt door 
milieuverontreiniging wordt men in de tweede plaats getroffen door 
het erg verschillende aansprakelijkheidsstelsel dat voor beide catego
rieen geldt. Terwijl de werknemers, zowel die van deprive-sector als 
de , ,contractuele'' personeelsleden van de overheidssector, krachtens 
artikel 18 van de Arbeidsovereenkomstenwet slechts aansprakelijk 
kunnen worden gesteld voor de gevolgen van hun opzettelijke fout, 
hun zware fout en de bij hen gewoonlijk voorkomende Iichte fout, 
kunnen de personeelsleden in overheidsdienst die geen werknemer 
zijn, overeenkomstig de algemene principes van de civielrechtelijke 
aansprakelijkheid, ook voor de gevolgen van hun lichte fout tot 
schadeloosstelling gehouden zijn. Voor deze ongelijke behandeling 
van twee in sociaal-economisch opzicht vergelijkbare groepen van de 
bevolking kan geen redelijke verantwoording worden gegeven. Er 
werd hierop dan ook al verscheidene malen kritiek uitgeoefend(137). 
Dit theoretisch als discriminatoir overkomend onderscheid tussen 
personeelsleden die werknemers zijn en die welke deze hoedanigheid 
niet bezitten, wordt in de praktijk wel enigszins afgezwakt doordat 
de Staat, als hij jegens de benadeelde aansprakelijk wordt gesteld, 
de betaalde schadevergoeding slechts verhaalt op het orgaan dat geen 
werknemer is, als die persoon een opzettelijke fout of een zware fout 

(136) FAURE, M., Preadvies milieustrajrecht, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu Uitgevers, 1990, 
p. 142, nr. 132. 
(137) DALCQ, R.O., ,Le legislateur contre le droit (A propos de l'article 18 de la loi du 3 
juillet 1978)", R.G.A.R., 1979, nr. 10.040; FAGNART, J.-L., o.c., Responsabiliteet reparation 
des dommages, p. 72, nr. 85; VAN OEVELEN, A., o.c., R. W., 1987-88, p. 1174, nr. 10, en 
p. 1183-1184, nr. 29; GLANSDORFF, F., o.c., La responsabilite des pouvoirs publics, p. 66-67, 
nr. 6. 
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heeft begaan(138). Als het wetsontwerp op het politieambt(139) 
goedgekeurd wordt, zal dit verschil in aansprakelijkheidsregeling 
helemaal tot het verleden behoren voor de politieambtenaren van de 
rijkswacht, de gemeentepolitie en de gerechtelijke politie bij de 
parketten. Luidens artike147 van dit wetsontwerp zijn deze politie
ambtenaren, als zij in de uitoefening van hun functie aan de Staat, 
aan de gemeente of aan derden schade berokkenen, slechts tot 
vergoeding gehouden als zij een opzettelijke fout, een zware fout of 
een Iichte fout die bij hen gewoonlijk voorkomt begaan. Voor de 
interpretatie van de begrippen ,opzettelijke fout", ,zware fout" en 
,gewoonlijk voorkomende Iichte fout" wordt uitdrukkelijk verwe
zen naar de betekenis die de rechtspraak en de doctrine hebben 
gegeven aan de overeenstemmende begrippen in artikel 18 van de 
Arbeidsovereenkomstenwet(140). 

(138) Zie supra, nr. 31 en de verwijzingen aldaar. 
(139) Wetsontwerp op het politieambt, Gedr. St., Kamer, 1990-91, nr. 1637/1. 
(140) Memorie van toelichting bij het wetsontwerp op het politieambt, Gedr. St., Kamer, 
1990-91, nr. 1637/1, p. 80. 
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SOMMAIRE 

