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I. ENKELE INLEIDENDE 
RECHT 

GEGEVENS VAN ADMINISTRATIEF 

1. Een belangrijk aspect van het alsmaar intensiever wordend overheidsoptre
den in het leven van de moderne staat· betreft de onderwerping van steeds 
meer door particulieren uitgeoefende activiteiten aan een voorafgaanclelijke 
vergunning,. toelating, erkenning of andersgenoemd machtigend optreden van 
een administratieve overheidsinstantie (1 ). Voor de doeleinden van onder
havig preadvies lijkt een omstandige opsomming van de talrijke gevallen waar
in een 'vergunning' krachtens wettelijke of reglementaire maatregel wordt 
vereist, overbodig en, wegens gevaar van onvolledigheid, ondoenbaar. Men 
moet overigens vaststellen dat, voor zover ik kan zien, in de Belgische admini
stratiefrechtelijke vakliteratuur geen pogingen worden aangetroffen tot een 
omvattende en systematische behandeling van het geheel van de hier bedoelde 
diverse vormen van 'machtigend overheidsoptreden'. Hier worde derhalve -
mede voor doeleinden van een duidelijke terminologie - enkel gewezen op 
het onderscheid tussen de, in het kader van de administratieve politie verleen
de 'vergunning' (autorisation) (2), de 'concessie' bestaande in de (tijdelijke) 
toewijzing van een activiteit van openbare dienst aan een particulier of pu
bliekrechtelijk orgaan (3), en 'de erkenning' (4) (l'agrément) (5) die in zich de 
elementen verenigt die eigen zijn aan de twee voorgaande types: controle en 
samenwerking (6). Van deze drie types komt verder hoofdzakelijk alleen het 
eerste aan de orde, al worden de twee andere niet a priori uitgesloten. 

Met uitzondering van de concessie, die een administratief contract met 
eigen rechtskarakter uitmaakt (7), gaat het telkens om eenzijdige administra
tieve handelingen. Zij zijn derhalve - de aandacht van de Nederlandse lezer 
weze hierop gevestigd - , althans na uitputting van een bijzondere bij de wet 
georganiseerde beroepsmogelijkheid, vatbaar voor nietigverklaring ( erga om
nes) door de Afdeling Administratie van de Raad van State ingeval van onwet
tigheid (8), en zulks op verzoek van elke partij welke doet blijken van een 
benadeling of belang (9). 

2. Bij ontstentenis van een meer volledig schema van de diverse modaliteiten 
van machtigend overheidsoptreden zal het, mede met het oog op een verder 
gemakkelijker volgen van onderhavige tekst, niet overbodig zijn een paar van 
de hier bedoelde en in de hierna besproken jurisprudentie meest aan bod 
komende vormen van overheidsvergunning kort van naderbij te bekijken. 

Een in het oog springend voorbeeld vormt de in het kader van de politie 
der gevaarlijke, ongezonde en hinderlzÏke inrichtingen afgegeven exploitatie
vergunning (10). De reglementering ervan ligt thans (11) hoofdzakelijk (12) 
vervat in titel I van het 'Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming' 
(hierna aangeduid als Algemeen Reglement) bekrachtigd door het Regent-
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besluit van 11 februari 1946 (13). De in dit reglement opgesomde 'geclasseer
de inrichtingen' alsmede de daarmede door de administratie geassimileer
de (14) inrichtingen mogen niet worden opgericht, omgevormd of verplaatst 
dan krachtens een door de bevoegde overheiä (15) af te geven vergun
ning (16). Reeds vóór het vergunningsbesluit komen derden aan bod in een 
door de bevoegde instantie in te richten onderzoek 'de commodo et incom
modo' (17), bedoeld om aan het publiek, en in het bijzonder aan de om
wonende, de gelegenheid te geven bijtijds hun opmerkingen en bezwaren 
kenbaar te maken tot bescherming van hun rechtmatige belangen. Tegenover 
een genomen vergunningsbesluit beschikken derden over diverse administra
tieve en jurisdictionele verhaalsmiddelen (18). Door het voor onze problema
tiek belangrijke artikel 24 van het Algemeen Reglement wordt uitdrukkelijk 
gestipuleerd dat de verleende vergunningen de rechten van derden onverkort 
laten. De juiste draagwijdte van genoemde bepaling moet verder uitvoerig aan 
bod komen. 

3. Een tweede vermeldenswaardig vergunningstelsel betreft de bouw- en ver
kavelingsvergunning, in België beheerst door de wet van 29 maart 1962 'hou
dende organisatie van de stedebouw en de ruimtelijke ordening' zoals gewij
zigd bij de wetten van 22 april 1970 en 22 december 1970 (19). Bij verge
lijking met het zojuist besproken regime valt op dat ook hier, althans in 
sommige gevallen (20), reeds bij de toekenning van bouw en verkavelingsver
gunning de opmerkingen en bezwaren van derden moeten worden gehoord. 
Anders dan onder het regime van de gevaarlijke, ongezonde en hinderlijke 
bedrijven staat het door de wet op de ruimtelijke ordening en stedebouw 
georganiseerd administratief beroep enkel open aan de aanvrager (21 ). Ander
zijds dient te worden opgemerkt dat bij inbreuk op de stedebouwkundige 
voorschriften de rechten van de derde benadeelde (22) beperkt zijn tot de 
door de bevoegde overheid gekozen wijze van rechtstreeks herstel (herstel der 
plaatsen in hun vorige staat, aanpassingswerken of betaling van een geldsom 
gemeten aan de door het misdrijf verkregen meerwaarde) (23), onverminderd 
het recht van de benadeelde derde om schadevergoeding te eisen van de 
veroordeelde (24). In geval van een door de overheid bij wijze van administra
tieve transactie toegekende 'regularisatievergunning' zijn de rechten van de 
derde beperkt tot het vorderen van schadevergoeding (25). 

De wet bevat geen met artikel 24 Algemeen Reglemènt vergelijkbare be
paling betreffende de rechten van derden ingeval van een regelmatig toegeken
de en nageleefde bouw- of verkavelingsvergunning (26). De aandacht we ze wel 
gevestigd op artikel 57, § 3 (27) luidens hetwelk de verkavelingsvergunning 
de daarmee strijdige, door 's mensen toedoen gevestigde erfdienstbaarheden 
of de bij overeenkomst vastgelegde verplichtingen, doet tenietgaan, onvermin
derd de schadeloosstelling van de houders van die rechten te laste van de 
aanvrager. 
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4. Een derde in het licht te stellen regeling komt uit de hoek van de produk
tenaansprakelijkheid in de farmaceutische sector (28). Door een KB van 
6 juni 1960 (29) worden in het algemeen de fabricage, de distributie in het 
groot en de invoer van geneesmiddelen afhankelijk gesteld van een vergunning 
die afgeleverd wordt door de Minister van Volksgezondheid. Daarenboven is 
voor elk in de handel te brengen geneesmiddel (30) een periodiek (5 jaar) te 
herhalen registratieprocedure voorzien (31). Ofschoon het doel van deze regi
stratie wel degelijk blijkt te zijn na te gaan of het geneesmiddel actief is, 
onschadelijk in de normale gebruiksvoorwaarden, degelijk en conform aan de 
gestelde norm toch wordt in het thans terzake toepasselijke KB van 3 juli 
1969 uitdrukkelijk voorzien dat de registratie niet geldt als erkenning van de 
conformiteit van het geregistreerde geneesmiddel met de wetten en verorde
ningen op de geneesmiddelen (artikel 8). 

In dezelfde gedachtengang bepaalt artikel 9 van de EEG-Richtlijn van 
26 januari 1965 (33) dat de vergunning de uit het gewone recht voortvloeien
de aansprakelijkheid van de producent of van degene die voor het in de 
handel brengen van het produkt verantwoordelijk is, niet wijzigt (34). 

KATH. UNIVERSITEIT LHJV~~~ 
Nederlandse afdeling 

FAC. RECHTSGEL~ERDHEID 
BIBUOTHEEK 
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II. PROBLEEMSTELLING 

5. In de drie aangehaalde voorbeelden strekt de instelling van het vergun
ningsstelsel in eerste instantie tot bescherming van een of meerdere aspecten 
van het algemeen belang (openbare veiligheid, fraaiheid van het leefmilieu, 
volksgezondheid). Krachtens haar zending zelf moet de vergunningsverlenen
de overheid, althans in eerste instantie, het algemeen belang van de gehele 
gemeenschap op het oog hebben en behartigen. Tegenover het algemeen be~ 
lang staat het belang van de vergunningsplichtige. Door het verkrijgen van de 
vergunning wordt door de vergunninghouder de verzoening bewerkstelligd van 
de conflicterende belangen en kan en mag hij uit dien hoofde aanspraak 
maken op de nodige handelingsvrijheid althans binnen de grenzen van de 
vergunningsvoorwaarden. 

Bij nader toezien tekent zich evenwel een derde onderscheiden belangen
sfeer af in hoofde van een categorie 'specifieke derden' die door de vergun
ningsplichtige activiteit op meer directe wijze worden geraakt: in de hier
boven genoemde voorbeelden, de geografisch nabije derden of buren, de con
sumenten, desgevallend de concurrenten. Bedoelde particuliere belangen van 
specifieke derden bevinden zich in een dubbel spanningsveld: met het belang 
van de vergunninghouder enerzijds, met het algemeen belang anderzijds. De 
vraag rijst of en in hoeverre door het bestaan van de vergunning de aldus 
omschreven spanningen volkomen worden opgelost: de vraag dus in hoeverre 
met de behartiging van het algemeen belang het particulier belang geacht 
moet worden voldoende te zijn ontzien, of- anders uitgedrukt - de vraag in 
hoeverre de vergunninghouder naast en boven het algemeen belang ook nog 
de particuliere belangen van bepaalde derden moet ontzien. Uit de summier 
geschetste regelingen is gebleken hoe reeds in de administratieve procedure 
tot toekenning van de vergunning en ook in het eventueel georganiseerd ad
ministratief beroep, de hier bedoelde derden in variërende mate aan bod 
komen. Bij het onderzoek naar de rechtsbescherming van de specifieke derde 
wordt hieronder evenwel de aandacht beperkt tot het onderzoek van diens 
recht op herstel van de geleden schade. Het gaat daarbij hoofdzakelijk om 
diens aanspraak op schadeloosstelling uit onrechtmatige daad. Logischerwijze 
komt hierbij voornamelijk de aansprakelijkheid van de vergunningsplichtige 
(al dan niet vergunninghouder) aan de orde en subsidiair, en summier, de 
aansprakelijkheid van de vergunningverlenende overheid. 

6. Telkens moeten hierbij twee vragen aan de orde komen waarvan het on
derscheid in de optiek van een vergelijking van het Belgisch en Nederlands 
recht, zoals verder moge blijken, belang vertoont. 

De eerste vraag betreft de invloed van het (al dan niet) bestaan van een (al 
dan niet geldige) vergunning op de aanspraak op schadeloosstelling. Hier rijst 
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ondermeer de vraag welke voorwaarde van aansprakelijkheid in positieve of 
negatieve zin beïnvloed wordt door het bestaan van een vergunningsvereiste, 
respectievelijk van een (al dan niet) regelmatig toegekende vergunning: m.a.w. 
de vraag waar precies in het leerstuk van de onrechtmatige daad de vraag naar 
de invloed van de vergunning moet worden gesitueerd. 

De tweede, van de voorgaande goed te onderscheiden vraag betreft de 
invloed van de vergunning op de aard van de sanctie, op de aard van het toe te 
kennen herstel ingeval, in antwoord op de eerste vraag, aansprakelijkheid 
wordt weerhouden. 

Nu reeds weze opgemerkt dat bij vergelijking van Belgisch en Nederlands 
recht in het eerstgenoemde het accent wordt gelegd op de tweede vraag. 
Doordat zoals verder wordt aangetoond op de eerste vraag, nagenoeg eenzin
nig neg~tief wordt geantwoord, in die zin dat, in algemene regel, het bestaan 
van een geldige en regelmatige overheidsvergunning de burgerlijke aansprake
lijkheid van de vergunninghouder onverminderd laat voortbestaan, komt de 
vraag naar de sanctie nagenoeg steeds en direct aan de orde. En hier speelt het 
bestaan van een overheidsvergunning wél een rol omdat, op grond van een vrij 
vérgaande interpretatie van de theorie van de scheiding der machten, de be
voegdheid (35) van de gewone rechter ten overstaan van de uitvoerende 
macht beperkend wordt geïnterpreteerd, hetgeen o.m. een beperkende in
vloed heeft op diens bevoegdheid om een door overheidsvergunning geregle
menteerde activiteit aan de normale sanctiemodaliteiten te onderwerpen. 

