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Hoofdstuk 1

Probleemstelling

De ontwikkelingen van de techniek zijn stonnachtig verlopen. Dit heeft de maatschap-
pij niet onberoerd gelaten. De hedendaagse Europeaan heeft dagelijks te maken met
moderne wijzen van industriele produktie, geavanceerde transportmiddelen en nieuwe
technologieen. Deze hebben er voor gezorgd dat het welvaartspeil in West-Europa
enonn is toegenomen. Keerzijde van deze medaille is de verhoogde kans op schade
aan personen en zaken. Zo loopt iedere weggebruiker het risico van een verkeers-
ongeval, kan een koper van grond met vervuiling geconfronteerd worden of een
gebruiker van een geiser met een explosie. Zowel binnens- als buitenshuis staat
iedereen bloot aan de gevaren en gevolgen van de moderne techniek.

Verwezenlijkt zich een gevaar van de modeme techniek, dan is de kans op
omvangrijke schade aan personen en zaken zeer groot. Ontploft bijvoorbeeld een
olieraffmaderij in het Botlek-gebied, dan zullen grote delen van Rotterdam daarvan
de gevolgen ondervinden. De schade zal waarschijnlijk in de miljarden lopeno Voor
een deel is de reden voor deze enonne schade-omvang de aard van gevaarlijke activi-
teiten, bijvoorbeeld chemische industrie. Voor een ander deel is de reden dat deze
gevaarlijke activiteiten relatief dicht bij dichtbevolkte gebieden worden verricht. In
het kleine Nederland is dit ook niet te vennijden.

Daar komt dan nog bij dat de modeme West-Europeaan schade als gevolg van een
gevaar van de moderne techniek steeds meer wil afwentelen op een ander. Het
(nood)lot wordt niet langer voor lief genomen.'

Hoe reageert het aansprakelijkbeidsrecht op deze maatschappelijke ontwikkelingen?
Traditioneel zoekt het een even wicht tussen de belangen van de benadeelde en de
veroorzaker van de schade'. Enerzijds beschermt het de belangen van de benadeelde:
de veiligheid van personen en zaken staat hoog aangeschreven. Maar anderzijds is de
bescherming van die veiligheid niet absoluut. Immers, niet in alle gevallen van schade
ontstaat een recht op schadevergoeding. Er moet ook nog voldaan zijn aan de overige
vereisten voor aansprakelijkbeid, bijvoorbeeld een gebrek bij aansprakelijkbeid voor
roerende zaken (art. 6: 173 BW).

"Schicksal und Leiden nimmt man nieht Hinger widerspruchslos hin", schreef de Duitse hoogleraar
Von Bar in Gutachten und Vorschlage zur Uberarbeitung des Schuldrechts, deel II, biz. 169l.

2 In de TK 21 202, nr. 3, biz. 3 wordt als uitgangspunt genomen voor de aansprakelijkheid voor
gevaarlijke stoffen "datniet gestreefd wordt naar een »vo\ledige« risicoaansprakelijkheid voor aile
schaden die zich op dit gebied laat denken, maar om een afweging die tot een redelijke begrenzing
leidt van de gevallen waar een zodanige aansprakelijkheid op haar plaats is". Overigens is kritiek
mogelijk op de vraag waar het evenwicht ligt. Zie Spier, De Maalstroom van het aansprakelijkheids-
recht, Houthotllezing 1992.
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In dit onderzoek stel ik de reactie centraal van het aansprakelijkheidsrecht in Frankrijk,
Zwitserland en Nederland op "verhoogd gevaar" voor personen en zaken. Doel van
het onderzoek is drieledig. Allereerst te kijken naar de ontwikkelingen in het aan-
sprakelijkheidsrecht met betrekking tot "verhoogd gevaar" in de genoemde landen:
hoe is die ontwikkeling verlopen en waarin is zij geeindigd. Vervolgens te onderzoeken
op welke gebieden de ontwikkelingen in Nederland duidelijk verschillen met die in
de genoemde andere landen. Ten slotte wil ik, aan de hand van de antwoorden op de
twee hierboven geformuleerde vragen, enkele conclusies trekken over de vraag ofhet
besproken Nederlandse stelsel van aansprakelijkheden dreigt te ontsporen.

Bij de bespreking van deze vragen beperk ik mij tot de aansprakelijkheid voor
roerende zaken, opstallen (incl. wegen), stoff en (incl. bodemverontreiniging), dieren
enmotorrijtuigen. Deze beperking wordt ingegeven door verschillende redenen. Aller-
eerst om een praktische reden. Een dissertatie-onderzoek moet tegenwoordig binnen
een redelijke termijn af te ronden zijn. In het licht daarvan en gezien de hierboven
geformuleerde doelstellingen is volledigheid niet mogelijk met betrekking tot aIle
aansprakelijkheden die gebaseerd zijn op verhoogd gevaar voor personen en zaken
in deze drie landen. Maar belangrijker nog: voor een beantwoording van de gestelde
onderzoeksvragen is volledigheid op de genoemde punten niet noodzakelijk. Aan de
hand van de genoemde aansprakelijkheden kan de ontwikkeling van het aansprakelijk-
heidsrecht goed worden weergegeven, kunnen de lacunes in het Nederlandse recht
worden opgespoord en kan een antwoord gegeven worden op de vraag of het
aansprakelijkheidsrechtmet betrekking tot de genoemde aansprakelijkheden ontspoort.

In de keuze voor de genoemde aansprakelijkheden zit met andere woorden een
zekere willekeur: sommige op verhoogd gevaar gebaseerde aansprakelijkheden worden
wei behandeld, andere niet. De keuze voor roerende zaken, opstallen, stoffen, dieren
en motorrijtuigen is mede ingegeven door een formeel criterium: van deze aansprake-
lijkheden heeft de minister in verschillende parlementaire stukken uitdrukkelijk
aangegeven dat daaraan dezelfde gedachte ten grondslag ligt:

"dat het hier gaat om bronnen van verhoogd gevaar en dat, zo dit gevaar zich verwezen-
Iijkt, de slachtoffers hun bescherming dienen te vinden in een aansprakelijkheid van degene
die voor het uit deze bron voortv loeiende gevaar verantwoordelijk moet worden geacht". J

Deze beperking betekent derhalve niet dat andere aansprakelijkheden niets met
"verhoogd gevaar" te maken zouden hebben." Met name ook de produktenaansprake-
lijkheid en de aansprakelijkheid voor arbeidsongevallen zijn terug te voeren op ver-
hoogd gevaar voor personen en zaken. Naast de genoemde redenen stel ik beide ook

3 TK 21 202, nr. 3, biz. 6 en nr. 6, biz. 3 met betrekking tot roerende zaken, opstaIlen, stoff en en
dieren. Voor motorrijtuigen wordt hetzelfde gezegd in PG Boek 6, biz. 742.

4 Gedacht kan onder meer worden aan de Wet Aansprakelijkheid Kernongevallen, de Wet aansprakelijk-
heid nucleaire schepen, de Wet aansprakelijkheid olietankschepen en de Wet buisleidingenstraat Pernis-
Antwerpen. Deze behandel ik niet omdat ze deels te specifiek zijn en deels de neerslag vorrnen van
intemationale verdragen.
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Probleemstelling

nog op andere gronden niet aan de orde. Het produktenaansprakelijkheidsrecht niet,
omdat dat binnen de Europese Unie geharmoniseerd is (of behoort te zijn), zodat
rechtsvergelijking op voorhand minder zinvol lijkt. De aansprakelijkheid voor
arbeidsongevallen niet omdat deze aansprakelijkheid in de drie landen duidelijk
gekleurd wordt door haar contractuele context, terwijl dat voor de genoemde aan-
sprakelijkheden niet geldt. Bovendien is onlangs door de Nederlandse regering
voorgesteld dat bij arbeidsongevallen niet ten nadele van de werknemer kan worden
afgeweken van titel 6.3 BW.5 Wordt dit voorstel wet, dan betekent dit met name dat
de aansprakelijkheden voor roerende zaken, opstallen, stoffen en dieren onverkort in
arbeidsovereenkomsten van toepassing zuIlen zijn."?