LA RESPONSABILITE DU PERSONNEL DE CADRE, DES AUTRES TRA V AILLEURS 

ET DES FONCTIONNAIRES POUR DOMMAGES CAUSES PAR POLLUTION DE L'EN

VIRONNEMENT 

Dans le present article, I' auteur etudie d'abord la responsabilite civile personnelle 
des cadres et autres travailleurs salaries pour dommages causes par pollution de 
1' environnement. En matiere de responsabilite civile, les cadres sont soumis au meme 
regime que les autres travailleurs. Aux termes de !'article 18, premier et deuxieme 
alineas, de la loi relative aux contrats de travail, un travailleur ne peut etre rendu 
responsable des dommages causes a son employeur ou a des tiers dans I' execution 
de son contrat de travail, que s'il s'est rendu coupable d'une faute intentionnelle, 
d'une faute lourde ou d'une faute Iegere mais habituelle dans son chef. L'auteur 
examine ensuite successivement le champ et les modalites d'application de cette 
disposition avec ses applications eventuelles en cas de dommages causes par pollu
tion de l'environnement. 11 analyse, ensuite, le caractere imperatif de cette disposi
tion et I' incidence de cette norme limitative de la responsabilite sur la responsabilite 
de l'employeur-commettant, en vertu de !'article 1384 al. 3 C.c., pour le fait illicite 
du travailleur-prepose. 11 etudie, enfin, la prescription de I' action en responsabilite 
et precise les juridictions competentes pour conna!tre de cette action sur base de 
l'art. 18 de la loi sur le contrat de travail. 

Dans la deuxieme partie, !'auteur du present article s'attache ala responsabilite civile 
des fonctionnaires pour dommages causes par pollution de l'environnement. 11 
examine en premier lieu les regles de responsabilite applicables, celles-ci differant 
selon que le membre du personnel d'une administration publique est un organe ou, 
au contraire, un prepose de cette administration et selon qu'il est lie ou non par un 
contrat de travail avec cette administration. Ensuite, il examine la responsabilite 
civile personnelle des organes d'administrations publiques qui ne sont pas des 
travailleurs salaries, et ce tant envers les tiers qu'envers !'administration qui les 
emploie, avec les applications eventuelles en cas de dommages causes par pollution 
de l'environnement. 

Cet examen permet de degager deux conclusions generales. 

En premier lieu, il est frappant que la plupart des contestations concernant les 
questions de responsabilite ici examinees se presentent a !'occasion de poursuites 
penales engagees pour cause d'infraction a des normes penalement sanctionnees en 
matiere d'environnement. En second lieu, on est frappe par les regles tres differentes 
regissant la responsabilite civile des travailleurs salaries, d'une part, et'du personnel 
des administrations publiques, d'autre part, alors que les premiers ne peuvent etre 
rendus responsables que des consequences de leur faute intentionnelle, leur faute 
grave et leur faute Iegere mais habituelle, les seconds, lorsqu'ils ne sont pas lies par 
un contrat de travail comme c'est le cas le plus frequent, peuvent etre tenus a 
reparation de leur faute meme Iegere. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

DIE HAFTUNG Fi'JHRENDER ANGESTELLTER, ANDERER ARBEITNEHMER UND 

BEAMTER FUR DURCH UMWELTVERSCHMUTZUNG VERANLASSTE SCHADENS

FALLE 

In diesem Beitrag untersucht der Verfasser zunachst die personliche zivilrechtliche 
. Haftung fiihrender Angestellter und anderer Arbeitnehmer fiir durch Umweltver
schmutzung veranlaBte Schadensfalle. Hinsichtlich der zivilrechtlichen Haftpflicht 
unterliegen fiihrende Angestellte derselben Regelung wie die anderen Arbeitnehmer. 
Laut Art. 18, Abs. 1 & 2, des Arbeitsvertragsrechtes kann ein Arbeitnehmer fiir den 
bei der Ausfiihrung seines Arbeitsvertrags dem Arbeitgeber oder Dritten gegeniiber 
veranlaBten Schaden nur haften, wenn er sich eines vorsatzlichen Fehlers, eines 
schweren Fehlers oder eines haufigen leichten Fehlers schuldig gemacht hat. Der 
Verfasser bespricht sukzessive den Anwendungsbereich und die Anwendungsbedin
gungen dieser Bestimmung, mit den jeweiligen Anwendungen in durch Umweltver
schmutzung veranlaBten Schadensfallen. Dann behandelt er den zwingenden Rechts
charakter dieser Bestimmung und er untersucht die Riickwirkung dieser haftbe
schrankenden Norm auf die Haftung des Arbeitgebers-Einstellers fiir die widerge
setzlichen Taten des Arbeitnehmers-Eingestellten laut Art. 1384, Abs. 3, BOB. 
SchlieBlich bespricht er die Verjabrung der Haftklagen und iiberpriift aufgrund des 
Art. 18 des Arbeitsvertragsgesetzes welche Gerichte zur Kenntnisnahme der Haft
klage befugt sind. 