Meteen is ook gezegd dat het globale probleem van de invloed van de 
overheidsvergunning op de privaatrechtelijke aansprakelijkheid zich in het 
Belgisch recht eerder aandient als een publiekrechtelijke vraag naar de grenzen 
van de bevoegdheid van de gewone rechtbanken ten aanzien van de admini
stratie, hetgeen vergelijking met het Nederlands recht, waar de problematiek 
rond privaatrechtelijke aspecten graviteert, bemoeilijkt, doch hetgeen meteen 
ook aantoont hoe nauw publiek- en privaatrechtelijke vragen in het moderne 
rechtsbestel met elkaar verweven zijn en uiteindelijk hoe artificieel het onder
scheid publiek-, privaatrecht aandoet bij de beantwoording van concrete 
rechtsproblemen. 
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lil. DE AANSPRAKELIJKHEIDVAN DE NIET-VERGUNNINGHOUDER 

7. Voor de duidelijkheid van de uiteenzetting wordt vooreerst onderzocht 
welke aansprakelijkheid kan opgelopen worden in hoofde van degene die 
handelt zonder de vereiste vergunning bekomen te hebben (sub A). Daarna 
worden, in een poging tot verfijning van de vraagstelling, een aantal situaties 
onderzocht die vergelijkbaar zijn met of door de rechtspraak geassimileerd 
worden met het handelen zonder de vereiste vergunning (sub B). 

A. Handelen zonder de vereiste vergunning: algemeenheden 

8. Aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad op grond van de artikelen 
1382-1383 B.W. (in België ook 'aquiliaanse aansprakeleijkheid' genoemd) ver
onderstelt, zoals voldoende bekend, de (normaliter door de eiser aan te voe
ren en te bewijzen) aanwezigheid van een fout, een schade en het causaal 
verband tussen die twee. Bij de toepassing hiervan op de hier behandelde 
hypothese van het handelen zonder de vereiste (d.w.z. wettelijk of reglemen
tair verplichte) vergunning dienen twee krakteristieken van het Belgisch recht 
weerhouden te worden. 

Men weet dat het foutbegrip in België niet Vvordt uitgesplitst in zijn com
ponenten: onrechtmatigheid en schuld. Van het (opzettelijk) vrij vaag om
schreven foutbegrip (36) worden wel typegevallen weerhouden. Zo levert het 
handelen in strijd met een wettelijke of reglementaire verplichting de meest 
evidente voorbeeld van een fout. Aldus wordt algemeen aanvaard in rechts
leer (37) en rechtspraak (38) dat het handelen zonder de vereiste vergunning 
een fout oplevert die bij aanwezigheid van het vereiste causaal verband tot 
aansprakelijkheid aanleiding geeft. Heel dikwijls zal handelen zonder vergun
ning strafrechtelijk worden gesanctioneerd. Door he~ strafrechtelijk karakter 
van de inbreuk wordt het vaak ingeroepen verweerciiddel van de administra
tieve tolerantie ontkracht (39). Men notere dat aan bedoeld misdrijf het 
karakter van een voortdurend misdrijf wordt toegekend, hetgeen zijn belang 
heeft voor de materie van de verjaring ( 40). 

Ten tweede moet men voor ogen houden dat, zoals door J. Ronse uitvoe
rig werd aangetoond ( 41 ), de Belgische rechtspraak en rechtsleer, op enkele 
schaarse uitzonderingen na, het stelsel van de volstrekte onrechtmatigheid 
aanhangen en derhalve de leer van de relatieve onrechtmatigheid of normen
bestemmingsleer afwijzen. Derhalve zal bij de beantwoording van de vraag of 
het handelen zonder de vereiste vergunning een onrechtmatige daad oplevert 
tegenover bepaalde derden niet worden nagegaan of de reglementering die de 
vergunning verplicht stelt al dan niet strekt tot bescherming van deze der
den ( 42). Wel zal worden nagegaan of er tussen de onmiskenbare fout (hande
len zonder vergunning) en de bewezen schade het vereiste oorzakelijk verband 
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aanwezig is ( 43) waarbij dit laatste, naar Belgisch recht, beoordeeld wordt aan 
de hand van de zgn. leer van de equivalentie der oorzaken ( 44). 

9. Een interessante toepassing van de hierboven gestelde principes wordt 
gevonden in de rechtspraak betreffende gevallen van door autocar-uitbaters 
tegenover de NMBS (Nationale Maatschappij van Belgische Spoorwegen) ge
pleegde onrechtmatige mededinging door zonder de vereiste vergunning aan 
bezoldigd personenvervoer te doen. Door het Hof van Cassatie werd herhaal
delijk beslist dat, vermits ook het verlies van een kans een schade uitmaakt die 
tot aansprakelijkheid aanleiding kan geven, de NMBS, ook al beschikt zij niet 
over een monopolie terzake, schadevergoeding kan bekomen van de niet
vergunninghouder, op voorwaarde dat de feitenrechter het oorzakelijk ver
band heeft vastgesteld ( 45). Het Hof besteedt dus geen aandacht aan de strek
king van de vergunningverplichtende norm ( 46) maar wel en uitsluitend aan 
de elementen schade en causaal verband. De meerderheid van de lagere recht
spraak spreekt zich in deze gevallen uit ten voordele van de NMBS ( 4 7) terwijl 
de weinige uitspraken waarin geen aansprakelijkheid in hoofde van de niet
vergunninghouder wordt weerhouden, zich meestal steunen op de afwezigheid 
van een causaal verband ( 48). In een vergelijkbare materie wordt beslist dat de 
concessiehouder van een autobuscircuit zich kan richten tegen degene die, 
zonder vergunning, geheel of gedeeltelijk hetzelfde parcours bedient ( 49). 

Men kan opmerken dat de Belgische rechtspraak in feite weinig moeilijk
heden oplost door het accent op het stekelige (50) probleem van de causali
teit te leggen. In elk geval wordt het daardoor moeilijker de aansprakelijk
heictsvraag in zijn algemeenheid te beantwoorden. Daarentegen kan worden 
gesteld dat de causaliteitsvraag zich in de meeste gevallen gemakkelijk laat 
oplossen door de logica van het gezond verstand ( 51 ). Voor de randgevallen 
(men denke aan het sturen zonder rijbewijs) zal het nuttig zijn de volgende, 
door Ronse aldus geformuleerde, stelregel voor ogen te houden: 'Er moet( ... ) 
een oorzakelijk verband bestaan niet tussen een daad, die toevallig in één van 
haar bijkomstigheden onrechtmatig zou zijn, maar tussen een onrechtmatige 
daad, in haar geheel beschouwd, en de schade. ( ... )De vraag luidt dus niet of 
de schade verwezenlijkt ware moest de daad niet verricht zijn, maar wel: zou 
de schade verwezenlijkt zijn, moest de onrechtmatige daad niet gepleegd 
zijn' (S2). 

10. Sanctie. Algemeen wordt aanvaard dat de ex artikel 1382/1383 B.W. 
verschuldigde schadevergoeding bij voorkeur in specifieke vorm, d.w.z. in de 
aan de eigen aard der schade aangepaste vorm, dient te gebeuren (53), al moet 
worden opgemerkt dat de geldelijke schadeloosstelling practisch de regel ge
worden is als zijnde de meest eenvoudige vorm om de partijen 'van elkander 
te brengen'. Dit is trouwens de enig mogelijke sanctie bij materiële of morele 
(nemo potest praecise cogi ad factum) onmogelijkheid om een herstel in 
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specifieke vorm op te leggen. Onder voorbehoud van deze gevallen van on
mogelijkheid van specifiek herstel, blijft de rechter evenwel vrij in de keuze 
van het passend herstel (54). Deze vrijheid gaat zover dat, op enkele conditie 
van naleving der motiveringsplicht, de rechter ambtshalve de aard van -de 
gevorderde schadeloosstelling mag wijzigen (55). Aldus is de rechter bevoegd 
om bevelen uit te vaardigen aan het adres van de aansprakelijke, o.m. tot 
afbraak, stopzetting, wijziging enz. (56). 

Bij toepassing van de hierboven vermelde principes staat het de rechter vrij _ 
om, wanneer er geen vergunning mee gemoeid is (d.w.z. wanneer geen vergun
ning is vereist) bij hinder (in ruime zin, met inbegrip van zaakschade) die door 
een foutieve gedraging is veroorzaakt, werken of maatregelen op te leggen 
waardoor de hinder ophoudt, of zelfs afbraak of verwijdering van de hinde
rende zaak te bevelen (57). In een noot bij een verder te bespreken arrest van 
het Hof te Gent (58) betoogt J.M Favresse dat, ook op grond van louter 
civilistische beginselen (d.w.z. abstractie makend van het bestaan, in casu, van 
een vereiste en toegekende administratieve vergunning), de rechter nochtans 
niet de herconstructie van het hinderverwekkend bedrijf (59) doch enkel, en 
maximaal, de sluiting zou mogen bevelen. Hierbij wil ik alleenlijk aanstippen 
dat de grens tussen de toegelaten (ook door Favresse erkende) hinderwerende 
maatregelen en het beweerdelijk niet toegelaten bevel tot herconstructie, mij 
vrij subtiel en moeilijk aflijnbaar voorkomt. 

Blijven de uiteengezette regelen ook van kracht wanneer voor de hinder
lijke handeling een vergunning vereist was, doch niet werd aangevraagd? 
Volgens sommige oudere rechtspraak en rechtsleer werd de rechter in een 
dergelijk geval onbevoegd geacht bij wijze van schadeloosstelling de sluiting of 
stopzetting te bevelen ( 60). Enkel in het geval van niet-vergunningsplichtige 
activiteiten (v.b. niet-geclasseerde inrichtingen) zou zulks wel het geval zijn. 

Deze opvatting is thans verlaten. Aanvaard wordt dat de rechter door de 
sluiting te bevelen geen inbreuk pleegt op het beslissingsrecht voorbehouden 
aan de administratieve overheid, indien deze in casu aan de vergunningsplich
tige geen toelating verstrekte (61). Ook het argument dat de rechter hierdoor 
de administratie zou beletten om in de toekomst een vergunning toe te staan 
wordt niet meer als geldig weerhouden ( 62). Zoals hierna wordt besproken 
worden trouwens met het geval waarin een vereiste vergunning niet werd 
aangevraagd, de gevallen waar een· overbodige vergunning werd afgeleverd (zie 
nr. 15) alsook de gevallen waarin de administratie de niet-naleving van de 
vergunningsplicht oogluikend tolereert, gelijkgesteld. 

I 

11 . De hierboven onderkende bevoegdheid van de 1 rechter om stopzetting 
van een niet-vergunde, hinderlijke activiteit te bevelen zal, wil zij efficiënt 
zijn, vaak in kortgeding moeten worden uitgeoefend. Gewezen moet nochtans 
worden op de terughoudendheid van de voorzitters in kortgeding om van hun 
bevoegdheid gebruik te maken buiten de gevallen van onbetwistbare manifes-
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te inbreuk (feitelijkheid, 'voie de fait') waarin bovendien de dringendheid der 
zaak voor de hand ligt ( 63). In de mate dat hun uitspraak geen inbreuk mag 
maken op de grond van de zaak (64) zal de bedoelde stopzetting dan ook 
slechts het karakter van een schorsing aannemen. Deze beperkingen in acht 
genomen kan de procedure in kortgeding ook in de ons bezighoudende mate
rie belang vertonen ( 65), niet alleen voor de particulier die schade ondervindt, 
maar ook voor de administratieve overheid. Al zijn, bij mijn weten, de toepas
singen weinig talrijk, toch blijkt ook de overheid langs privaatrechtelijke weg 
te kunnen ageren om de stopzetting van een handelen zonder vergunning te 
bewerkstelligen (66). Theoretisch zou m.i. ook de procedure in kortgeding 
niet uitgesloten zijn ( 67). 

Volledigheidshalve weze aangestipt dat, naar algemeen wordt aanvaard, 
door de Wet op de Ruimtelijke Ordening en Stedebouw, aan de bevoegdheid 
van de voorzitter in kortgeding geen atbreuk wordt gedaan ( 68). Zoals door 
Suetens wordt aangestipt ( 69) kan deze vordering nuttig zijn wanneer de
bevoegde overheid weigert de staking van de werkzaamheden (op grond van 
artikel 68) te bevelen of de zaak laat liggen. 