De aansprakelijkheden voor roerende zaken, opstallen, stoffen, dieren en motorrij-
tuigen zal ik zowel naar Frans, Zwitsers als Nederlands recht onderzoeken. Gekozen
is derhalve voor een vergelijking met twee landen: Frankrijk en Zwitserland. Ook deze
keuze bergt een zekere wiIIekeur in zich. Evengoed hadden ook meer landen onder-
zocht kunnen worden of had de keuze op andere vergelijkbare landen kunnen vallen.
Gezien de hierboven geformuleerde doelstelling van het onderzoek waren echter niet
meer dan twee landen noodzakelijk voor een zinvolle vergelijking. Daarbij speeJt ook
een roi dat het onderzoek binnen een redelijke termijn moest kunnen worden afgerond.
Uitdrukkelijk is gekozen voor vergelijking met Frankrijk en Zwitserland. Allereerst
omdat beide landen eenzelfde economische en technologische ontwikkeiing hebben
doorgemaakt als Nederland en derhalve geschikt zijn voor een zinvolle vergelijking
op het punt van de reactie van het aansprakelijkheidsrecht op de modeme techniek.
Meer in het bijzonder is voor het Franse recht gekozen omdat dat recht de oorsprong
is van ons voormalig Burgerlijk Wetboek. Belangrijker is echter dat de vergelijking
met het Franse recht op het punt van aansprakelijkheid voor zaken interessant is omdat
- zoals zal blijken - het Franse stelsel van aansprakelijkheidsrecht voor zaken geheel
afwijkt van het Nederlandse stelsel. Met name de vraag wat dit voor de resultaten in
concrete gevallen betekent is van belang. Bovendien kent het Franse recht een recente
risico-aansprakelijkheid voor motorrijtuigen die in het buitenland - waaronder
Nederland" - sterk de aandacht heeft getrokken.
Voor het Zwitserse recht is gekozen omdat het stelsel van aansprakelijkheidsrecht juist
met het Nederlandse stelsel overeenkomt. Bovendien blijkt uit de parlementaire
geschiedenis van de aansprakelijkheid voor opstallen dat het Zwitserse recht een
inspiratiebron is geweest voor het Nederlandse recht." Een laatste reden is dat de
Zwitsers werken aan een algehele herziening van het aansprakelijkheidsrecht.'?

5 TK 23 438. Zie het voorgestelde art. 7:658 lid 3.
6 Op moment van afsluiten van dit onderzoek was de aansprakelijkheid voor stoffen (art. 6:175 BW)

al wei door de Tweede Kamer aangenomen, maar nog niet door de Eerste Kamer.
7 Verdedigbaar is dat dit thans ook al geldt.
8 Bijv. in de Notitie Verkeersaansprakelijkheid, TK 21 528, nrs. 1 en 2.
9 Zie PG Boek 6, biz. 754. Naast overigens andere rechtsstelsels.
10 Zie het Bericht der Studienkommission fur die Gesamt evision des Haftptlichtrechts 1991. Inmiddels

heeft de federale regering opdracht gegeven voor het ontwerpen van een nieuw algemeen deel van
het aansprakelijkheidsrecht.
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Bij de behandeling van de doelstellingen van dit onderzoek zal ik per land en per
aansprakelijkheid de volgende onderwerpen aan de orde stellen: de voorwaarden voor
aansprakelijkheid, de bevrijdende omstandigheden, eigen schuld, de aansprakelijke
persoon, causaliteit en de vormen van schade die voor vergoeding in aanmerking
komen. Aan ieder land is een hoofdstuk gewijd. Ten slotte eindig ik met conclusies
en aanbevelingen. Daarbij komen ook Europeesrechtelijke ontwikkelingen aan de orde.
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Aansprakelijkheid voor zaken, stoffen en motorrijtuigen in het
Franse recht

1 Inleiding: bet Franse stelsel van aansprakelijkheidsrecbt en plan van
bebandeling

In boofdstuk I gaf ik aan dat bet thema van mijn onderzoek "gevaar" en "zaken" is.
Om praktische redenen is dit onderwerp beperkt tot die aansprakelijkbeden voor zaken
waarvan in het Nederlandse recht de grondslag "verhoogd gevaar" is: de aansprakelijk-
heid voor roerende zaken, opstallen (incl. wegen), dieren, motorrijtuigen, stoffen en
bodemverontreiniging.
Deze aansprakelijkbeden zijn in het Franse recht op een geheel andere manier geordend
dan in het Nederlandse recht. Gedeeltelijk hebben ze hun plaats gekregen in art. 1384
al. 1 Cc (roerende en onroerende zaken), gedeeltelijk in art. 1385 Cc (dieren), in de
Loi Badinter (motorrijtuigen), in art. 1386 Cc (gebouwen), in het adrninistratiefrecht
(wegen), het burenrecht (verontreiniging van water en bodem) en de Afvalstoffenwet
(afvalstoffen).
Deze aansprakelijkbeden zal ik in dit hoofdstuk aan de orde stellen. Ik begin met een
gezarnenlijke behandeling van de aansprakelijkbeidsvoorwaarden voor zaken (roerend
en onroerend) en dieren. Daarbij komt de verdeling van de bewijslast tevens ter sprake.
Daarna bespreek ik de bevrijdende omstandigheden (overrnacht en de daad van een
derde) en eigen schuld. Vervolgens komen bijzondere onderwerpen aan de orde: de
aansprakelijkbeid voormotorrijtuigen, gebouwen, wegen en verontreiniging van water
en bodem. Ten slotte behandel ik de aansprakelijke persoon, het causaal verband met
betrekking tot de schade en als laatste het onderwerp schade. Ik sluit afmet conclusies
over het Franse recht.

Voordat ik tot de eigenlijke behandeling van de verschillende aansprakelijkbeden
overga, wil ik eerst enkele opmerkingen vooraf maken.
Zoals zal blijken wijkt de verhouding tussen de risico-aansprakelijkbeid voor roerende
en onroerende zaken (art. 1384 al. 1 Cc) en onrechtrnatige daad (artt. 1382 en 1383
Cc) in het Franse recht volledig af van die in het Nederlandse recht. De risico-aan-
sprakelijkbeid van art. 1384 al. 1 Cc staat geheellos van onrechtrnatige daad en vorrnt
een zelfstandig regime. Deze risico-aansprakelijkbeid moet derhalve niet als een
uitzondering op (een ofmeer van) de vereisten van onrechtrnatige daad worden gezien,
zoals in het Nederlandse recht.'

Viney, Les obligations, La Responsabilite: conditions 1982, nr. 629.
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Dit verschil in stelsel is de oorzaak van een vertaalprobleem. Het Franse aansprakelijk-
heidsrecht maakt gebruik van begrippen die niet altijd even makkelijk (en juist) te
vertalen zijn. Als voorbeeld geef ik het begrip "gardien". Dit is de aansprakelijke
persoon indien aan de voorwaarden van art. 1384 al. 1 Cc voldaan is. Het zou echter
niet juist zijn dit begrip altijd met "bezitter" te vertalen hoewel dit begrip het
Nederlandse equivalent is bij risico-aansprakelijkheden. Leent iemand een boek en
slaat hij daarmee een ander op zijn hoofd, dan kan het slachtoffer zijn schade verhalen
op grond van de risico-aansprakelijkheid van art. 1384 al. 1 Cc. De aansprakeJijke
persoon, de "gardien", is degene die met het boek de ander op zijn hoofd sloeg. De
aansprakelijke persoon is derhalve niet de bezitter van het boek.
Deze vertaalrnoeilijkheden zijn er de reden van dat ik bepaalde Franse begrippen in
de Nederlandse tekst onvertaald laat, zoals bijvoorbeeld het begrip "gardien".

2 De vereisten voor aansprakelijkheid op grond van art. 1384 al. 1 Cc (roeren-
de en onroerende zaken en stoffen) en art. 1385 Cc (dieren)

De ontwikkeling van de risico-aansprakelijkheid voor zaken (incl. stoff en) op grond
van art. 1384 al. 1 Cc begon ongeveer een eeuw geleden met het beroemde Teffaine-
arrest. De risico-aansprakelijkheid voor dieren was al sinds 1885 ontwikkeld. Vanaf
het Teffaine-arrest zijn de voorwaarden voor aansprakeJijkheid op grond van art. 1384
al. 1 Cc en 1385 Cc identiek.' Daarom behandel ik beide artikelen tegelijkertijd.