Im zweiten Teil des Beitrags behandelt der Verfasser die zivilrechtliche Haftung der 
Beamten fiir durch Umweltverschmutzung veranlaBte Schadensfalle. Er untersucht 
an erster Stelle die jeweils unterschiedlich geltenden Haftregeln je nachdem der 
Arbeitnehmer zu einer Behorde gehort bzw. von dieser Behorde eingestellt worden 
ist, und je nachdem dieser Mitarbeiter wohl oder nicht durch einen Arbeitsvertrag . 

· mit dieser Behorde verbunden ist. AnschlieBend behandelt er die personliche zivil
rechtliche Haftung von Organen dieser Verwaltungsbehorden die keine Arbeitneh
mer sind, sowohl Dritten als der beschiiftigenden Verwaltungsbehorde gegeniiber 
mit den jeweiligen Anwendungen in durch Umweltverschmutzung veranlaBten 
Schadenfallen. 

Aus dieser Untersuchung gehen zwei SchluBfolgerungen hervor. An erster Stelle fallt 
auf, daB sich die meisten Anfechtungen hinsichtlich der hier behandelten Haftfragen 
anliiBlich Strafverfahren wegen VerstOBe gegen strafrechtlich sanktionierte Umwelt
schutzrechtsnormen ergeben. An zweiter Stelle bemerkt man die sehr unterschiedli
che zivilrechtliche Haftregelung die fiir Arbeitnehmer, bzw. fiir Obrigkeitspersonal 
gilt: wabrend erstere nur fiir die Folgen eines vorsatzlichen Fehlers, eines schweren 
Fehlers oder eines hiiufigen leichten Fehlers haftbar sind, konnen letztere - falls 
sie, wie meistens der Fall ist, keine Arbeitnehmer sind- schon gezwungen werden, 
fiir die Entschadigung eines leichten Fehlers aufzukommen. 
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SUMMARY 

THE LIABILITY OF EXECUTIVES, OTHER EMPLOYEES AND OFFICIALS FOR 

DAMAGE CAUSED BY ENVIRONMENTAL POLLUTION 

In this paper, the author examines first of all the personal tort liability of executives 
and other employees for damage caused by environmental pollution. In the field 
of tort liability, executives are subject to the same rules as other employees. Under 
Article 18 (1) and (2) of the Belgian Law relating to Contracts of Employment, any 
employee may only be held liable for any damage caused to his employer or to third 
parties in the course. of his employment if he is guilty of having committed an 
intentional fault, a serious fault, or a continuous sequence of minor faults. The 
author examines successively the scope and the conditions for the applicability of 
this provision, making appropriate adjustments where necessary in the case of 
damage caused by environmental pollution. He subsequently deals with the coercive 
nature of this provision and examines the impact of this liability-restricting rule on 
the vicarious liability of the employer for the unlawful acts of the employee, which 
is laid down in Article 1384 (3) of the Civil Code. Finally, he deals with the limitation 
in time of claims for liability, and seeks to establish which courts have jurisdiction 
to hear actions for liability brought under Article 18 of the Law relating to Contracts 
of Employment. 