12. Aansprakelijkheid zonder schuld: de 'eigenlijke burenhinder' (70). Men 
weet dat sedert twee cassatiearresten van 6 april 1960 (het schoorsteenarrest 
(71) en het kanaalarrest (72)) de eigenaar van een onroerend goed die, zon
der foutief te handelen, hinder veroorzaakt welke de gewone maat van de 
ongemakken uit nabuurschap overschrijdt, een billijke en passende compen
satie is verschuldigd waardoor het gebroken evenwicht wordt hersteld. Het 
Hof steunde deze compensatieplicht op de traditie en op het algemeen begin
sel van artikel 11 G.W. dat het privaat eigendomsrecht proclameert. Sindsdien 
werd door sommige rechtspraak (73) in navolging van de rechtsleer (74) met 
betrekking tot door openbare werken veroorzaakte overlast tevens een grond
slag gevonden in de Franse leer van de gelijkheid t.o.v. openbare lasten ( éga
lité devant les charges publiques) (7 5). 

Belang komt wel toe aan het verschil dat beweerdelijk bestaat tussen de 
sanctie ingeval de vordering gesteund is op artikel1382/1383 B.W., dan wel 
op 'eigenlijke burenhinder'. Waar in het eerste geval het principe prevaleert 
van de integrale schadevergoeding (réparation), is in het tweede enkel een 
compensatie verschuldigd in de mate dat de gewone burenlast is overschre
den (7 6). Bij de integrale schadeloosstelling wordt er, aldus Derine, naar ge
streefd het slachtoffer zoveel mogelijk terug te plaatsen in de toestand van 
voor de hinderverwekkende gedraging (statische visie), terwijl bij compensatie 
wegens gestoord evenwicht enkel een nieuw evenwicht wordt nagestreefd 
(dynamische visie). In concreto komt het verschil hierop neer dat de compen
satie gemeten wordt aan de mate waarin de normale burenlast werd overschre
den, hetgeen enger blijkt dan het integrale herstel uit schuldige onrechtmatig
heid, en ten tweede en vooral, dat bij compensatie, anders dan bij schadeloos-
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stelling, rekening wordt gehouden met de meerwaarde die het goed verkregen 
heeft tengevolge van de hinderverwekkende handeling (77). 

Toch mag het verschil in sanctie niet overspannen worden. Aanvaard 
wordt immers dat de compensatie niet noodzakelijk een pecuniaire schade
loosstelling impliceert maar dat ook hier het herstel in specifieke vorm moge
lijk is en zelfs, volgens de naar verluidt thans heersende mening, de voorrang 
krijgt (7 8). Anderzijds wordt opnieuw een verschil hierin gevonden dat bij 
wijze van compensatie geen verwijdering, stopzetting of afbraak van het hin
derlijk onroerend goed mag bevolen worden (ook niet wanneer geen admini
stratieve vergunning vereist is) (79). Sommige recente rechtsleer neemt met 
dit standpunt geen vrede meer en wil deze radicale sanctie wel toestaan voor 
het geval dat daardoor alleen 'het evenwicht werkelijk kan worden her
steld' (80). 

13. De hierboven vermelde principes betreffen het geval waar van een admi
nistratieve vergunning geen sprake is. Het geval waar een vereiste vergunning 
niet werd aangevraagd moet hier niet ter sprake komen, vermits we alsdan, 
volgens de hoger vermelde principes (zie nr. 8) terugvallen in de hypothese 
van fout. De problemen rijzen derhalve enkel in het geval waarin de hinder (in 
eigenlijke zin) voorstspruit uit een vergunde handeling. Vooruitlopend op het 
hiernavolgend onderdeel, waar de vraag naar de aansprakelijkheid van de ver
gunninghouder specifiek aan de orde staat, weze hier reeds de balans op
gemaakt van de invloed van een (geldig verkregen) vergunning op de verplich
ting tot compensatie wegens overmatige burenlast 

Vermits de afbraak, stopzetting of verwijdering, althans volgens de thans 
geldende rechtspraak, a priori, d.w.z. buiten de hypothese van een vergun
ning, uitgesloten wordt geacht in een vordering tot compensatie, moet de 
vraag of deze sanctie door het bestaan van een vergunning uitgesloten wordt, 
hier niet eens worden gesteld (81 ). Anderzijds kan worden aangestipt bestaan
de in het opleggen van werken of maatregelen tot beeindiging van de hinder, 
door de rechtsleer die zich hiervoor uitsprak (82) zonder restrictie toelaatbaar 
wordt geacht, zelfs wanneer een administratieve vergunning werd verleend. 

Deze laatste opvatting lijkt me in haar aldus ruim geformuleerde versie niet 
verenigbaar met de hierna besproken recente cassatierechtspraak (zie nr. 25). 

14. Over de invloed van de afwezigheid van de vergunning op de contrac
tuele aansprakelijkheid stip ik slechts een paar punten aan. Wat gebeurt er 
wanneer een partij zich contractueel verplicht tot een prestatie die onderwor
pen is aan de vergunningsplicht? Een vonnis van de rechtbank van Turnhout 
van 1961 (83) stelt dat een dergelijke overeenkomst een stilzwijgend ontbin
dende voorwaarde (betreffende het verkrijgen van een vergunning) bevat. Bij 
niet-verkrijging of intrekking (84) van de vergunning wordt de overeenkomst 
zonder voorwerp. 
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In los verband hiermee kan ook gewezen worden op artikel 44 van de Wet 
op de Ruimtelijke Ordening dat de notaris verplicht in de verkoopakte de 
verklaring van de verkoper (85) op te nemen hetzij dat voor het goed een 
bouwvergunning werd uitgereikt of een stedebçmwkundig attest 'dat laat 
voorzien dat een dergelijke vergunning zou kunnen worden verkregen', hetzij 
dat geen verzekering kan worden gegeven over het karakter van bouwgrond. 
Deze vermeldingen moeten, luidens artikel44 in fine, ook in onderhandse 
akten worden opgenomen (86). 

B. Enkele bijzondere gevallen 

15. De overbodige vergunning. Met het geval waarin geen vergunning verreist 
was wordt gelijkgesteld het geval waar wel een vergunning werd bekomen 
doch waar deze niet vereist was (87). Zulks werd van oudsher door de rechts
leer (88) en rechtspraak (89) erkend. Derhalve kan de rechter overeenkomstig 
de hoger uiteengezette beginselen alle maatregelen treffen met inbegrip van de 
stopzetting van het bedrijf. 

16. De onregelmatige vergunning. Hierboven ging het om de vergunning die 
niet behoefde verleend te worden. Thans gaat het om de vergunning die niet 
mocht verleend worden. 

Het lijdt geen twijfel dat de rechtbanken bevoegd zijn de wettigheid van 
een vergunning, zoals van eender welke administratieve ha~deling (90), te 
controleren in het kader van hun in artikel107 G.W. omschreven opdracht de 
besluiten en verordeningen slechts toe te passen voorzover deze met de wet
ten overeenstemmen (91 ). Zo kunnen zij onder meer vaststellen dat de over
heid haar bevoegdheid is te buiten gegaan door een vergunning te verlenen 
voor een niet-vergunn~ngsplichtige inrichting (zie vorig nummer), dat de op 
straffe van nietigheid voorgeschreven vormen niet in acht werden geno
men (92), of dat de opgelegde exploitatievoorwaarden onwettig zijn (93). Is 
aldus de onwettigheid van een vergunning vastgesteld dan zal de (vermeende) 
vergunninghouder aansprakelijk zijn als ware hem geen vergunning verleend 
(94). 

De aandacht weze gevestigd op de beperkingen van de hier besproken 
wettigheidscontrole door de gewone rechter. Vooreerst is, zoals dit arti
kel107 G.W. blijkt, de rechter enkel bevoegd, de gewraakte administratieve 
handeling niet toe te passen in het voor hem aanhangig geschil. Zijn beslissing 
geldt derhalve slechts 'inter partes'. Voor een nietigverklaring 'erga omnes' 
dient men zich tot de Afdeling Administratie van de Raad van State te wen
den ( cfr. antea, nr. 1 ). Ten tweede is de wettigheidscontrole van artikel 92 
G.W. essentieel als exceptie, als verweermiddel bedoeld. 

Volgens Gaassens (9 5) zouden derden zich niet op de onwettigheid van 
een vergunning kunnen beroepen om de sluiting van een vergunningsplichtige 
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inrichting te vorderen. Deze opvatting lijkt mij in zijn algemeenheid thans niet 
meer geldig te zijn. Men moet immers vaststellen dat de exceptie van onwet
tigheid alnaargelang het voorwerp van de vordering en de incidentie van de 
debatten een wapen kan zijn in handen van alle betrokken partijen (96). 
Wanneer derhalve in de loop van een aansprakelijkheidsproces tegen de ex
ploitant de onwettigheid van de door deze bekomen vergunning wordt op
geworpen, zal de rechter deze kunnen vaststellen, het vergunningsbesluit in 
casu als onbestaande beschouwen en alle sancties opleggen die toegelaten zijn 
bij afwezigheid van een vergunning. Dit is trouwens precies de regel die wordt 
toegepast met betrekking tot bedrijven die een overbodige vergunning be
komen hebben (zie voorgaand randnummer). 

17. Niet-naleving van de vergunningsvoorwaarden. Men is het er thans over 
eens dat de rechter bevoegd is om vergunningsbesluiten uit te leggen en de 
draagwijdte van de administratieve beschikking te bepalen (97). Tot de be
voegdheid van de rechtbanken behoort het ook na te gaan of de door· het 
vergunningsbesluit opgelegde voorwaarden in acht werden genomen (98) zon
der vooraf de zaak naar de administratieve overheid te verwijzen (99), en 
desgevallend de naleving van de vergunningsvoorwaarden af te dwingen (100). 

Niet-naleving van de vergunningsvoorwaarden levert een de plano bewezen 
fout op die, bij aanwezigheid van het vereiste causaal verband, tot aansprake
lijkheid aanleiding geeft (101). Algemeen wordt ook aangenomen dat een 
dergelijk geval inzake de toe te passen sanctie kan gelijkgesteld worden met de 
afwezigheid van een vereiste vergunning zodat bij wijze van schadevergoeding 
tot en met de sluiting of stopzetting kan bevolen worden (1 02). Sommige 
rechtspraak gaat in die richting (1 03). Twijfel wordt gezaaid door een recent 
arrest van het Hof te Gent volgens hetwelk, ingeval van niet-naleving van 
vergunningsvoorwaarden noch de herconstructie, noch (het Hof zegt ten on
rechte 'a fortiori') de sluiting kon bevolen worden (104). In dit gebrekkig 
geformuleerd (105) arrest ging het evenwel om een vrij specieus geval waarin 
volgens de deskundige de enige manier om aan de hinder een einde te stellen 
bestond in de herbouw van het bedrijf. In zijn overwegingen besteedde het 
arrest trouwens blijkbaar weinig aandacht aan het feit dat de voorwaarden van 
de vergunning niet werden nageleefd. 

18. Chronologisch verloop van de vergunning. De vergunning wordt aan
gevraagd, toegekend, zij verstrijkt na termijn, wordt ingetrokken, nietig ver
klaard of zij geraakt verouderd. Maakt dit alles een ve1rschil uit met betrekking 
tot de hier behandelde aansprakelijkheidsvraag? Slechts enkele van de pro
blemen worden hier kort aangeraakt. 

Voor het geval dat de vergunningsplicht slechts ontstaat in de loop van 
uitoefening van een activiteit worden doorgaans in de wet zelf regelen voor
zien. Aldus bepaalt artikel 25 A.R. dat bedrijven die slechts na hun oprichting 
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'geclasseerd' worden geen vergunning behoeven om voort te werken maar aan 
de overheid bepaalde inlichtingen moeten verstrekken (1 06). 

Wat gebeurt er wanneer de vergunning nog niet werd bekomen maar wel 
werd aangevraagd? Volgens voornoemd arrest van het Hof te Gent dient de 
rechter zich in zijn beoordeling enkel te plaatsen in de tijdspanne van de door 
de eiser ingeroepen feiten (1 07). Het lijkt me bovendien weinig waarschijnlijk 
dat de Belgische rechter zich zou wagen aan een beoordeling van de vraag of 
de vergunningsaanvraag al dan niet zal worden toegekend. Ik zou derhalve 
geneigd zijn aan te nemen dat het weinig verschil maakt of de vergunning al 
dan niet werd aangevraagd. Wel zou in de hypothese van een aangevraagde, 
doch niet bekomen vergunning de afbraak (in tegenstelling tot de stillegging) 
een ongepaste sanctie lijken (1 08). 