RET TEFFAINE-ARREST

Teffaine vond de dood als gevolg van het ontploffen van de stoomketel van de
sleepboot Marie. De weduwe Teffaine vorderde schadevergoeding van de eigenaren
van de Marie op grond van art. 1384 al. 1 Cc. De tekst van dit artikelluidde en luidt:

"On est responsabIe non seuIement du dommage que I'on cause par son propre fait, mais
encore de ceIui qui est cause par (..) des chases que I'on a sous sa garde."

In appel oordeelde het hof dat de explosie veroorzaakt was door een gebrek in de
constructie van de sleepboot. In cassatie besliste het Hof van Cassatie dat

"cette constation, C.. ) etablit vis-a-vis de Ia victime deI'accident, laresponsabilite du prop-
rietaire du remorqueur sans qu'iI puisse s'y soustraire en prouvant soit Ia faute du
constructeur de Ia machine, soit Ie caractere occuIte du vice incrimine".'

2 Zie Viney, L'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation 1992, bIz. 2.
3 Civ. 16 juni 1896, D. 1897, 1,433 note Saleilles (Teffaine).
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Volgens het Hofvan Cassatie kon de eigenaar van een defecte zaak zich niet verweren
met een beroep op een onrechtmatige daad van de constructeur van de zaak of op het
feit dat het gebrek verborgen was.
Deze uitspraak had grote gevolgen voor het Franse aansprakelijkheidsrecht. V66r het
arrest Teffaine had art. 1384 al. 1 Cc geen zelfstandige betekenis. Er bestond derhalve
geen algemene regel voor risico-aansprakelijkheid voor zaken. Het artikel fungeerde
slechts als algemene inleiding op de risico-aansprakelijkheden voor dieren (art. 1385
Cc) en gebouwen (art. 1386 Cc).
Sinds het arrest Teffaine heeft de risico-aansprakelijkheid op grond van art. 1384 al.
1 Cc zo'n hoge vlucht genomen dat zij ten opzichte van de aansprakeJijkheid op grond
van onrechtmatige daad (artt. 1382 en 1383 Cc) een zelfstandig regime vormt," Deze
zelfstandigheid uit zich hierin dat het bewijs van ontbreken van een onrechtmatige
daad de aansprakelijkheid op grond van art. 1384 al. 1 Cc niet voorkomt.' En ook
omgekeerd: indien een onrechtmatige daad bewezen is, elimineert dit een mogeJijke
veroordeling op grond van art. 1384 al. 1 Cc niet.?

RET TwEEDE JAND'HEUR-ARREST

Vierendertig jaar na het Teffaine-arrest wees het Hof van Cassatie een arrest waarin
het de vereisten voor aansprakelijkheid ex art. 1384 al. I Cc formuleerde op een wijze
waarin nadien geen wijziging is gebracht: het beroemde Tweede Jand'heur arrest.'
Het arrest zag op het geval van de minderjarige Lise Jand'heur die aangereden was
door een vrachtwagen met ernstige letselschade als gevolg. Principieel overwoog het
Hof van Cassatie:

"Attendu que la presornption de responsabilite par l'article 1384, alinea ler du Code civil,
a l'encontre de celui qui a sous sa garde la chose inanimee, qui a cause un dommage a
autrui, ne peut etre detruite que par la preuve d'un cas fortuit oude force majeure ou d'une
cause etrangere qui ne lui soit pas imputable."

De "gardien" is aansprakeJijk op grond van art. 1384 al. 1 Cc voor schade die
veroorzaakt is door zaken ("choses inanimees'') tenzij hij bewijst dat sprake is van
een bevrijdende omstandigheid.

DE WERKING VAN ART. 1384 AL. 1 Cc: EEN VOORBEELD

De juridische begrippen van art. 1384 al. 1 Cc hebben een specifieke betekenis die
nogal afwijkt van de Nederlandse begrippen bij de aansprakelijkheid voor zaken. Om

4 Viney, a.w. 1982, nr. 629. Zij spreekt van een "regime autonome" en "importance capitale".
5 Civ. 21 januari 1919, D.P., 1922.1.25, note Ripert " (..) la presornption de responsabilite fondee sur

l'article 1384, alinea ler, ne peut etre ecartee par la preuve de I'absence de faute (..)."
6 Starck, Obligations: 1. Responsabilite delictuelle 1991, nr. 466.
7 Ch. reunies, 13 februari 1930 (Jand'heur ll) D.P. 1930, 1,57 note Ripert.
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enigszins een beeld te schetsen van de werking van art. 1384 Cc geef ik hieronder
een voorbeeld. In het vervolg van dit hoofdstuk za1 ik ingaan op de precieze inhoud
van de verschillende begrippen en hun ontwikkeling. Mijn voorbeeld is ontleend aan
de parlementaire geschiedenis op het latere artikel 6: 173 BW: de uit een hoog
vensterkozijn gevallen bloempot."
Is er volgens Frans recht voldaan aan de vereisten van art. 1384 al. 1 Cc als een
bloempot op de genoemde manier letselschade veroorzaakt? Over het antwoord is geen
twijfel mogelijk. Het luidt bevestigend. De bloempot heeft immers bijgedragen aan
het ontstaan van de schade. Wie is de aansprakelijke persoon? Dat is de "gardien" van
de bloempot. Naar Frans recht wordt de eigenaar van de bloempot vermoed de
"gardien" te zijn. Deze kan echter bewijzen dat niet hij de feitelijke en/of juridische
zeggenschap had over de pot, maar een met name genoemde andere persoon. Deze
heeft dan als "gardien" te gelden.
Maar doet het er dan helemaal niet toe door wie of onder welke omstandigheden de
bloempot naar beneden is gekomen? Jawel, deze vragen komen bij de bevrijdende
omstandigheden aan de orde. De "gardien" kan zich aan aansprakelijkheid onttrekken
als hij bewijst dat bijvoorbeeld een ander de bloempot naar beneden heeft gegooid
of een onvoorziene storm er de oorzaak van was dat de bloempot naar beneden viel.
Of de bloempot al dan niet door onzorgvuldig gedrag van de "gardien" is gevallen,
doet voor deze aansprakelijkheid niet ter zake.
Het verschil met het Nederlandse recht is duidelijk. Wordt in Nederland een voetgan-
ger schade toegebracht door een bloempot die uit een vensterraam valt, dan kan hij
zijn schade niet vergoed krijgen op grond van art. 6: 173 BW. De schade is immers
niet door een gebrek in de bloempot veroorzaakt. Alleen art. 6: 162 BW biedt mogelijk
soelaas. Als uitgangspunt geldt dan dat het slachtoffer onzorgvuldig gedrag van iemand
zal moeten aantonen. Zijn positie is daarmee zwakker dan in Frankrijk. Daar draagt
de "gardien" het bewijsrisico van de ware gang van zaken, terwijl in Nederland het
slachtoffer dat draagt.

3 Art. 1384 al. 1 Cc ziet zowel op roerende als onroerende zaken en stoffen:
"choses inanimees"; art. 1385 Cc op dieren

Uit de hiervoor besproken arresten Teffaine en Jand'heur II is al duidelijk geworden
dat een stoornketel van een sleepboot en een vrachtwagen "choses inanimees" zijn in
de zin van art. 1384 al. 1 Cc. Het begrip omvat alle roerende en onroerende zaken
(inc I. stoffen). Het menselijk lichaam valt er niet onder." Technisch gesproken vallen