In Part II of this paper, the author discusses the tort liability of officials for damage 
caused by environmental pollution. He examines in the first instance the applicable 
rules of tort liability, which are different according to whether (a) the employee in 
question is an official attached to the administrative authority or someone who is 
employed by that authority, and (b) the employee's relationship with the authority 
is based on a contract of employment or not. He subsequently discusses the tort 
liability of officials of administrative authorities who are not employees, either 
towards third parties or towards the administrative authority which employs them, 
making the appropriate adjustments where the damage has been caused by environ
mental pollution. 

It is possible to draw. two conclusions from this examination. In the first place, it 
is noticeable that most of the disputes arising from the issues of liability discussed 
in this paper are the result of criminal proceedings brought on grounds of infringe
ment of environmental rules punished by the criminal law. Second, it is remarkable 
how radically different are the rules on tort liability which apply to employees on 
the one hand, and to public officials on the other hand; whereas the former may 
only be held liable for the consequences of any intentional fault, serious fault, or 
minor fault frequently committed, the latter - if, as is mostly the case, they are 
not employees - may be held liable even for minor faults. 

RESUMEN 

LA RESPONSABILIDAD DE EJECUTIVOS, OTROS TRABAJADORES Y FUNCIONA

RIOS POR DANOS CAUSADOS POR CONTAMINACION 

En este articulo, el autor examina en primer Iugar la.responsabilidad civil personal 
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de ejecutivos y de otros trabajadores por dafios causados por contaminaci6n. En 
materia de responsabilidad civil, los ejecutivos estan sometidos a la misma regula
cion que los otros trabajadores. Con arreglo a lo dispuesto en el articulo 18, primer 
y segundo parrafo, de la Ley sobre los contratos de trabajo, un trabajador s6lo 
puede responder de los dafios que cause al empresario o a terceros durante la 
ejecuci6n de su contrato de trabajo, si incurre en culpa intencional, grave o leve. 
A continuaci6n, el autor habla sucesivamente del ambito y de las condiciones de 
aplicaci6n de esta norma, con aplicaciones eventuales en caso de dafio's causados 
por contaminaci6n. Despues, trata del caracter de derecho estricto de esta disposi
cion y examina la repercusi6n de esta norma limitativa de responsabilidad sobre la 
responsabilidad del empresario-concomitante con los hechos ilicitos del trabajador
encargado en virtud del articulo 1384, tercer parrafo, C. C. Finalmente, trata de la 
prescripci6n de la acci6n de responsabilidad y comprueba que 6rganos juridicos 
tienen competencia para conocer de la acci6n de responsabilidad en virtud del 
articulo 18 de Ia Ley sobre los contratos de trabajo. 
En la segunda parte de este articulo, el autor habla de la responsabilidad civil de 
funcionarios por dafios causados por contaminaci6n. Examina en primer Iugar las 
reglas de responsabilidad aplicables, que son diferentes segun que el agente de una 
administraci6n publica sea un 6rgano o una persona encargada de esa administra
ci6n, y segun que ese agente este vinculado con esa administraci6n por un contrato 
de trabajo o no. A continuaci6n, trata de la responsabilidad civil personal de los 
6rganos de las administraciones publicas que no sean trabajadores, tanto frente a 
terceros como frente a la administraci6n publica que los ocupa, con aplicaciones 
eventuales en caso de dafios causados por contaminaci6n. 
Se pueden sacar dos conclusiones generales de este examen. En primer Iugar, salta 
a la vista que la mayoria de las reclamaciones en materia de la responsabilidad aqui 
tratada, se presentan en acciones penales ejercitadas con motivo de la infraccion 
de normas de derecho ambiental sancionadas por derecho penal. En segundo Iugar, 
llama la atenci6n la regulaci6n de responsabilidad civil muy distinta para trabajado
res por una parte y para agentes publicos por otra parte: mientras que los trabajado
res solo pueden responder de las consecuencias de su culpa intencional, grave y leve, 
los agentes publicos - si no son trabajadores, lo que, normalmente, es el caso -
ya estan obligados a indemnizar por los efectos de su fallo ligero. 
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