Eveneens moet het handelen na intrekking van de vergunning (1 09) of na 
het verstrijken van de termijn met afwezigheid van de vergunning worden 
gelijkgesteld. In verband hiermede weze de aandacht gevestigd op een prac
tisch probleem dat ontstaat wanneer een activiteit, waarvan de vergunning 
wordt ingetrokken, niet zo maar kan worden stopgezet. Men denke aan de 
intrekking van de registratie van een geneesmiddel. Het zal voor de producent 
wellicht niet mogelijk zijn alle verhandelde exemplaren onmiddellijk terug te 
roepen. Men kan zich afvragen of de producent alsdan aansprakelijk blijft 
voor de door zijn produkt betrokkende schade, ook wanneer hij met alle 
vereiste zorgvuldigheid de 'recall' van zijn produkt heeft bewerkstelligd (1 09). 
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IV. DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE REGELMATIGE 
VERGUNNINGSHOUDER 

A. De vergunning is 'geen vrijbrief' (11 0) 

19. Plaats van het vraagstuk. Bij de overgrote meerderheid van de auteurs 
(111) komt de vraag naar de invloed van de overheidsvergunning op de pri
vaatrechtelijke aansprakelijkheid ter sprake bij de behandeling van de zgn. 
exoneratiegronden: 'les causes d' exonération' (De page), 'les faits justificatifs' 
(Mazeaud-Tunc) (112). Beide termen wijzen op het ia ·posteriori-karakter, op 
de corrigerende rol van het hier bedoelde leerstuk.i Het gaat inderdaad om 
uitzonderlijke omstandigheden waardoor de auteur van een 'op het eerste 
zicht' foutieve handeling toch aansprakelijkheid ontloopt vermits de ware 
oorzaak niet bij hem maar gelgen is in een oorzaak die hem vreemd is (113). 
Al schijnt dit laatste ertoe te leiden het leerstuk in de sfeer van de causaliteit 
te plaatsen, toch wordt aanvaard dat deze 'rechtvaardigings- of exo~eratie
gronden' niet het oorzakelijk verband maar wel de fout opheffen (114). 

20. Door een duidelijke en nagenoeg unanieme Franse en Belgische rechts
leer wordt aangenomen dat, in tegenstelling tot het overheidsbevel dat wel 
een rechtvaardigingsgrond uitmaakt, de administratieve vergunning, (115) en 
volgens sommigen ook de rechterlijke ( 116) of zelfs wettelijke ( 117) machti
ging, niet als zodanig mogen weerhouden worden. Wat betreft de voor hinder
lijke bedrijven afgegeven exploitatievergunning wordt dezelfde opvatting ook 
onverdeeld door de publiekrechtelijke auteurs verdedigd (118). Een enkele 
keer wordt deze opvatting in een verfijnde versie weergegeven, met name bij 
Planiol-Ripert-Esmein (119) waar wordt gesteld dat een administratieve ver
gunning enkel dán alle aansprakelijkheid uitsluit indien deze een nalaten, 'une 
abstention' tot voorwerp heeft (een dispensatie dus). Voor de rest is men 
getroffen, zeker bij de civilistische auteurs, door de afwezigheid van elke 
differentiatie in de standpuntname terzake. Zonder rekening te houden met 
de aard of de strekking van de bedoelde vergunningen wordt in variërende 
bewoordingen gesteld dat de administratieve vergunning de burgerlijke aan
sprakelijkheid onverminderd laat voortbestaan. 

21. De hierbij aangevoerde argumenten zijn uiteenlopend. Zij kunnen, met 
abstractie van de nuances, als volgt worden gegroepeerd. 
a. Voor sommige vergunningen wordt in wet of reglement zelf een wettelijke 

grondslag aangetroffen. Men denke daarbij voornamelijk aan het reeds ver
melde artikel 24 Algemeen Reglement volgens hetwelk de toegekende ver
gunningen de rechten van derden onverkort laten (120). Een soortgelijke 
bepaling wordt in alle vroegere desbetreffende verordeningen aangetroffen 
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(121) en komt ook in buitenlandse wetgevingen voor (122). In de vergun
ningsbesluiten zelf komen trouwens vaak dergelijke clausules voor (123). 
Men kan zich derhalve afvragen of de regel dat administratieve vergunning 
geen afbreuk doet aan de rechten van derden geen algemeen rechtsbeginsel 
kan worden genoemd. Een oud cassatiearrest noemt deze regel inderdaad 
'un principe de droit administratif (124). Men moet trouwens opmerken 
dat het 'principe' ook in het Europees recht is doorgedrongen. Getuige het 
reeds vernoemde artikel 9 van de richtlijn van 26 januari 1965, en vooral 
de door Fagnart geciteerçle uitspraken, (14 juli 1967 inz. Kampffmeyer en 
30 november 1967 inz. Becher) van het Hof van Justitie waarin het begin
sel wordt toegepast (125). 

Wellicht omdat het aldus om een algemeen beginsel gaat heeft men er 
nooit aan gedacht uit de expliciete vermelding in sommige teksten a con
trario de afwezigheid van de regel in andere gevallen af te leiden. 

b. De vergunning is een minimumvoorwaarde van niet-aansprakelijkheid die 
moet worden aangevuld door alle overige wettelijke verplichtingen met 
inbegrip van de verplichting om aan anderen geen (onrechtmatige) schade: 
toe te brengen (126). Men brengt zulks in verband met de meer algemene 
regel dat de naleving van de wet of reglementen niet ontslaat van de 
algemene verplichting van voorzichtigheid (127), regel waarvan hier ( 128) 
zoals in andere landen (129) een bijzonder rijk toepassingsgebied wordt 
gevonden in de verplichting van spoorwegondernemingen om bij het aan
leggen van onbewaakte overwegen, naast en boven de reglementaire ver
plichtingen, ook de steeds aanwezige verplichting van de zorgvuldigheid na 
te leven ( 130). Persoonlijk zie ik een verwijderd parallel in de theorie van 
de samenloop van aquiliaanse en contractuele aansprakelijkheid in de mate 
dat ook daar de omnipresentie van de zorgvuldigheidsplicht ex 1382 B.W. 
treffend tot uiting komt. 

c. Depage voert het eerder staatsrechtelijke argument aan dat de administra
tieve overheid niet vermag de wet op zij te schuiven ( 131 ). 

d. Bij de Franse en ook bij sommige Belgische auteurs worden argumenten 
aangetroffen die uitgaan van een interpretatie van de strekking van de 
vergunningsplicht. Deze heeft immers, zo wordt gesteld (132), alleenlijk of 
voornamelijk het publiek belang van derden in het algemeen op het oog, 
niet, of niet direct, de bescherming van private belangen. La/ou voegt 
hieraan toe dat vermits de strekking van een vergunningsplicht juist is 
derden te beschermen, zij niet tegen het belang de derden mag worden 
uitgespeeld (133). 

Wanneer de belangenafweging door de overheid in acht wordt genomen 
moet normaal ook gedifferentieerd worden alnaargelang de overheid dat 
ook heeft gedaan. Zover gaan de auteurs meestal niet ( 134) of grijpen 
alsdan terug naar andere hierboven vernoemde argumenten. 
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22. De rechtspraak heeft van oudsher het standpunt van de rechtsleer onder
schreven. Zo heeft het Hof van Cassatie traditioneel de bevoegdheid van de 
gewone rechtbanken erkend 'om kennis te nemen van de rechtsvorderingen 
op grond van het nadeel dat de exploitatie van een gevaarlijke, ongezonde of 
hinderlijke inrichting doet ontstaan' (135). Men zal daarbij bemerken dat in 
het recente arrest van 26 november 1974 wordt gespecificeerd dat het nadeel 
waarover sprake met name ook omvat de 'stoornis die de gewone ongemak
ken van buurschap overschrijdt'. Deze forumlering blijkt voldoende ruim om 
naast de onrechtmatig toegebrachte schade ook de schade te omvatten die 
voortvloeit uit hinder in eigenlijke zin (136). 

Ook in de administratieve rechtspraak van de Raad van State wordt het 
principe in verband met de gevaarlijke, ongezonde en hinderlijke inrichtingen 
erkend (137). 

De lagere rechtspraak kreeg de gelegenheid om het principe dat het be
staan van een regelmatige administratieve vergunning geenszins de privaatrech
telijke aansprakelijkheid uitsluit in de meest verscheidene gebieden en voor de 
meest uiteenlopende vergunningen toe te passen. Talrijke uitspraken beslissen 
dat de (in het kader van de politie op het wegverkeer afgegeven) vergunning 
tot het inrichten van sportieve manifestaties de organisatoren ervan niet ont
slaat van hun verplichting de normale regelen van zorgvuldigheid en voorzich
tigheid tegenover de deelnemers en toeschouwers in acht te nemen (138). Zij 
ontheft trouwens ook niet van strafrechtelijke aansprakelijkheid, al wordt 
gezegd dat een dergelijke vergunning een zekere versoepeling toelaat van de 
politieregelen op het wegverkeer (139). Anderzijds neemt de voorzichtigheids
plicht uiteraard steeds het karakter aan van een middelverbintenis (140), en 
zal er vaak sprake zijn van gedeelde aansprakelijkheid tussen organisatoren en 
derden. 

Ook inzake de gevaarlijke, hinderlijke en ongezonde bedrijven kreeg de 
rechtspraak vaak de gelegenheid om, al dan niet onder inroeping van artikel 24. 
Algemeen Reglement, de regel te bevestigen (141). 

Andere toepassingen betreffen de bouwvergunning (142), de vestigings
vergunning (143), de gemeentelijke toelating tot het plaatsen van een licht
installatie (die de radio-ontvangst van de gebuur verstoort) (144), de vergun
ning tot het plaatsen van onbeschermde electrische voedingsdraden voor 
trolleybussen onder een brug (145), enz. 

B. Invloed van de vergunning op de sanctie 

23. In het kader van een algemeen onderkende weigerachtige houding van de 
Belgische rechtspraak om zich in te laten met maatregelen die tot het domein 
van de uitvoerende macht behoren en uit vrees om, in strijd met het grond
wettelijk genoemd beginsel van de scheiding der machten, zich aan 'justitiële 
machtsoverschrijding' te bezondigen, acht de Belgische rechter zich traditio-
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neel onbevoegd om, tot sanctionering van een erkende aansprakelijkheid van 
een regelmatige vergunninghouder, herstelmaatregelen op te leggen die af
breuk kunnen doen aan de beslissingsmacht van de administratie. Zoals reeds 
opgemerkt ligt in deze 'verfijning' het eigene van het Belgische antwoord op 
de in dit preadvies behandelde vraag. Voor de duidelijkheid van het exposé 
wordt onderscheid gemaakt tussen de radicale sanctie van sluiting of stopzet
ting van de schadeverwekkende activiteit en de sanctie bestaande in het opleg
gen van hinderwerende werken en maatregelen. Rechtspraak en argumentatie 
worden daarbij voornamelijk aangetroffen met betrekking tot de gevaarlijke, 
hinderlijke en ongezonde inrichtingen. 

24. Geen sluiting of stopzetting van een vergunde activiteit. Vóór 1850 wa
ren er naar verluidt (146) enkele uitspraken aan te wijzen die inzake de hin
derlijke inrichtingen deze bevoegdheid van de rechter onderkenden, maar 
sedert het cassatiearrest van 25 mei 1850 (147) hebben alle cassatiearresten 
(148) en de overgrote meerderheid van de lagere rechtbanken (149) zich on
bevoegd geacht om bij wijze van schadeloosstelling in specifieke vorm de 
stopzetting, de sluiting, zelfs tijdelijke sluiting (150) of de herconstructie 
(151) van een dergelijke inrichtingen te bevelen. Slechts een kleine doch 
persisterende minderheid van uitspraken wil zich bij deze regel, althans in zijn 
absoluut gestelde formulering, niet neerleggen (152). 

Dezelfde tegenstelling tussen een overweldigende meerderheid die de be
voegdheid tot sluiting ontkent (153) en een hardnekkige minderheid die al
thans in sommige gevallen, waar de sluiting de enig mogelijke effectieve sanc
tie is, deze wel wil toelaten treft men aan in de rechtsleer (154). 

In algemene regel kan dus worden gesteld dat, waar zoals gezien de vergun
ning geen invloed uitoefende op de aansprakelijkheid, deze nochtans wel voor 
gevolg heeft (en hierin ligt een eerste verfijning) dat zij het bestaan zelf van de 
inrichting garandeert, en derhalve het herstel in specifieke vorm in die ma te 
beperkt. 