8 PO Boek 6, biz. 737.
9 Civ. 22juni 1942, D.C. 1944, 16 note Lalou. In bepaalde situaties kan het menselijk Iichaam echter

wei als (een verlengstuk van) een zaak worden gezien. Bijvoorbeeld in het geval dat twee fietsers
elkaar met hun lichaam raken zonder dat de fietsen contact hebben met elkaar. Dan vormt het
menselijk Iichaam een geheel met de zaak. Zie Crim. 21 juni 1990, Bull. crim. nr. 257. Hetzelfde
geldt volgens Jourdain voor een botsing tussen twee lichamen van skiers waarbij de ski's de lichamen
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dieren er ook niet onder. Daarvoor bestaat een risico-aansprakelijkheid op grond van
art. 1385 Cc. De voorwaarden van deze laatste aansprakelijk:beid zijn echter sinds het
Teffaine-arrest identiek zodat beide aansprakelijk:beden onder hetzelfde hoofdje
behandeld kunnen worden: "choses inanimees" .10 In bet vervolg van het Franse
hoofdstuk zal ik bet begrip "zaak" gebruiken. Hiermee duid ik dan zowel roerende
als onroerende zaken aan, inclusief stoff en en dieren.
De risico-aansprakelijkheid voor zaken is niet beperkt tot roerende zaken. Dit roept
de vraag op wat dan de verhouding is met art. 1386 Cc dat een risico-aansprakelijkheid
vestigt voor een gehele of gedeelteJijke instorting van gebouwen ("ruine du batiment").
Het belang van de vraag is dat de voorwaarden voor art. 1386 Cc zwaarder lijken dan
voor art. 1384 al. I CC.II Het eerste artikel vestigt immers aileen aansprakelijkheid
indien het slachtoffer aantoont dat de (gedeeltelijke) instorting te wijten is aan
gebrekkig onderhoud ("defaut d'entretien") of een gebrekkige constructie ("vice de
construction ").
Art. 1386 Cc sluit dus andere oorzaken van schade door gebouwen uit en ook schade
veroorzaakt door andere onroerende zaken zoals bijvoorbeeld bomen of grond.
Geprobeerd werd daarom voor die gevallen art. 1384 al. 1 Cc van toepassing te laten
zijn.
In een arrest van 1941 oordeelde het Hof van Cassatie over een geval met schade
waarbij een gebouw een rol had gespeeld zonder dat sprake was van een instorting.
Wat was het geval? In een van de badhokjes van het zwembad in Colmar kreeg
mevrouw Cade een toeval. Zij zakte op de grond en bleef daar Jiggen. Terwijl zij daar
lag, rustte haar arm op een warme verwarmingsbuis. Daardoor ontstonden brandwon-
den. Het Hof Colmar onderzocht slechts of de badmeester zich onzorgvuldig had
gedragen (onvoldoende toezicht had gehouden). HetHofvan Cassatie oordeelde echter
dat niet aileen onderzocht moest worden of de badmeester zich onzorgvuldig had
gedragen, maar ook of er aansprakelijkheid was op grond van art. 1384 al. 1 Cc. Het
bepaalde daarmee impliciet dat de verwarmingsbuis - onderdeel van een onroerende
zaak - aanleiding kon geven tot aansprakelijk:beid ex art. 1384 al. 1 Cc. Daarmee was
het begrip "choses inanimees" verruimd tot ook onroerende zaken." In latere arresten
bevestigde het Hof van Cassatie zijn Cede-arrest." Voor mevrouw Cade had deze
verruiming overigens niet tot gevolg dat zij haar schade vergoed kreeg. Het Hof van
Cassatie bepaalde immers dat de verwarmingsbuis niet de oorzaak van haar schade
was.
Door dit succes gemspireerd werd een jaar later in cassatie geprobeerd art. 1384 al.
I Cc ook van toepassing te laten zijn op schade die veroorzaakt was door naar beneden

niet raken. Zie RID 90 (I), biz. 125.
10 Viney, a.w. 1982, nr. 629.
II De voorwaarden voor aansprakelijkheid op grond van art. 1386 Cc lijken inderdaad zwaarder dan

die op grond van art. 1384 aI. I Ce. In de praktijk zal het verschil niet groot zijn. Zie hierover par.
2.12.2.

12 Civ. 19 februari 1941, D.C. 1941,85, note Flour (Epoux Cade c. Ville de Colmar).
13 Zie bijv.: Civ. 4 april 1942, D.C. 1943, biz. 1 note Ripert en Civ. 15juli 1943, DA 1943, somm.

biz. 16.
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vallende dakpannen (gedeeltelijke instorting van een gebouw). Op deze manier zouden
dan de mogelijk zwaardere eisen van art. 1386 Cc omzeild kunnen worden. Dat ging
het Hof van Cassatie echter te ver. Het bepaalde dat in geval van een (gedeeltelijke)
instorting alleen tot aansprakelijkheid geconcludeerd kon worden op grond van art.
1386 Cc en niet op grond van art. 1384 al.l CC.14 Deze rechtspraak is tot nu toe
gehandhaafd, ondanks veel kritiek in de literatuur." Praktisch gesproken is het echter
de vraag of de slechtere positie van het slachtoffer nog vee! om het lijf heeft. Zie
daarover par. 2.12.2.
Enkele jaren later breidde het Hofvan Cassatie het begrip "choses inanimees'' verder
uit tot de andere categorie onroerende zaken die niet door art. 1386 Cc bestreken
wordt: grond en bomen." nit betekent dat het Franse recht risico-aansprakelijkheid
kent niet alleen voor werken in de zin van art. 6: 174 BW17, maar ook voor onroeren-
de zaken die niet door mensen gevormd zijn.

Art. 1384 al. 1 Cc bestrijkt derhalve een zeer ruim terrein. Zo ruim als de in deze
studieonderzochte aansprakelijkheid voor gebrekkigezaken, gevaarlijkestoffen, dieren
en gedeeltelijk opstaIIen. Maar ook voormotorrijtuigen. Hierin is sinds de Loi Badinter
1985 verandering gekomen. Deze wet ziet speciaal op motorrijtuigen. Art. 1384 al.
1 Cc geldt zelfs voor niet door mensenhanden gevormde onroerende zaken aIs bomen
en grond.

4 Korte schets van de ontwikkeling van het onderscheid onrechtmatige daad
("fait personnel") en risico-aansprakelijkheid voor zaken ("fait de la chose")

INLEIDING

In het Teffaine-arrest had het Hof van Cassatie bepaald dat art. 1384 al. 1 Cc
zelfstandige betekenis toekwam. Daardoor rees de vraag wat nu de verhouding was
tussen dit artikel ("fait de la chose") en onrechtmatige daad ("fait personnel"). In het
perspectief van deze vraag ontwikkelde zich het regime van de risico-aansprakelijkheid
voor zaken. Het was duidelijk wat de inzet was: risico-aansprakelijkheid vestigde een
vee I verdergaande aansprakelijkheid dan onrechtmatige daad in het geval zaken
betrokken waren bij de oorzaak van de schade. Onzorgvuldig gedrag hoeft immers
bij risico-aansprakelijkheid niet aangetoond te worden. De ontwikkeling verliep via
bepaalde stadia, die ik hieronder kort zal bespreken.

14 Civ. 4 augustus 1942 D.C. 1943, 1 note Ripert.
15 Viney, a.w. 1982, nr. 739. Zij noemt art. 1386 Cc een "instrument de chicane dont notre systeme

de responsabilite civile delicnielle, (..) aurait, (..) tout avantage a se passer."; Dejean de la Batie,
Responsabilite delictuelle 1989, nr. 120. Hij wijst op het feit dat art. 1386 Cc het slachtoffer een
slechtere positie geeft dan art. 1384 aI. 1 Cc en dat "sans qu'aucune raison autre qu'historique (..)".

16 Civ. 25 juni 1952, I.C.P. 1952 II 7338 note Esmein (grondverschuiving) en Civ. 30 april 1952, D.
1952, biz. 471.

17 D.w .z. voor door mensenhanden (kunstrnatig) inhet leven geroepen onroerende zaken. Zie par. 4.3 .2.
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ClE. DES TRAMWAYS DE BORDEAUX: GEEN GEBREK VEREIST

In het Teffaine-arrest stond in cassatie vast dat de stoomketel van de sleepboot Marie
ontploft was als gevolg van een gebrek in de ketel zelf. Vierentwintig jaar later - in
1920 - casseerde het Hof van Cassatie een arrest van het Hof Bordeaux waarin het
hof aansprakelijkheid had afgewezen omdat de schade niet veroorzaakt was door een
gebrekkige zaak. Het ging in dat arrest om het volgende.
Op 2 juli 1906 brak er brand uit in de haven van Brienne te Bordeaux. In die haven
stonden verschillende vaten hars of pek. Op een gegeven moment vatten deze vaten
vlam als gevolg van de warrnte van de zon. Daardoor ontstond brand die zich uitbreid-
de tot buiten de haven. J8 Zij bracht schade toe aan de rails en leidingen van de tram-
maatschappij van Bordeaux. Deze sprak de "gardien" van de haven aan, de Cie. de
chemin de fer du Midi, op grond van art. 1384 al. ICc. Het HofBordeaux oordeelde
dat voor aansprakelijkheid op grond van art. 1384 al. 1 Cc de oorzaak van de schade
een gevolg moest zijn van een gebrek inherent aan de zaak. Daarvan was in dit geval
geen sprake omdat pek niet uit zichzelf kon gaan branden. Het Hof van Cassatie
casseerde deze uitspraak zonder motivering:

"qu'i! n'est pas necessaire que la chose ait un vice inherent a sa nature, susceptible de
causer Ie dommage, l'article (1384 al. ICc, CS) rattachant la responsabilite ala garde
de la chose, non a la chose elle-merne."!"