25. Over de vraag of de rechter bij wijze van herstel in specifieke vorm 
werken en maatregelen kan opleggen aan een vergunninghoudende inrichting, 
heeft de Belgische rechtspraak er niet steeds dezelfde mening op na gehou
den (155). Werd deze bevoegdheid aanvankelijk erkend, in 1864 besliste het 
Hof van Cassatie dat de rechtbanken niet bevoegd zijn direct noch indirect, 
andere maatregelen op te leggen dan deze voorzien in de vergunning op grond 
van de overweging dat alleen het bestuur de exploitatievoorwaarden van geclas
seerde inrichtingen vermag te bepalen (156). Vanaf 1930 begint de lagere recht-

. spraak ( 157) op uitzonderingen na (15 8) deze restrictieve opvatting te ver
laten en aanvaardt dat de rechter desgevallend wél complementaire maatrege
len mag opleggen. Het is die opvatting die wordt gecristaliseerd in het reeds 
vaker vernoemde cassatiearrest van 1962 waarin de voortaan algemeen aan-
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vaarde (159) regel wordt gesteld dat 'de hoven en rechtbanken gerechtigd zijn 
om te bevelen dat werken zouden uitgevoerd worden aan de als gevaarlijk, 
ongezond of hinderlijk ingedeelde inrichting die het nadeel berokkent' met 
dien verstande echter 'dat deze rechtscolleges evenwel, op straffe van inmen
ging in het uitoefenen van de machten die wettelijk aan de administratieve 
overheden voorbehouden zijn, de uitvoering van werken niet zouden kunnen 
bevelen, die in tegenstelling zouden zijn met die welke door deze overh~den 
in het algemeen belang zouden voorgeschreven zijn geweest, of die van aard 
zouden zijn het bestaan zelf van de inrichting aan te tasten' en 'dat zij in dit 
geval enkel een veroordeling tot schadevergoeding mogen uitspreken' (160). 
Teneinde deze opvatting met die van het arrest van 1864 te verzoenen geeft 
Advocaat-generaal Durnon van dit laatste een beper~ende interpretatie in die 
zin dat daar niet mag worden uit afgeleid dat de rechtbanken steeds onbe
voegd zouden zijn om eender welke werken of' maatregelen op te leg
gen (161). 

26. Argumenten pro de (beperkende) meerderheidsopvatting: 
a. Zoals reeds vermeld (zie nr. 6) en zoals ook in het hierboven geciteerde 

cassatiearrest van 1962 tot uitdrukking komt, wordt hier, zoals terzake van 
de hierna te bespreken overheidsaansprakelijkheid, te pas en te onpas be
roep gedaan op de theorie van de scheiding der machten (162). Dit begin
sel zou de rechterlijke macht beletten iets te verbieden waarvoor het be
stuur een vergunning heeft verleend (163). 

b. Een tweede argument gaat ervan uit dat bij het verlenen van de administra
tieve vergunning reeds alle belangen zijn afgewogen en dat de wet deze 
belangenafweging aan de administratie heeft opgedragen die terzake moet 
geacht worden een soort monopolie te bezitten (164). Het argument wordt 
door Derine als volgt samengevat: 'Het verlenen van een vergunning is( ... ) 
een soort politieke keuze, die steunt op overwegingen van algemeen wel
zijn; die keuze wordt beschouwd als een taak van de administratie, niet·van 
de rechter' (165). 

c. Vaak· gehoord is het argument dat een onderneming, eenmaal door de · 
bevoegde instantie over haar verzoenbaarheid met het algemeen belang is 
beslist, niet blijvend mag blootgesteld worden aan een bedreiging die haar 
bestaan zelf kan aantasten ( 166). 

d. Het is niet waar dat de vergunning een simpele politiemaatregel is die een 
verbod opheft of een 'nihil obstat'. Bewijs daarvan is het feit dat, althans 
inzake hinderlijke inrichtingen, reeds vóór de toekenning van de vergun-
ning, alle betrokken belangensferen worden gehoord (167). . . 

c. Het feit dat artikel 24 Algemeen Reglement en de vergunningen zelf uit
drukkelijk de rechten van derden vrijwaren, doet hieraan geen afbreuk. De 
'rechten' waarover sprake, kunnen immers niet de sluiting van een inrich-
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ting tot voorwerp hebben waarvan het bestaan door de administratieve 
vergunning en indirect door de wet, krachtens dewelke de vergunning 
wordt uitgereikt, wordt beschermd (168)(169). 

27. Argumenten contra: (Voor een ruimere bevoegdheid van de rechterlijke 
macht). 
a. ~et het overspannen beginsel van de scheiding der machten kan geen vrede 

worden genomen (170). Van dit beginsel kan de incorporatie ·in de Belgi
sche grondwet precies op grond van artikel1.07 betwijfeld worden (171), 
en de interpretatie ervan is trouwens reeds aan een gevoelige evolutie 
onderhevig geweest (zie wat verder ter sprake komt inzake overheidsaan
sprakelijkheid). Voorzover het inderdaad aanwezig is in ons rechtsbestel, 
moet het· beperkend worden geïnterpreteerd. Ik zou de terzake gevoerde 
argumentatie als volgt willen samenvatten: het beginsellegt wel beperkin
gen op aan de aard vap. de aan de rechterlijke rnadit opgedragen functie·, 
(het beslechten van geschillen nopens burgerlij~e rechten) (172), het legt 
geen beperkingen op aan het voorwerp ervan (deze geschillen-beslechtende 
bevoegdheid bestaat evenzeer ten aanzien van de administratie als ten aan
zien van de part~culieren). 

b. Door een principieel ruime bevoegdheid van de rechterlijke macht zal in de 
praktijk het ·bestaan van een vergunde inrichting slechts zelden iR het 
gedrang worden gebracht. Volgens de heersende mening zal deze radicale 
sanctie reeds uitgesloten zijn bij hinder in strikte zin (zie nr. 12). J;:n bij 
een op fout gesteunde aansprakelijkheid zal de theorie van het rechtsmis
bruik een volcloende correctief bieden als de sanctie der sluiting buiten 
verhouding zou staan tot de geleden schade (173). 

c. Het aan artikel 24 Algemeen Reglement argument pleit eerder vóór dan 
tegen de ruime bevoegdheid van de rechterlijke macht. Er is geen reden om 
aan te nemen dat 'de rechten van derden' waarover sprake beperkt zouden 
zijn tot recht op (pecuniaire) schadevergoeding en dat het toekennen van 
een vergunning aan. een hinderlijke bedrijf op zichzelf, voor de omwonen
den gelijkstaat met het uitschakelen van hun recht op ongestoord genot 
van hun goederen (174). Het tegengestelde, aldus H. Boeken, zou gelijk
staan met een vorm van o_nteigening voor privé-doeleinden, zonder wette
lijke basis en zonder voorafgaande vergoeding (175). 

28. Een laatste argument pro een ruimere bevoegdheid van de rechter om de 
sluiting van een vergunde inrichting te bevelen wordt gevonden in de heersen
de rechtspraak zelf. Zonder zich aan haar eigen inconsequentie te storen 
aanvaardt zij immers dat de sluiting kan bevolen worden van een vergunning
houdende inrichting, wanneer deze· werd opgericht met !illskenning van een 
verbintenis 'non faciendi' of met een erfdienstbaarheid 'non .aedifican-
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di', (17 6) of in het algemeen in strijd met een zakelijk recht of zelfs contrac
tueel recht van derden (177). Op de hiervan afwijkende bepaling van arti~ 

kei 57, § 3 van de wet op de ruimtelijke ordening werd reeds eerder gewezen 
(zie nr. 3). 
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V. DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VERGUNNINGVERLENER 

29. De vraag naar de aansprakelijkheid van de vergunningverlenende over
heid kan hier maar summier behandeld worden. Genoemd vraagstuk past 
immers in een afzonderlijke, eerder publiekrechtelijke, en op zichzelf vol
doende ingewikkelde problematiek van de overheiclsaansprakelijkheid in het 
algemeen. Toch moet de kwestie ter sprake komen vermits a.h.w. spontaan de 
vraag oprijst of de derde niet cumulatief of minstens subsidiair over een 
vordering beschikt tegen de overheid die zich door het verlenen van de ver
gunning a.h.w. 'medeschuldig' heeft gemaakt aan het creëren van de schade
verwekkende activiteit. Het spontane rechtsgevoel schijnt des te meer voor 
een dergelijke overheidsaansprakelijkheid te pleiten naarmate o.m. het aan de 
vergunning voorafgaand onderzoek ingrijpender is, naarmate de vergunnings
voorwaarden omvangrijker en voor de vergunninghouder meer vrijheids
beperkend zijn, en misschien ook naarmate de schadelijke activiteit nuttiger is 
voor de gemeenschap, toch onvermijdelijk risicovol voor sommige leden er
van. Een treffend voorbeeld waaraan dit 'rechtsgevoel' kan worden getoetst 
lijkt mij de aansprakelijkheid voor schadeverwekkende doch, in generali, nut
tige zelfs noodzakeleijk geneesmiddelen. Wanneer de overheid een genees
middel nauwkeurig vooronderzoekt en de productie ervan toelaat, (a fortiori, 
de productie ervan aanspoort), draagt ook zij niet een 'verantwoordelijkheid' 
tegenover de enkelingen-slachtoffers van een, per hypothese voor de gemeen
schap in haar geheel, nuttige onderneming? 

30. Dit rechtsgevoel lijkt me onvoldoende weerspiegeling te vinden in de 
huidige stand van het positief recht. 

Men weet dat, na heel wat, alweer aan het beginsel van de scheiding der 
machten toe te schrijven tribulaties (178), de overheid sedert het cassatie
arrest van 7 maart 1963 (179) in de uitoefening van haar bestuursactiviteit 
onderworpen is aan de algemene verplichting van zorgvuldigheid. Ten aanzien 
van de reeds eerder, met name in het bekende Flandria-arrest van 1920 (180), 
erkende overheidsaansprakelijkheid, betekende het arrest van 1963 voorname
lijk een inperking van het voorheen onaantastbare opportuniteitsomdeel van 
de overheid door de onderwerping ervan aan de voorzichtigheidsplicht (181). 

Sindsdien kreeg het Hof van Cassatie de gelegenheid om zijn leer terzake 
nader toe te lichten met name door, althans in principe, de overheid aanspra
kelijk te stellen wegens onvoorzichtig optreden in de uitoefening van haar 
reglementaire opdracht (in het bekende koepokkenarrest ); recentelijker ook 
door de overheid aansprakelijk te achten voor het onzorgvuldig verstrekken 
van verkeerde inlichtingen (183). 

31. Voornoemde principes zijn, naar de heersende mening, onbetwistbaar 
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toepasselijk op de bestuurlijke activiteit van het verlenen van vergunnin
gen (184). 

Toch moet worden vastgesteld dat de aansprakelijkheid van de overheid 
terzake vrij zelden zal weerhouden worden, en dit om diverse redenen. 

Vooreerst zal de rechtspraak niet gemakkelijk een fout in hoofde van de 
overheid weerhouden ( 185). Met F7.amme kan men zich afvragen of de over
heidsaansprakelijkheid niet zal beperkt blijven tot gevallen van duidelijke 
manifeste schending van een elementaire zorgvuldigheid (186). 

Ten tweede kan het oorzakelijk verband tussen de schade en de afgifte van 
de vergunning betwist worden. Aanvaard wordt immers dat de vergunning 
enkel een toelating bevat tot het uitoefenen van de vergunde activiteit, en 
geenszins een verplichting (187). Terecht, meen ik, wijst evenwel Gaassens op 
de zwakheid van dit argument wanneer hij stelt: 'Nous pensons que l'autori
sation a été l'un des facteurs indispensables à Ie réalisation du dommage, car, 
sans elle, l'industriel n'aurait pas crée son entreprise et n'aurait dorre pas causé 
des troubles aux tiers. En donnant son agrément à une activité qu'elle avait Ie 
pouvoir -- et même Ie devoir - d'empêcher, l'administration doit, en toute 
logique, se voir imputer les conséquences de son attitude' (188). Men kan 
wellicht deze argumentatie verfijnen door onderscheid te maken alnaargelang 
de overheidscontrole intenser en de opgelegde vergunningsvoorwaarden strin
genter zijn: in dezelfde mate zou immers de afwezigheid van causaal verband 
moeilijker te bewijzen zijn. 

Tenslotte acht, zoals reeds opgemerkt, de Belgische rechter zich niet be
voegd om, buiten het geval van de zgn. feitelijkheid, een bevel of verbod aan 
de overheid aan de overheid te richten. 