Art. 1384 al. 1 Cc hecht de aansprakelijkheid niet aan de zaak zelf. Dit wordt door
het Hof van Cassatie zo uitgewerkt dat het artikel niet beperkt is tot schade die
veroorzaakt is door gebrekkige zaken. Daarmee wijkt het aanzienlijk af van de
vereisten voor aansprakelijkheid op grond van art. 6: 173 BW (roerende zaken) en
6: 174 BW (opstallen)."

VRAGEN IN DE LITERA TUUR

Naar aanleiding van deze uitspraak werden in de Iiteratuur vragen gesteld over de
verhouding tussen de risico-aansprakelijkheid voor zaken en onrechtmatige daad."
Zo vroeg Ripert zich bijvoorbeeld afhoe de aansprakelijkheid van zaken afgebakend
moest worden van die voor daden van person en nu art. 1384 al. 1 Cc niet slechts ziet
op gebrekkige zaken. Immers een zaak is vaak slechts het instrument tot schade en

18 Dit arrest was o.a. de aanleiding voor verzekeraars om bij het parlement aan te dringen op speciale
wetgeving voor aansprakelijkheid bij brand. In 1922 werd art. 1384 aI. 2 Cc van kracht. Dat beperkt
de aansprakelijkheid bij brand tot gevallen van onrechtmatige daad. Deze regel wordt restrictief
uitgelegd. Voor brand die van motorrijtuigen overslaat is zij grotendeels afgeschaft (Civ II, 8 januari
1992, D. 1992 LR, biz. 54). Zie hierover nader in de par. 2.6.6 en par. 2.12.1.2.

19 Civ. 16 november 1920, D. 1920, I, 169.
20 Zie par. 4.2.2 en par. 4.3.2.
21 Zie voor een uitvoerige bespreking van Iiteratuur op dit punt Braarns, Buitencontractuele aansprake\ijk-

heid voor gevaarlijke stoff en, diss. Utrecht 1989, nrs. 2.12 tim 2.19.
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niet de oorzaak van de schade." Met andere woorden: als Henderson door Gibbs
met een wapenstok op het hoofd wordt geslagen, dan is de wapenstok toch niet de
oorzaak van Hendersons letsel maar de daad van Gibbs." Zo is toch ook bij verkeers-
ongevallen niet de auto de oorzaak van de schade maar de verkeersfout van de
bestuurder van de auto. Voorgesteld werd derbalve art. 1384 al. 1 Cc te beperken tot
schade veroorzaakt door een zaak, zonder dat er sprake is van menselijke tussenkomst:
het "fait autonome de la chose"." Ripert en Esmein zagen art. 1384 al. 1 als een
vermoeden van onzorgvuldig gedrag van de "gardien". Oeze moest toezicht houden
op de zaken omdat ze gevaarlijk waren. Oaarom stelden zij voor art. 1384 al. 1 Cc
te beperken tot gevaarlijke zaken."
In het Eerste en Tweede Jand'heur-arrest van 1927 respectievelijk 1930 gaf het Hof
van Cassatie een antwoord op de vragen uit de literatuur.

JAND'HEUR I EN II: GEEN VERHOOGD GEVAAR VEREIST

De minderjarige Lise Jand'heur was op 22 april 1925 aangereden door een vrachtwa-
gen die bestuurd werd door Stan let of Steullet." Het Hof Lyon wees de vordering
af op grond van art. 1384 al. 1 Cc. en oordeelde dat er in casu aileen aansprakelijkheid
kon worden aangenomen indien onzorgvuldig gedrag van Stanlet bewezen werd. Oeze
uitspraak bleef in cassatie niet overeind (Jand'heur I).

"Mais attendu que la loi (..), ne distingue pas suivant que la chose a cause Ie dommage
etait ou non actionnee par la main de l'hornme; qu'i1 suffit qu'il s'agisse d'une chose
soumise a la necessite d'une "garde" en raison des dangers qu'elle peut faire courir a
autrui. ,,27

Het Hof van Cassatie ging met deze uitspraak weer een stapje verder. Het had al
eerder aangegeven dat art. 1384 al. 1 Cc niet als voorwaarde stelt dat de schade
veroorzaakt moet zijn door een gebrekkige zaak. Sinds deze uitspraak was duidelijk
dat ook niet vereist is dat de schade veroorzaakt is door een zaak zelf, onafhankelijk
van iedere menselijke tussenkomst. Met andere woorden: de theorie van "le fait
autonome" werd verworpen." Oit betekent dat als uitgangspunt geldt dat ook door

22 Zie Riper! in zijn noot onder Civ. 29 juli 1924, D 1925.1.6: "La chose est un instrument et non une
cause".

23 Het voorbeeld is ontleend aan HR 8 februari 1985, NJ 1986, 137.
24 Dejean de la Batie, a.w., or. 124; Mazeaud-Mazeaud, Traite theorique et pratique de la responsabilite

civile delictuelle et contractuelle, t. II, 1970, or. 1216; Starck, a.w., or. 473 en Viney, a.w., or. 659.
25 Zie o. a. de noten van Riper! onder Civ. 21 januari 1919, Req. 28 juni 1920, Civ. 15 maar! 1921,

D. 1922.1.25 en o.a, de noten van Esmein onder Civ. 21 februari 1927, S. 1927.1.137 en Civ. (ch.
reunies) 13 februari 1930, S. 1930.1.121.

26 In het Eerste Jand'heur-arrest heet de chauffeur Stanlet, in het Tweede Steullet.
27 Civ. 21 februari 1927, D.P. 1927, 1,97 (Jand'heur 1).
28 Zie Mazeaud-Mazeaud II, a.w., nr. 1216; Starck, a.w., or. 473; Viney, a.w. 1982, nr. 659 en Le

Tourneau, La responsabilite civile, 1982, nr. 2240.
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mensenhanden gestuurde zaken - zoals bestuurde auto's, bereden dieren", gehanteerde
wapenstokken of een geschoten voetbal - aanleiding kunnen geven tot aansprakelijk-
heid op grond van art. 1384 al. I CC.30/31

Zo duidelijk als het Hofvan Cassatie de theorie van "Ie fait autonome" had verworpen
zo onduidelijk was het over de vraag of art. 1384 al. I Cc aileen op gevaarlijke zaken
zag. De onduidelijkheid werd veroorzaakt door dewoorden: "qu'il suffit qu'il s'agisse
d'une chose soumise a la necessite d'une "garde" en raison des dangers qu 'elle peut
faire courir a autrui" (cursivering van mij, CS).J2 Ripert en Esmein zag en hierin
hun standpunt bevestigd. Mazeaud en Mazeaud stelden echter vraagtekens bij deze
interpretatie. Volgens hen volgde uit de woorden van het Hofvan Cassatie niet dwin-
gend dat art. 1384 al. I Cc slechts tot gevaarlijke zaken beperkt is." In het Tweede
Jand'heur-arrest nam het Hof van Cassatie de onzekerheid weg.

"( ..) I'article 1384 rattachant la responsabilite 11la garde de la chose, non 11la chose elle-

rneme.?"

Met deze woorden maakte het Hof van Cassatie duidelijk dat art. 1384 al. I Cc niet
beperkt is tot gevaarlijke zaken.