Eigenlijk kan men in de hierboven gestelde regel volgens dewelke de over
heidsvergunning geen invloed heeft op de privaatrechtelijke aansprakelijkheid 
van de vergunninghouder, een bewuste of onbewuste overheidsbeschermende 
reflex onderkennen. Grofweg gezien kan men het zo stellen dat door die regel 
de overheid zich a.h.w. wegsteekt achter de verantwoordelijkheid van de ver
gunninghouder die, spijts de vergunning, geheel intact blijft voortbestaan. 

32. Dit is wellicht een goede plaats om de vraag te stellen of de slachtoffers 
van geautoriseerde activiteiten als dan niet een vordering tot herstelvergoeding 
kunnen instellen op grond van artikel 11 van de gecoördineerde wetten op de 
Raad van State (189). Men weet dat op grond van dit artikel de Afdeling 
Administratie, bij ontstentenis van enig ander bevoegd rechtscollege, kennis 
neemt van eisen tot herstelvergoeding voor buitengewone morele of materiële 
schade, veroorzaakt door een administratieve overheid. De Raad van State 
spreekt uit naar billijkheid en met inachtneming van alle omstandigheden van 
openbaar en particulier belang, vóór de wetswijziging van 3 juni 1971 bij wege 
van advies, sedertdien bij wege van arrest (190). 

Men stelt vast dat de Raad van State tot nog toe zeer karig is geweest in 
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het toekennen van herstelvergoedingen. Zoveel is zeker dat deze vergoeding 
niet toegekend wordt aan personen die slachtoffer zijn van een vergunde 
gevaarlijke, ongezonde of hinderlijke inrichting; zij beschikken immers over 
een rechtsvordering tot vergoeding van de geleden schade voor de gewone 
rechtbanken (191 ). Zelfs bij afwezigheid van enige schuld bij het bestuur 
beschikken zij over een vordering tegen de vergunninghouder, ook bij afwezig
heid van een fout van deze laatste (192). 

Men is het er over eens dat hieruit niet mag worden afgeleid dat de vorde
ring nooit succesvol zou kunnen zijn. Inzake genoemde materie kon de Raad 
van State zich trouwens immers op artikel 24 Algemeen Reglement beroepen. 
In een andere, ook in onze p_roblematiek passende, materie heeft de Raad van 
State gunstig geadviseerd: in de zaak Van Loo (193) ging het over de schade 
geleden door een boekhandelaar wiens winkel aan de aandacht van de voorbij
gangers werd onttrokken doordat links en rechts ervan, met verlof van de stad 
Antwerpen, op het voetpad door de naburige cafés vooruitspringende terassen 
waren aangelegd . 

. Alles bij mekaar blijft de kans voor derden om langs deze weg herstel
vergoeding te bekomen beperkt (194). Ik signaleer hoe door Gaassens een 
krachtig pleidooi gehouden werd om terzake aan de Raad van State de be
voegdheid toe te kennen dergelijke aansprakelijkheidsvragen ten gronde te 
beoordelen (195). 
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VI. SLOTBESCHOUWINGEN 

33. In de voorgaande bladzijden werd hoofdzakelijk gepoogd het gestelde 
probleem in het Belgisch recht te beschrijven en te situeren. Tot slot nog 
enkele bedenkingen in kort bestek. 
a. In de bestudeerde aangelegenheid wordt het Belgisch standpunt voorname

lijk hierdoor gekenmerkt dat de aansprakelijkheid van de regelmatige ver
gunninghouder totaal los beoordeeld wordt van de vergunning. Men kan 
zich afvragen of dit standpunt niet vatbaar is voor verfijning en differentia
tie. Een juridisch-technisch middel daartoe kan, binnen het kader van de 
heersende leer van de absolute onrechtmatige daad eventueel hierin ge
vonden worden dat in sommige gevallen, bijvoorbeeld bij diepgaande en 
gedetailleerde overheidscontrole, aan de vergunning wel het karakter van 
rechtvaardigheidsgrond wordt toegekend. Een ander middel zou erin be
staan dat in de diverse administratieve reglementeringen zelf telkens de 
kwestie van de privaatrechtelijke aansprakelijkheid wordt geregeld. 

b. Aan het bestaan van een vergunning komt naar Belgisch recht wel beteke
nis toe bij de keuze van het aangepaste herstel en wel in die zin dat zij het 
bestaan zelf van de vergunde activiteit tegen stopzetting garandeert. Deze 
visie wordt verantwoord door een betwistbare interpretatie van het pu
bliekrechtelijk beginsel van de scheiding der machten. Bij een juistere inter
pretatie is wellicht ook deze visie vatbaar voor verfijning. 

c. Men kan zich tenslotte ook afvragen of de aansprakelijkheid van de vergun
ningshouder en van de vergunningverlenende overheid niet meer dan voor
heen als samenhangende alternatieven moeten worden gezien. Ik moge 
suggereren dat voor het antwoord op de vraag waarom en wanneer de 
overheid aansprakelijkheid moet dragen, een belangwekkende bijdrage 
geleverd wordt door de juridisch-economische analyse die sedert enkele 
jaren voornamelijk in de Verenigde Staten ter oplossing van deze (en ande
re privaatrechtelijke) vragen wordt aangewend (196). Het basisinzicht waar
toe deze economische approach heeft bijgedragen is, meen ik, de vaststel
ling dat een juridisch opgelegde aansprakelijkheid slechts een 'ad interim' 
karakter vertoont omdat de kost van een dergelijke aansprakelijkheid in 
een stelsel van vrije markteconomie en van verzekering nagenoeg steeds op 
anderen geheel (bij doorberekening in de prijs) of gedeeltelijk (bij verzeke
ring) wordt afgewenteld. Wil derhalve de aansprakelijkheidsallocatie econo
misch verantwoord zijn, dan zal men rekening moeten houden met de 
identiteit van deze uiteindelijke kostendragers. Het scherm van de primaire 
(juridische) aansprakelijkheidsallocatie wordt aldus doorbroken om na te 
gaan of ook de uiteindelijke kostenallocatie economisch verantwoord is. 
Vertaald in deze termen betekent bijvoorbeeld aansprakelijkheid van de 
vergunninghoudende onderneming de afwenteling van de veroorzaakte 
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kost (in casu de aan specifieke derden berokkende schade) op de gemeen
schap van de consumenten van de produkten of diensten van de betrokken 
onderneming ( 197); aansprakelijkheid van de overheid betekent afwente
ling op de belastingbetalers volgens de aldaar aangewende, doorgaans pro
gressieve, schalen. 

Zonder op de 'economics' te diep in te gaan, is het verdedigbaar dat de 
kosten van een activiteit moeten gelegd worden op diegenen die deze kost 
veroorzaken. Hiermede wordt ons ook een vuistregel geboden voor de 
beantwoording van de vraag waarom en wanneer de overheid aansprakelijk
heid moet dragen. Er zal des te meer reden toe bestaan naarmate de 
schadeverwekkende activiteit met meer zekerheid aan de gemeenschap in 
haar geheel kan toegeschreven worden. Ik neem nogmaals het treffend 
voorbeeld van de in generali nuttige, doch, voor sommigen schadelijke, 
geneesmiddelen. Hier blijkt goede redenen te bestaan om de kost ervan 
(met inbegrip van de aansprakelijkheidskost) aan de gemeenschap toe te 
bedelen. De aanwezigheid van de overheidsvergunning (registratie) lijkt een 
goed juridisch aanknopingspunt om deze kostenallocatie in aansprakelijk
heidstermen te vertalen. 
Met deze (te) summiere beschouwingen zijn niet alle vragen opgelost. 

Zulks is trouwens ook de bedoeling niet van de uiteengezette redeneringswijze 
die aan de jurist enkel één van de leidraden die hij bij zijn besluitvorming 
(minstens) niet uit het oog mag verliezen. In concreto rijzen voornamelijk 
twee moeilijke vragen: ten eerste welke de aangewezen instantie is om dit 
soort oorzakelijkheidsvragen te beoordelen, ten tweede de vraag of in een 
dergelijk systeem de foutaansprakelijkheid nog een rol vermag te vervullen. 
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Noten behorende bij preadvies mr. Herman Cousy 

(1) De voor het stellen van bepaalde handelingen vereiste rechterlzike mach
tiging (autorisation judiciaire) blijft hier verder onbesproken. In verband met 
de hier onderzochte problematiek worden door sommige auteurs administra
tieve vergunning en rechterlijke machtiging - overigens zonder veel diepgàng 
- op gelijke voet behandeld: zie Savatier, R., Traité de la responsabilité civile, 
Dl. 1., 2de uitg., 1951, nrs. 179 e.v.; Lalóu, H., Traité pratique de la respon
sabilité civile, 6 de uitg. door P. Azard, Parijs, 1962 (hierna geciteerd als 
Lalou-Azard, Traité), nrs. 371 e.v.; Pirson, R., Droit belgede la responsabilité 
civile (Complément au Traité pratique de H. Lalou), Parijs, 1974, nrs. 
371-393; Planiol-Ripyrt-Esmein, Traité élémentaire de droit civil, Dl. VI, nrs. 
561-562. 
(2) Men denke aan de hierna voornamelijk aan bod komende exploitatie- en 
bouwvergunning. 
(3) Zie hierover Mast, A., Overzicht van het Belgisch Administratief Recht, 
4de uitg., 1971, nrs. 109-112 (met verdere verwijzingen). 
( 4) Men denke aan de erkenning van verzekeringsmaatschappijen, krediet
instellingen en instellingen van sociale zekerheid. 
(5) De Franse term 'agrément' blijkt verkiesbaar boven de eveneens gebruik
te term 'agréation': Van Rossum, J. 'L'agrément administratif', R.J.D.A., 
1974, pp. 205-224, p. 206. 
(6) Van Rossum, J., op. cit., p. 206; Suetens, L.P., 'De natuur en de draag
wijdte van de erkenning in het recht van de sociale zekerheid', B.T.S.Z., 1968, 
pp. 415-433. 
(7) Men houde voor ogen dat, anders dan in Frankrijk, in België het admini
stratief contract niet aan de bevoegdheid van de gewone (justitiële) rechter is 
onttrokken. 
(8) Meer bepaald <;>p grond van machtsoverschrijding, machtsafwending en 
niet-naleving van substantiële of op straf van nietigheid voorgeschreven vorm
vereisten: artikel 9 van de wet van 23 december 1946 houdende instelling van 
een Raad van State (B.S., 9 januari 1947), thans opgenomen in artikell4 van 
het K.B. van 12 januari 1973 houdende coördinatie van de wetgeving op de 
Raad van State. 
(9) Voor een beroep tot nietigverklaring is derhalve niet vereist dat de 
schending van een subjectief recht wordt ingeroepen. 
(1 0) Uit de omvangrijke literatuur hieromtrent wezen geciteerd: Giron, A., 
Dictionnaire de droit administratif et de droit pubZie, Dl. I, Tw. 'Etablisse
ments industriels', Brussel, 1895;PandectesBelges, D137, Tw. 'Etablissement 
dangeureux, insalubre ou incommode'; R.P.D.B., Dl. IV, Tw. 'Etablissements 
dangeureux, insalubres ou incommodes'; R.P.D.B., Comp. IV (1964 ), zelfde 
trefwoord; Goossens, Ch., 'Le régime juridique des a~torisations requises pour 
l'exploitation des établissements industriels en B~lgique', R.I.S.A., 1953, 
pp. 608 e.v.; Lenaerts, H., 'Gevaarlijke, ongezonde en hinderlijke inrichtin
gen', in Administratief Lexicon. In het Administratief Lexicon vindt men ook 
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het zeer goede (doch in slecht Nederlands gestelde) Tw. 'Gevaarlijke, on
gezonde en hinderlijke inrichtingen' van J.M. Favresse. Zie verder ook Flam
me, M.-A., 'Les établissements dangereux face à l'administration et aux voi
sins,' in L 'entreprise dans la cité, uitgegeven door Faculté de droit de l'Univer- · 
sité de Liège, Commission 'Droit et V ie des Affaires', en Martirrus Nijhoff, 
Den Haag, 1967, pp. 232 e.v. 
( 11) Een overzicht van de oudere reglementering wordt o.m. aangetroffen in 
de conclusies van (toen nog Advokaat-generaal) F. Durnon bij het hierna be
sproken (zie nr. 25) arrest van het Hof van Cassatie van 27 april 1962, R. W., 
1963-1964, kol. 58 e.v. Zie ook R.P.D.B., Dl. IV, Tw. 'Etablissements dan
geureux, insalubres ou incommodes' nr. 5. 
( 12) Diverse gevaarlijke, ongezonde en hinderlijke bedrijvigheden worden 
aan een afzonderlijke reglementering of wetgeving beheerst: zie R.P.D.B., 
Comp. IV, Tw. 'Etablissements dangeureux, insalubres ou incommodes', 
nr. 2. Anderzijds zijn verschillende door het hoofdstuk 11 van Titel I van het 
Algemeen Reglement opgesomde bedrijvigheden ook (soms cumulatief) aan 
een bijzondere regeling onderworpen: zie R.P.D.B., Comp. IV, geciteerd tref
woord, nr. 3; Goossens, Ch., op. cit., R.I.S.A., 1953, nr. 3. 
(13) B.S., 3april1946. 
(14) Zie Flamme, M.A., op. cit., p. 235, noot 1. 
(15) College van burgemeester en schepenen voor inrichtingen van de tweede 
categorie (zijnde de minst gevaarlijke), Bestendige Deputatie voor de inrich
tingen van de eerste categorie. 
( 16) Algemeen reglement, artikel 1. Men notere dat de vergunningsvoorwaar
den in de loop van de vergunningsperiade (maximum 30 jaar) door de admini
stratie vrij kunnen gewijzigd worden (artikel 19, Algemeen Reglement): zie 
Flamme, M.A., op. cit., pp. 241-242. 
(17) Algemeen Reglement, artikel4. Volgens een vaste rechtspraak van de 
Raad van State maakt bedoeld onderzoek een substantiële vormvereiste uit 
die derhalve bij miskenning aanleiding geeft tot nietigverklaring: zie o.m. 
R.r.S., 23 december 1966 (Gemeente Elsene), V.A.A.R.S., 1966, p. 1036. 
(18) Deze omvatten, benevens het zgn." 'willig of oneigenlijk' beroep bij de 
gezagdrager die de beslissing genomen heeft en het beroep op de hierarchisch 
hogere overheid, voornamelijk het beroep op de administratieve voogdijover
heid, het georganiseerd administratief beroep bij een onafhankelijke instantie 
(in casu de Bestendige Deputatie, en de Koning: artikel 13 Algemeen Regle
ment) en het Uurisdictioneel) beroep tot nietigverklaring wegens onwettigheid 
bij de Raad van State. Men notere dat dit laatste slechts ontvankelijk is indien 
vooraf alle mogelijkheden van het georganiseerd beroep werden uitgeput 
(R.v.S., 30 juni 1952, V.A.A.R.S., 1952, 645). Vgl. het schema van Goossens, 
op. cit., pp. 660 e.v. en Flamme, M.A., op. cit., pp. 253 .e.v. 
(19) Respectievelijk gepubliceerd in, B.S. van 28 juli 1970 en B.S. van 
22 december 1970. Men vindt een officieuze coördinatie in Suetens, L.P., 
Ruimtelijke Ordening, Recht en Praktijk, in Monografieen Leefmilieu Nu, 
Uitg. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen/Utrecht, tweede volledig 
herwerkte uitgave, 1973, pp. 109 e.v. Andere recente commentaren zijn Was-
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tiels, F., Administratieve Gids voor wie bouwt of verkavelt, V.G.A., Heule, 
1974. 
(20) Zo wordt in het gewijzigd artikel 54 voorzien dat bij ontstentenis van 
een goedgekeurd Bijzonder Plan van Aanleg de bouw- en verkavelingsaanvra
gen in sommige door de Koning te bepalen gevallen (zie K.B., 6 februari 
1971, B.S., 13 februari 1971) door aanplakking openbaar moeten worden 
gemaakt. In die gevallen kunnen alle belanghebbenden gedurende vijftien 
dagen hun opmerkingen en bezwaren schriftelijk ter kennis brengen van de 
bevoegde overheid. Ook hier is de openbaarmaking een substantiële vormver
eiste: zie Suetens, L.P., Ruimtelijke ordening, Recht en Praktijk, pp. 44 en 
60. 
(21) Artikel 55 van de wet van 29 maart 1962. 
(22) Deze .kan zich burgerlijke partij stellen bij een strafvervolging voor de 
correctionele rechtbank (artikel 65) of samen met de overheid of afzonderlijk 
optreden voor de burgerlijke rechtbank (artikel 67). 
(23) Aldus artikel 65, § 1 zoals gewijzigd door de wet van 22 december 
1970 . 

. (24) Zie artikel 65, § 1, in fine en artikel 67, in fine. 
(25) Artikel 65, § 3, (nieuw sedert de wet van 22 december 1970). Over dit 
alles zie Suetens, op.cit., pp. 75-76 en p. 86. 
(26) Aanvaard wordt nochtans dat ook hier, door de vergunning aan de 
rechten van derden op schadeloosstelling geen afbreuk wordt gedaan: zie 
Suetens, op. cit., p. 86 en zie verder nrs. 19 e.v. 
(27) Ingevoegd door de wet van 22 december 1970. 
(28) Zie hieromtrent in het algemeen Peeters, K., en Steenbergen, J., 'De 
bescherming van de verbruiker die schade geleden heeft door het gebruik van 
pharmaceutica', Jura Falconis, 1971-1972, pp. 63-84. Zie ook het kortelings 
te verschijnen boek van Van Gerven over Economisch Recht in de reeks 
Beginselen van Belgisch Privaatrecht. 
(29) B. S. '· 22 juni 1960. 
(30) Altháns de zgn. 'farmaceutische specialiteiten', niet de zgn. 'magistrale 
bereidingen' (over het onderscheid: zie Peeters en Steenbergen, op.cit., p. 63, 
voetnoot 1. 
(31) K.B. van 3juli 1969, B.S., 10juli 1969. 
(32) Volledigheidshalve weze ook melding gemaakt van de op 1 januari 1973 
opgerichte en vanaf september 1973 in werking getreden 'Benelux Gemeen
schappelijke Dienst voor de Registratie van Geneesmiddelen'. 
(33) Publ. Eur. Gem., 1965, 369 e.v. 
(34) In verband niet die gemeenrechtelijke aansprakelijkheid van de produ
cent of invoerder van geneesmiddelen zij gewezen op de hen opgelegde ver
plichting zich te laten bijstaan door een industrie-apotheker, belast met de (in 
werkelijkheid steekproefsgewijze uitgevoerde) controle van de geneesmidde
len op hun conformiteit (artikel 11 e.v. van voornoemde K.B. van 6 juni 
1960). 

In verband met de aansprakelijkheid van de kleinhandelaar (d.i. nagenoeg 
uitsluitend de zgn. 'officina-apotheker') zij de aandacht gevestigd op een van 
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oudsher in onze wetgeving voorkomende bepaling (zie K.B. van 31 mei 1885, 
artikel 27, thans ook opgenomen in artikel 46, K.B. 6 juni 1960) krachtens 
dewelke de officina-apothekers de conformiteit moeten nagaan van de pro
dukten die zij ter hand stellen. In de geneesmiddelenwet van 25 maart 1964 is 
zelfs sprake van de apothekers rustende verplichting 'de kwaliteit en de con
formiteit van de door hen afgeleverde geneesmiddelen te waarborgen' (artikel 
13). Door de Algemene Pharmaceutische Bond werd een (door de Koning 
erkende) 'Dienst Geneesmiddelen Onderzoek' (D.G.O.) opgericht die ten be
hoeve van de officina-apothekers een systematische hercontrole uitoefent. In 
voormeld artikel 13 van de geneesmiddelenwet wordt evenwel gesteld dat de 
erkenning van dergelijke laboratoria geen afbreuk doet aan de verantwoorde
lijkheid van de apothekers of andere personen die er beroep op doen! 
(35) Onbevoegdheid betekent hier niet de onbevoegdheid van de rechter tot 
kennisneming van een geschil dat aan een andere rechtsmacht is voorbehou
den. Hier gaat het om de onbevoegdheid in de betekenis van justitiële machts
overschrijding, zijnde de onbevoegdheid van de gewone rechter tot kennis
neming van een geschil dat wordt geacht tot de bevoegdheidsdomein van de 
uitvoerende macht te behoren: zie Delva, J., 'Het rechtstreeks bestrijden van\ 
overheidsdaden voor de burgerlijke rechtscolleges', T.P.R., 1967, pp. 383 e.v.,~ 
p. 385, voetnoot 1. 
(36) Vgl. Depage, Traité élémentaire de droit civil beige, (hierna geciteerd als 
Depage), Dl. 11, 3de uitg., 1964, nr. 939: 'La faute est, tout simplement 
(! ), une erreur de conduite; c'est l'acte ou le fait que n'aurait pas commis une 
personne prudente, avisée, soucieuse de tenir compte des eventualités mal
heureuses qui peuvent en résulter pour autrui'. Vgl. Dabin, J. & Lagasse, A., 
'Examen de jurisprudence', 1939-1948, R.C.J.B., 1949, p. 57, nr. 15: 'Est 
constitutif de faute tout manquement, si minime soit-il, volontaire ou invo
lontaire, par acte ou par omission, à une norme de conduite préexistante'. 
Over deze definities zie Dalcq, R.O., Traité de la responsabilité civile, (ver
schenen als boekdeel V van Les Novelles, Droit civil, hierna geciteerd als 
Dalcq, Traité), Dl. I, 2de uitg., 1967, nr. 259 e.v. 
(37) Civilisten: Depage, Dl. 11, nr. 1042 en Dl. V, nr. 936 + noot 2 op 
p. 816; Dalcq, Traité, Dl. I, nr. 679; Mazeaud-Tunc, Traité ,theorique et pra
tique de la responsabilité civile, (hierna geciteerd als Mazeaud-Tunc, Traité), 
Dl. I, 6de uitg., 1965, nr. 498 in fine en voetnoot 6; Derine, R., Van Neste, 
F., Vandenberghe, H., Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V, Zakenrecht, 
Deel I, A., 1974' (hierna geciteerd als Derine, e.a., Zakenrecht), nr. 277, 
p. 517. 
Publicisten: Flamme, op. cit., p. 262; Goossens, op. cit., p. 666, noot 2. 

·i -,(38) Zie de. rechtspraak in randnummer 9. Contra: Rb. Nijvel, 7 februari 
1907, Pas., 1907, III, 107; Corr., 15 februari 1946, J.T., 1946, 172 (impli
citer); Zie ook Kph. Luik, 6 juni 1934, Pas., 1935, III, 103 (dit laatste vonnis 
heeft evenwel eerder betrekking op de afwezigheid van causaal verband: zie 
voetnoot nr. 52). 

i·J39) Rb. Brussel, 9 mei 1940, J.T., 1910, 1167;P.P., 1911, 153;Rev. adm., 
_, 1911, 454; Luik, 2 decymber 1952,J.T., 1953,623. 
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·::,.(40) Corr. Antwerpen, 3 mei 1912, P.P., 1913, 27;Rev. dr. pén., 1912, 615; 
Corr. Verviers, 22 oktober 1954, Pas., 1954, III, 46; Jur. Liège, 1954-1955, 
p. 116. 
(41) Ronse, J., Aanspraak op schadeloosstelling uit onrechtmatige daad, 
proefschrift, 1954, nrs. 82 e.v. met verwijzing naar cass., 16 januari 1939, 
Pas., 1939, I, 25; R. G.A.R., 1939, 1939, 3002 m.n. Fonteyne, en cass., 
15 oktober 1951, Pas., 1952, I, 77. 
(42) Vgl. Ronse, J., op.cit., nr. 87. Men denke aan de gevallen van het rijden 
zonder rijbewijs, het jagen ,zonder jachtverlof, de beroepsuitoefening zonder 
vestigingsvergunning. 
( 43) Vgl. Ronse, J., op. cit., nr. 88, in fine. 
(44) Depage, Dl. 11, nr. 958. 
(45) Zie reeds Cass., 2 maart 1936, R.G.A.R., 1936, 2141 en vooral Cass., 
26juni 1961, Pas., I, 1174; J.T., 1962, 59 m.n. Dalcq; Cass., 6 februari 1961, 
Pas., 1961, I, 608; Cass., 17 april 1961, Pas., 1961, 882; Cass., 8 mei 1961, 
Pas., 1961, I, 965. Zie ook Cass., 8 oktober 1956, R.G.A.R., 1957, 5951. 
( 46) In casu de Besluitwet van 30 december 1946. 
(47) Pol. Rb. Dinant, 10 november 1949, R.G.A.R., 1952, 5019; Corr. 
Nijvel, 4januari 1936, R.G.A.R., 1936, 2100; Rb. Charleroi, 7 november 
1936, R. G.A.R., 1936, 2237; Corr. Antwerpen, 9 oktober 1952, R. G.A.R., 
1953, 5260; Corr. Luik, 26 maart 1953, R. G.A.R., 1953, 5261; Pol. Rb. 
Boom, 12 mei 1961, R. W., 1961-1962, kol. 589. 
(48) Corr. Charleroi, 17 oktober 1935, R.G.A.R., 1936, 2101; Pol. Rb. 
Anderlecht, 17 december 1935,R.G.A.R., 1936, 2102; Corr. Leuven, 3 maart 
1951, R. W., 1951-1952, kol. 327; en vooral Kph. Brussel, 7 november 1963, 
J.C.B., 1964, 65. 
(49) Kph. Oostende, 21juni 1934, R.G.A.R., 1934, 1591; contra: Kph. 
Antwerpen, 1 apri11935, R. G.A.R., 1935, 1858 (in dit vonnis steekt duidelijk 
de normenbestemmings1eer de kop weer op). 
(50) Vgl. Esmein, 'Le nez de Cléopatre ou les affres de la causalité', Dall., 
1964, Chr., 205. 
(51) Vgl. Depage, Dl. 11, nr. 957, p. 962: 'Sans doute dans la vie pratique, le 
sens commun est souvent d'un secours plus réel que les subtils distinguos des 
'faiseurs de problèmes' ( ... )'. 