"Gevaar" is derhalve niet het onderscheidend criterium tussen onrechtmatige daad
en de risico-aansprakelijkheid voor zaken. Hierin verschilt het Franse recht aanrner-
kelijk van het Nederlandse. In het Nederlandse recht heeft de wetgever via ver-
schillende technieken zoals "gebrek" bij roerende zaken en opstallen; "gevaar" bij
stoffen; "eigen energie" bij dieren en "botsing tussen motorrijtuig en niet-motorrijtuig"
bij verkeersaansprakelijkheid uitwerking gegeven aan de achterliggende gedachte dat
een verscherpte aansprakeJijk:beid slechts op baar plaats is ingeval van "gevaar". Dit
betekent echter niet dat "gevaar" geen rol speelt in het Franse recht. Het is de motor
geweest achter de ontwikkeling van de risico-aansprakelijkheid."

BEPERKTNG VAN ART. 1384 AL. 1 Cc: "UN ROLE PUREMENT PASSIF"

Met het verwerpen van "gebrek" , "fait autonome" en "gevaar" als onderscheidend
criterium tussen onrechtmatige daad en risico-aansprakelijkheid voor zaken leken de

29 Voor dieren werd dit al eerder uitgemaakt dan voor "chose inanimee''. lie Civ. 30 januari 1928, Sir.
1928, I, 177.

30 In de woorden van Le Tourneau (a.w., nr. 2244): "Les responsablites du fait de la chose et du fait
de I'homme sont independantes: elle peuvent se cumuIer". lie ook Viney, a.w. 1982, nr. 629.

31 De aansprakelijkheid met betrekking tot zaken die worden gebruikt bij de uitoefening van "services
publiques" wordt door het bestuursrecht beoordeeld. lie par. 2.6.5.

32 Een vrije vertaling: dat het voldoende is dat het gaat om een zaak waarvan het noodzakelijk is dat
ze onder toezicht wordt gehouden op grond van het gevaar dat ze kan vormen voor anderen.

33 Mazeaud-Mazeaud 1/, a.w., nr. 1229.
34 Ch. reunies, 13 februari 1930, D.P. 1930, I, 57 (Jand'heur 1/).
35 lie o.a. Tunc, Les choses dangereuses et la responsabilite civile en droit Francais, in: Traveaux de

l'association Henri Capitant 1967, biz. 56.
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mogelijkbeden voor art. 1384 al. 1 Cc onbeperkt. Toch stelde het Hof van Cassatie
de aJsmaar uitdijende risico-aansprakelijkheid bepaalde grenzen. Het deed dat
bijvoorbeeld in het al eerder besproken Cede-arrest." Mevrouw Cade was in een
van de badhokjes van het zwembad in Colmar niet goed geworden. Ze zakte op de
grond en bleef daar Jiggen. TerwijI ze daar lag, rustte haar arm op een warme
verwarmingsbuis. waardoor brandwonden ontstonden. Daarop sprak zij de stad Colmar
aan. Zij stelde dat de warme verwarmingsbuis de oorzaak was van haar brandwonden.
Het Hof van Cassatie besliste anders:

"(..), pour I'application de l'article 1384, al. 1 du Code civil, la chose incriminee do it etre
la cause du dommage, que si elle est presumee en etre la cause generatrice des lors
qu'inerte ou non, elle est intervenue dans sa realisation, Ie gardien peut detruire cette
presomption en prouvant que la chose n'a joue qu'un role purement passif, qu'elle a
seuJement subi l'action etrangere generatrice du dommage; qu'il resulte des constatations
des juges du fond que tel a ete Ie cas en l'espece, (..)."

De zaak moet hebben bijgedragen aan het ontstaan van de schade. Dit is het geval
indien de zaak niet een louter passieve rol heeft gespeeld." In het Cade-arrest speelde
de verwarmingsbuis een louter passieve rol."

Van de beperking "een louter passieve rol" zaI overigens niet snel sprake zijn. Im-
mers, een zaak in beweging wordt vermoed geen louter passieve rol te spelen bij het
ontstaan van de schade." Zo wordt bij een botsing een rijdende auto vermoed de
oorzaak van het ongevaI te zijn, ook aI wordt hij bestuurd door een persoon." Of
een ander voorbeeld. Slaat Gibbs met zijn wapenstok Henderson op zijn hoofd, dan
wordt vermoed dat de wapenstok de oorzaak van de letselschade is, tenzij Gibbs
aantoont dat de wapenstok louter door zijn spierkracht werd bewogen. Zelfs als een
zaak niet in beweging is, kan zij aan de schade hebben bijgedragen. Dit is het geval
als zij een abnormaal gedrag ("comportement anormaI") vertoont." Glijdt bijvoor-
beeld een voetganger uit op een trottoir, dan kan het trottoir de oorzaak van de schade

36 Civ. 19 februari 1941, D.C. 1941, 85, note Flour (Epoux Cade c. Ville de Colmar). Twee jaar eerder
had het Hofvan Cassatie al uitgemaakt dat art. 1384 aI. 1 Cc slechts tot aansprakelijkheid kon leiden
in het geval de zaak had bijgedragen aan de schade. lie Civ. 9 juni 1939, D.H. 1939, 449 (Vve
Emoney c. Monge). Voor dit laatste arrest zie par. 2.7.

37 In recente arresten spreekt het Hof van Cassatie niet meer over een "role purement pass if' maar over
"instrument du dommage". Dit is geen inhoudelijke verandering. lie Dejean de la Batie, a.w., nr.
126.

38 Over het waarom kom ik hieronder terug. Zie par. 2.8.
39 Zie par. 2.7.
40 Sinds 1986 wordt de aansprakelijkheid voor motorrijtuigen niet meer door art. 1384 aI. 1 Cc bestreken,

maar door de Loi Badinter. lie par. 2.12.1.
41 Recent is door Charbonnier kritiek geleverd op vooral de regel van "comportement anorrnal" bij zaken

die niet in beweging zijn. Vol gens hem heeft deze regeI niets met "gevaar" te maken. Daarom pleit
hij ervoor deze gevallen buiten art. 1384 aI. I Cc te plaatsen. Voor die gevallen behoort er volgens
hem geen risico-aansprakelijkheid te zijn. lie ConcIusies bij Civ. II, 15 november 1984, D. 1985.J.22.
Zijn kritiek vond bij de het Hof van Cassatie geen navoIging.
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zijn, bijvoorbeeld omdat het onvoorzien glad was. In dat geval heeft het bijgedragen
aan het ontstaan van de schade.
Het belang van de beperking is overigens niet groot meer. In de gevallen dat schade
veroorzaakt wordt door een zaak die louter instrument is in handen van een persoon
zal die persoon immers in beginsel aansprakelijk zijn op grond van onrechtmatige
daad. De consequenties daarvan zijn niet wezenlijk anders meer dan die van aansprake-
lijkheid op grond van de risico-aansprakelijkheid voor zaken."
Het belang van het verschil was vooral hierin gelegen dat tot voor 1968 een onrecht-
matige daad niet aan bewustelozen als gevolg van bijvoorbeeld een hartaanval,
delirium of een aanval van epilepsie kon worden toegerekend, terwijl zij wei "gardien"
ex art. 1384 al. 1 Cc konden zijn." De wet van 3 januari 1968 bracht hierin wijzi-
ging." Vanafinvoering van art. 489-2 Cc worden onrechtmatige daden ook aan deze
personen toegerekend. Vandaar dat Dejean de la Batie opmerkt dat de vraag tegen-
woordig weinig praktisch belang heeft." Het maakt immers niet meer uit of iemand
bijvoorbeeld met een mes een ander letsel toebrengt als gevolg van een aanval van
epilepsie of als gevolg van een bewuste handeling." Ook kinderen die zich niet
bewust zijn van hun handeling zijn aansprakelijk op grond van onrechtmatige daad
en/of de risico-aansprakelijkheid voor zaken." De rechtsgevolgen zijn identiek. Bo-
vendien kan het slachtoffer kiezen of hij risico-aansprakelijkheid voor zaken of
onrechtmatige daad aan zijn vordering ten grondslag legt zodra een zaak heeft bijge-

42 Bij de beperking speelde ook verjaring een rol. lie Dejean de la Batie, a.w., nr. 124 noot 47.
43 lie Civ. II, 18 december 1964, D. 1965, 191 note Esmein. Het Hofvan Cassatie wees een verkeers-

slachtoffer schadevergoeding toe, terwijl de oorzaak van het ongeval een aanval van epilepsie van
de bestuurder van de auto was.

44 Deze wet bracht ook nog een wijziging in de positie van geestelijk gestoorden. V66r 1968 was
toerekening niet mogelijk. lij konden ook geen "gardien" zijn. Dit werd afgeleid uit Civ. 28 april
1947, D. 1947, 329, note Lalou. Een geestelijk gestoorde was geen "gardien" van een revolver
waarmee hij iemand vermoord had. A1s geestelijk gestoorde heeft hij immers niet "les pouvoirs de
direction et de controle". NA 1968 kunnen onrechtmatige daden aan geestelijk gestoorden worden
toegerekend en kunnen zij "gardien" zijn. Art. 489-2 Cc "s'applique iItoutes les responsabilites prevues
aux articles 1382 et suivants" (Civ. II, 24 mei 1977, D. 1984, chr. 237).

45 Dejean de la Batie, a.w., nr. 124, noot 47. "( ..) la question est de peu d'interet pratique, de nos jours"
46 Bepaalde problemen kunnen met de figuur van de "legitime defense" worden opgelost. Valt

bijvoorbeeld een man een vrouw aan en verdedigt de vrouw zich door de man met een mes te steken,
dan is de vrouw niet aansprakelijk. In het systeem van art. 1382 Cc omdat er sprake is van noodtoe-
stand, in het systeem van art. 1384 al. I Cc omdat er sprake is "legitime defense". Civ II, 22 april
1992, Bull. civ., nr. 27. Vol gens Jourdain is het vanuit systematisch oogpunt beter in dit soort situaties
te spreken van eigen schuld die de aansprakelijkheid helemaal wegneemt. RID (91) 4, biz. 770.
Roland en Boyer (Starck, a.w., nr. 522) hadden deze weg al eerder gewezen. lie over het genoemde
arrest ook par. 2.11.

47 Een verschil blijft ten aanzien van minderjarige "depourvus de raison". In 1977 bepaalde het Hof
van Cassatie nog dat zij geen "gardien" kunnen zijn (Civ. 11, 7 december 1977, D. 1978, I.R., biz.
205). levenjaar laterbepaalde de Assernblee pleniere echter dat de driejarige Eric Gabillet "gardien"
was van het stuk hout waarmee hij het oog van een vriendje had bewerkt (Ass. plen. 9 mei 1984,
J.c.P. 84, II 20255, note Dejean de La Batie). Ofeen kind de gevolgen van zijn daden kan overzien
is voor de vraag ofhij "gardien" is dus niet relevant. lie voor recente voorbeelden: Civ II, 3 februari
1993, Bull. civ., nrs. 45 en 46.
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dragen aan het ontstaan van de schade. Hij kan zelfs zijn vordering op beide grondsla-
gen baseren. Als een toewijzing van de vordering niet mogelijk is op grond van de
ene grondslag zal de rechter moeten onderzoeken of zij op grond van de andere
mogelijk is.

In het Nederlandse recht daarentegen zijn de risico-aansprakelijkheden van afd. 6.3.2
BW gedefinieerd in relatie tot art. 6: 162 BW. Dit betekent dat de precieze afbakening
tussen een risico-aansprakelijkheid en onrechtmatige daad wei van belang is. Zo is
bijvoorbeeld bij aansprakelijkheid voor dieren wei degelijk van belang vast te stell en
of het dier als "Iouter instument" wordt gebruikt of niet. Is het dier een "Iouter
instrument" dan kan er naar Nederlands recht aIleen aansprakelijkheid bestaan op grond
van art. 6: 162 BW en niet op grond van de risico-aansprakelijkheid van art. 6: 179
BW.

CONCLUSIE ONDERSCHEID ONRECHTMATIGE DAAD EN RlSICO-AANSPRAKELlJKHEID
VOOR ZAKEN

Zowel in het Franse als in Nederlandse recht is "gevaar" de motor achter de rechtsont-
wikkeling met betrekking tot zaken. Beide rechtsstelsels werken deze achterliggende
gedachte echter op verschillende manier uit. Dit uit zich in het onderscheid tussen
onrechtmatige daad en risico-aansprakelijkheid voor zaken.
Het Franse recht hanteert een stelsel van risico-aansprakelijkheid met betrekking tot
zaken dat geheel onafhankelijk opereert van de criteria voor onrechtmatige daad."
Zo geldt als criterium voor de toepassing van risico-aansprakelijkheid of de zaak heeft
bijgedragen aan de schade. Vereist is niet dat een zaak gebrekkig moet zijn, in
tegenstelling tot art. 6: 173 BW (roerende zaken) en 6: 174 BW (opstallen). Evenmin
dat zij bekend gevaarlijk moet zijn, in tegenstelling tot art. 6: 175 BW (stoffen). Bij
dieren hoeft de schade niet veroorzaakt te zijn door de "eigen energie" van het dier,
zoals in art. 6: 179 BW. De bescherming van verkeersslachtoffers op grond van art.
1384 al. 1 Cc was niet beperkt tot de gevallen van "botsing tussen een motorrijtuig
en een niet-motorrijtuig", zoals in art. 31 WVW.49 In deze zelfstandigheid van de
risico-aansprakelijkheden met betrekking tot zaken zit een belangrijk onderscheid met
het Nederlandse recht.
Voor zaken die als instrument gebruikt worden door personen met een geestelijke
tekortkoming is het sinds 1968 niet meer van belang of een vordering tot schadever-
goeding gebaseerd wordt op grond van de risico-aansprakelijkheid voor zaken of op
grond van onrechtmatige daad.

48 In de woorden van Viney (a.w. 1982, nr. 660): "Le "fait de la chose" n'a pas ete defini par reference
au "fait de l'homme" dont il n'est ni l'antithese ni Ie prolongement: c'est en realite une notion toute
differente qui se situe sur Ie terrain de la causalite."

49 Zie par. 4.2.2 (roerendezaken);4.3.2 (opstaJlen);4.4.2(stoffen);4.6.2. (dieren)en4.10.2 (31 WVW).
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5 Het stelsel van risico-aansprakelijkheid voor zaken na het Cade-arrest: drie
categorieen,

In het Cade-arrest bepaalde het Hof van Cassatie dat art. 1384 al. 1 Cc aileen tot
aansprakelijkheid kan leiden indien een zaak heeft bijgedragen aan de totstandkoming
van de schade.
Het werkte dit zo uit dat als uitgangspunt voor het huidige Franse recht geldt dat van
bijdragen aan de schade sprake is bij contact tussen een zaak in beweging en het
slachtoffer of de beschadigde zaak. Schade ontstaan als gevolg van een botsing tussen
een rijdende auto en een overstekende voetganger heeft bijvoorbeeld de rijdende auto
als oorzaak. Yalt een bloempot uit een openstaand raam op een voorbijganger dan
is de bloempot in beginsel de oorzaak van de letselschade. Maar ook in het geval
iemand met een mes een ander steken toebrengt, heeft het mes als oorzaak van de
letselschade te gelden." Krijgt een voetballer een bal van Koeman in zijn maag dan
is de bal de oorzaak en niet het schot van Koeman."
Art. 1384 al. 1 Cc wordt niet aileen ingeschakeld bij contact tussen een zaak in
beweging en het slachtoffer en/of de beschadigde zaak. Ook bij contact tussen een
zaak die niet in beweging is, en het slachtoffer en/of de beschadigde zaak, kan het
artikel tot aansprakelijkheid leiden. Zo is bijvoorbeeld de "gardien" van een supermarkt
aansprakelijk voor een abnormaal gladde vloer waardoor iemand ten val komt."
Zelfs in gevallen waarin geen contact is tussen de zaak en het slachtoffer, kan er
aansprakelijkheid zijn op grond van art. 1384 al. ICc. Schrikt iemand zodanig van
een onverwachte beweging van een woeste hond dat hij valt en letsel oploopt, dan
kan hij zijn schade verhalen op de "gardien".