Vaak zal de feitenrechter dan ook, zonder veel omhaal van woorden het 
causaal verband tussen de schade en de afwezigheid van de vereiste vergunning 
vaststellen: vb. Corr. Tongeren, 16januari 1969, R. W., 1969-1970, kol. 87. 
(52) Ronse, J., op. cit., nr. 89, pp. 86-87. Een voorbeeld van een betwist
bare, minstens gebrekkig geformuleerde toepassing 'avant la lettre' van deze 
stelregel vindt men in Kph. Luik, 6 juni 1934, Pas., 1935, 111, 103: 'Que cette 
absence d'autorisation est sans influence sur la responsabilité civile du délin
quant; qu'en effet, si les émanations d'une briquetterie, même non autorisée, 
ne eausent aucuns dégats aux voisins, ceux-ci sont sans action contre le bri
quetier; qu'au contraire, ils en ont une en cas de dégäts provenant d'une 
briquetterie autorisée'. Geciteerd vonnis wijkt af van de gangbare opvatting: 
zie R.P.D.B., Comp. IV, Tw. Etablissements ... , nr. 246. Een soortgelijke rede-
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nering werd opnieuw aangehouden in Kph. (Kortgeding) Brussel 22 juli 1969, 
R.G.A.R., 1969, 8505. 
(53) Ronse, J., Schade en Schadeloosstelling (in de A.P.R.), nr. 278 met 
uitvoerige verwijzingen. Adde: Dalcq, Traité, 11, nr. 4152. Over de voorkeur 
voor de term 'schadeloosstelling in specifieke vorm' boven 'herstel in natura', 
zie Ronse, op. cit., nr. 2 7 6. 
(54) Ronse, J., Schade en Schadeloosstelling, nr. 289; Depage, 11, nr. 1024. 
(55) Ronse, J., op. cit., nr. 290; Dalcq, Traité, 11, nr. 4156 e.v. Tevens wordt 
aanvaard dat de partijen ook in tweede instantie de aard van de gevorderde 
vergoeding mogen wijzigen: de rechter blijft in elk geval vrij: Dalcq, Traité, 11, 
nr. 4158. 
(56) Dalcq, Traité, 11, nr. 4159. Het feit dat de rechter niet vermag aan zijn 
bevel een dwangsom te verbinden wordt gemilderd door het feit dat het de 
rechter wel toegelaten is de opgelegde werken door een derde op kosten van 
verweerder te laten gebeuren, of nog, de verweerder te veroordelen tot de 
betaling van een geldsom, zelfs per dag bepaald, ingeval deze het rechterlijk 
bevel tot doen of laten niet tijdig uitvoert (op voorwaarde dat deze veroor
deling geen boetekarakter bevat). Zie Van Gerven, W., 'Over de vordering tot 
ophouden ingesteld door K.B. nr. 5 5 van 23 december 1934, de beteugeling 
van economische delicten en de gemeenrechtelijke vordering tot ophouden', 
R. W., 1960-1961, kol. 619-620. 
(57) Derine e.a., Zakenrecht, nr. 277, p. 517- Zie o.m. Brussel, 25 februari 
l963,J.C.B., 1963,p. 355 (bevestigtKph. Brussel, 13 december 196l,J.C.B., 
1963, p. 17 4) (geval van misbruik van recht door oprichting van publiciteits
paneel waardoor muurreclame op naburig erf werd weggestoken). 
(58) Gent, 25 november 1968, R.G.A.R., 1970, 8359; J.T., 1970, 205 e.v. 
m.n.; J.M. Favresse. Zie verder nr. 17. 
(59) J. T., 1970, p. 207-208. 
(60) R.P.D.B. Tw. Etablissements dangeureux, insaJubres ou incommodes, 
nr. 23; zie ook de verwijzingen bij R.P.D.B., Comp. IV, Tw. Etablissements 
... , nr. 253 en bij Lenaerts, op.cit., nr. 101, p. 56, voetnoot 369. 

)((61) Corr. Tongeren, 16 januari 1969, R. W., 1969-1970, kol. 87; Zie trou
wens ook reeds: Brussel, 30 aprill819, Pas., 1818-1819,111, p. 364; Brussel, 
9 maart 1848, Pas., 1848, 11, 153. In die zin ook Derine, e.a., Zakenrecht, 

·nr. 277, p. 517; Flamme, op.cit., nr. 29, p. 268; Lenaerts, op.cit., nr. 102. 
De laatste twee auteurs achten de bevoegdheid van de rechter onbeperkt. De 
vernoemde rechtspraak is in die zin meer genuanceerd dat daarin enkel sprake 
is van sluiting, niet van afbraak. Een (oud) arrest van het Hof te Brussel maakt 
uitdrukkelijk dit onderscheid op grond van de overweging dat afbraak (niet 
sluiting) wel degelijk indruist tegen het actiedomein van de administratie. 
(62) R.P.D.B., Comp. IV, Tw. Etablissements, nr. 253; Mazeaud-Tunc, 
Traité, I, nr. 607. 
(63) Aldus Van Gerven, W., op. cit., R. W. 1960-1961, kol. 620. 
(64) Cass., 5 januari 1922, Pas., 1922, I, 122. 
(65) Voor een toepassing, waarin, symptomatisch, en overigens op betwist
bare gronden (zie voetnoot 52, in fine) de vordering werd afgewezen: zie 
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Kph. (Kortgeding), 22juli 1969,R.G.A.R., 1969,8505. 
(66) Een interessant voorbeeld is: Rb. Gent, 23 mei 1955, R. W., 1955-1956, 
kol. 1620, m.n. In dit geval was voor de aansluiting van een private onder
neming op het spoorwegnet wel de vereiste ministeriële machtiging bekomen 
doch niet in de casu vereiste gemeentelijke toelating. De gemeente vordert en 
bekomt stopzetting en afbraak .voor de burgerlijke rechter. 
(67) Een ophefmakende toepassing wordt gevonden in de 'affaire' van de 
aanleg van een parkeerplaats langs de ES op het grondgebied van de gemeente 
Groot-Bijgaarden, in overeenstemming met een (op grond van artikel 48 Wet 
op de Ruimtelijke Ordening, rechtstreeks van de minister bekomen) bouwver
gunning, doch in strijd met een bijzonder plan van aanleg. De gemeentelijke 
overheid vordert en verkrijgt stopzetting van de werken. 
( 68) Suetens, op. cit., p. 85, met verwijzingen. 
(69) Suetens, op. cit., loc. cit. 
(70) Over de term, zie Derine, 'Preadvies betreffende hinder', Jaarboek, 
1963-1964, pp. 281 e.v. Over de problematiek raadplege men benevens het 
voornoemde ook voornamelijk Derine, Overzichten van rechtspraak,_ Zaken
recht in T.P.R., 1965, p. 53, T.P.R., 1969, p. 681, en T.P.R., 1973, p. 781; 
Derine, 'Preadvies over Hinder', R. W., 1967-1968, kol. 1695; Derine, e.a., 
Zakenrecht, pp. 442 e.v. 
(71) R. C.J.B., 1960, p. 280. 
(72) R. C.J.B., 1960, p. 283. 
(73) vb. Rb. Gent, 20 april 1972, T. Aann. R., 1972, 217. 
(74) Flamme, M.A., noot bij Cass., 4 juni 1959, R. C.J.B., 1959, 357-358, 
nrs. 18 en 19; vgl. Delva, J., De evolutie van de rechtspraak inzake de fun
dering van de overheidsaansprakelijkheid, in T. Best., 1969, nr. 92, p. 100 e.v. 
(75) Zie verder Derine, e.a., Zakenrecht, nr. 268, p. 488. 
(76) Derine e.a., Zakenrecht, p. 519, voetnoot 397. 
(77) Derine e.a., Zakenrecht, pp. 518-523; vgl. R.P.D.B., Comp. IV, Tw. 
Etablissements ... , nr. 249. 
(78) Derine, op. cit., loc. cit., met verwijzing naar Kph. Antwerpen, 5 okto
ber 1966, R. W., 1966-1967, 898; Dabin, R. C.J.B., 1960, 301 en Glansdorff, 
J. T., 1968, 2, nr. 14. 
(79) Antwerpen, 5 oktober 1966, geciteerd in voorgaande noot; Conclusies 
van Adv.-gen. Mahaux bij cass., 6 apri11960, R.C.J.B., 1960, p. 270. 
(80) Derine e.a., Zakenrecht, p. 522. Vgl. Glansdorff, J. T., 1968, 2, nr. 14; 
Mazeaud-Tune, Traité, I, nr. 61 0. 
(81) Zie nochtans Derine die zijn afwijkende mening (zie voetnoot 80) ook 
verdedigbaar acht 'wanneer een administratieve vergunning werd verleend of 
vereist was' (Zakenrecht, p. 522). 
(82) Derine, e.a., Zakenrecht, p. 521; Dabin, R.C.J.B., 1960, 301. 
(83) Rb. Turnhout, 5 december 1961, R. W., 1961-1962, kol. 1357. 
(84) Brussel, 10juli 1912 (bevestigt Rb. Brussel 31 maart 1909)P.P., 1913, 
142. 
(85) De vermelding is mutalis mutandis ook verplicht in akten van verhuring 
voor meer dan negen jaar, erfpacht en opstal. 
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(86) In de praktijk wordt naar verluidt vaker een schorsende voorwaarde 
opgenomen, en wordt tegen de tijd van het verlijden van de authentieke akte 
gepoogd een vergunning of stedebouwkundig attest te bekomen. 
(87) Flamme, M.A., op. cit., p. 269; Lenaerts, op. cit., nr. 97, in fine. 
(88) Zie Giron, Dictionnaire de droit administratif et de droit public, Tw. 
Etablissements industriels, nr. 20; R.P.D.B., Tw. Etablissements ... , nr. 23 
(im pliciter ). 
(89) Luik, 31 december 1881,Pas., 1882,11,215. 
(90) Vb. Gent, 2 april1957, R. W., 1957-1958, kol. 23. 
(91) Lenaerts, op. cit., nrs. 97 en 98; Favresse, J.M., Tw. Gevaarlijke inrich
tingen (Adm. Lex.), p. 43. 
(92) Lenaerts, op. cit., nr. 98, p. 54. 
(93) Ibidem. Zie ook Kph. Kortrijk, 30 april1963, T. Best., 1965, 136. 
(94) Flamme, op. cit., nr. 25, p. 26; Goossens, op. cit., R.l.S.A., 1953, 
p. 666, voetnoot (2). Deze laatste auteur voegt eraan toe: 'Sauf le cas d'igno
rance 1égitime de cette irrégu1arité'. 
(95) R.l. S.A., 1953, p. 663, voetnoot 2. Deze auteur beroept zich daarbij op 
de thans achterhaalde rechtsleer (o.a. R.P.D.B., Etablissements ... ,nr. 23) vol
gens de welke de rechtbanken niet bevoegd zijn om een vergunningsplichtige 
inrichting te sluiten ook wanneer geen vergunning bekomen werd. 
(96) Favresse, J.M., Tw. Gevaarlijke inrichtingen (Adm. Lex.), p. 43. 
(97) Lenaerts, op. cit., nr. 98, p. 54. 
(98) Lenaerts, op. cit., nr. 98, p. 54; Cass., 27 januari 1882, Pas., 1882, I, 
32. 
(99) Zoals destijds werd beweerd: Rb. Nijvel, 7 februari 1907, Pas., 1907, 
111, 107 en de auteurs geciteerd door Lenaerts, op. cit., p. 54, voetnoot 351. 
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