Art. 1384 al. 1 Cc geldt niet onbeperkt. De Franse rechter laat in sommige
contractuele en delictuele verhoudingen het artikel buiten toepassing ook al is er strikt
genomen voldaan aan de vereisten van de risico-aansprakelijkheid voor zaken." Niet
iedere zaak die heeft bijgedragen aan het ontstaan van de schade leidt derhalve tot
aansprakelijkheid van de "gardien".
Deze gevallen kunnen onderverdeeld worden in situaties waarin aan slachtoffers een
betere bescherming wordt geboden en situaties waarin aan slachtoffers een slechtere
bescherming wordt geboden.

50 De "gardien" van de auto, de bloempot en het mes is dan voor de gehele schade aansprakelijk tenzij
er sprake is van overmacht of eigen schuld. In par. 2.13 zal ik het begrip "gardien" uitvoerig
bespreken. Om te vermijden dat de voorbeelden een onjuiste indruk zouden achterlaten vermeld ik
hier alvast dat het begrip "gardien" maar voor een klein deel overeenkomt met het Nederlandse begrip
"bezitter". Het voorbeeld van het mes is daarvoor tekenend. In dat geval geldt degene die het mes
hanteert, als de "gardien".

5 I Schiet Koeman de bal in wedstrijdverband dan geldt art. 1384 al. I Cc niet omdat aile deelnemers
gezamenlijk "gardien" van de bal zijn. lie in par. 2.6.3.

52 lie par. 2.8.
53 Deze uitzonderingen moeten onderscheiden worden van de bevrijdende omstandigheden. lie par.

2.10. Deze laatste nemen de aansprakelijkheid in haar geheel weg. De hier genoemde uitzonderingen
stellen voor de norm van art. 1384 al. I Cc een ander criterium voor aansprakelijkheid in de plaats.
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De Loi Badinter is een voorbeeld van een betere beseherming van slaehtoffers. Sinds
1 januari 1986 geeft zij aan slaehtoffers van motorrijtuigen een betere beseherming
dan art. 1384 al. 1 Ce. Deze wet behandel ik in par. 2.12. I.

6 Art. 1384 al. 1 Cc blijft buiten toepassing: aan slacbtoffers wordt een
slechtere bescherming geboden

6.1 Inleiding

Zoals in par. 2.5 besproken laat de Franse reehter in bepaalde situaties art. 1384 al.
1 Cc buiten toepassing, ook al is strikt genomen aan de voorwaarden voldaan. In deze
paragraafbespreek ik de gevallen waarin voor art. 1384 al. 1 Ce een regel in de plaats
komt die een mindere bescherming biedt aan slachtoffers.
Grofweg zijn er vijf groepen van gevallen te onderscheiden waardoor de bescherming
verminderd wordt: het bestaan van een overeenkomst met het karakter van bescher-
ming van de veiligheid van personen en zaken (de "obligation contractuelle de secu-
rite"), situaties van sport en spel ("garde commun"), risico-aanvaarding ("acceptation
des risques"), overheidshandelen ("services publiques") en "brand". In het navolgende
korte overzicht ligt de nadruk op de vraag hoe de verhouding tussen deze vijffiguren
en art. 1384 al. I Cc zich ontwikkelt, met andere woorden op een ontwikkeling naar
een betere of slechtere slachtofferbescherming.

6.2 Het bestaan van een overeenkomst met het karakter van bescherming van
de veiligheid van personen en zaken: "obligation contractuelle de securlte"

Het is heel goed mogelijk dat een zaak heeft bijgedragen aan het ontstaan van schade,
terwijl het slachtoffer en de "gardien" van de zaak in een contractuele relatie tot elkaar
staan. Voorbeelden zijn zo gevonden. Een bus trekt plotseling op zodat een passagier
valt. Een arts injecteert zijn patient met een vloeistof waarvan hij niet weet dat zij
gebrekkig is. Een bezoeker van een terras van een cafe zakt door zijn stoel. In een
circus valt een lid van het publiek van een ezel. Tijdens het inkopen doen glijdt
iemand uit over een gladde vioer van een supermarkt. En zo kan ik eindeloos
doorgaan.

Welke betekenis heeft het bestaan van een overeenkomst voor aansprakelijkheidsnor-
men indien een zaak heeft bijgedragen aan het ontstaan van de schade; met andere
woorden als in beginsel voldaan is aan de vereisten van de risieo-aansprakelijkheid
van art. 1384 al. 1 Ce. Over deze vraag bestaat een overvloedige literatuur en een
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uitgebreide rechtspraak." Het onderwerp is sinds het begin van deze eeuw constant
in beweging. Zonder de pretentie te hebben volledig te zijn, zal ik hieronder summier -
voor zover in deze studie relevant - de lijnen van die ontwikkeling schetsen.

Bij schending van een contractuele norm is er geen plaats meer voor een vordering
op grond van art. 1384 al. 1 Cc, zo luidt het uitgangspunt van het Franse recht. 55

Deze regel wordt in de literatuur algemeen aanvaard." Het probleem is echter vast
te stellen wanneer sprake is van schending van een contractuele norm. In situaties
waarin een zaak heeft bijgedragen aan het ontstaan van de schade gaat het dan vooral
om de vraag of een overeenkomst een "obligation de securite" bevat en wat de inhoud
daarvan is. Een "obligation de securite" is een contractuele verplichting van aanvullend
recht die strekt tot bescherming van de veiligheid van persoon of zaken. Houdt een
contract geen "obligation de securite" in, of wordt zij niet van toepassing geacht op
het ongeval, dan wordt de aansprakelijkheid bepaald volgens art. 1384 al. 1 Cc, ook
al is er derhalve een overeenkornst."

De "obligation de securite" werd voor het eerst door de Franse rechter aangenomen
ten aanzien van vervoer van personen. Dat was in 1911.58 Sinds die tijd is zij niet
beperkt gebleven tot vervoersovereenkomsten" De rechter heeft haar uitgebreid tot
overeenkomsten zoals medische behandelingsovereenkomsten'" en verzorgingsover-
eenkomsten'". Daarbij bleef het niet. Op de exploitant van een kermisattractie'",
van een ski-lift", een dierentuin'", een zwembad'", een particuliere school" rust
een "obligation de securite". En zelfs op een uitbater van een restaurant" of een
cafe". Met betrekking tot een exploitant van een winkel is de rechtspraak tweeslach-

54 lie de overvloedige Iiteratuur en rechtspraak over de verhouding tussen contractuele en delictuele
aansprakelijkheid inJ.-CI. Resp. civ. (Denis), Fasc. ISO-I, nrs. 52 e.Y. en Le Toumeau, a.w., nr. 1320.
Speciaal wijs ik op de dissertatie van Huet, Responsabilite contractuelle et responsabilite delictuelle,
diss. Parijs 1978.

55 Civ. I, 7 december 1955, D. 1956, 136 en recent Civ. I, 11 januari 1989, D. 1989, I.R., biz. 34.
56 Huet, a.w., nr. 43 e.v.
57 lie Le Toumeau, a.w., nr. 1223.
58 Civ. 21 november 1911, D. 1913.1.249.
59 Voor zee- en luchtvervoer gelden afwijkende regels. lie Viney, a.w. 1982, nr. 500 noot 113.
60 lie J.-CI. Resp. civ. (Harichaux-Ramu), Fasc. 440-1, nrs. 58 e.v. In de tijd voorafgaande aan de op-

kornst van de figuur van de "obligation de securite" werd de aansprakelijkheidsvraag in deze gevallen
aan de hand van art. 1384 al. I Cc beantwoord.

61 lie bijv. Civ. 1,26 juni 1979, J.c.P. 1979, IV, biz. 298 (institut medico-pedagogique),
62 Civ. I, 12 februari 1975, D. 1975, biz. 512.
63 Civ. 8 oktober 1963, D. 1963, biz. 750.
64 Civ. I, 31 januari 1973, J.C.P. 1973, II, 17450.
65 Ciy. 1,20 oktober 1971, Bull. civ., nr. 269.
66 Aansprakelijkheid met betrekking tot staatsscholen en staatsziekenhuizen wordt beheerst door het

bestuursrecht. Zie par. 2.6.5 en ook Le Toumeau, a.w., nrs. 1484 en 1443 e.v.
67 Zie bijv.: Civ. I, 7 maart 1973, J.c.P. 1973, IV, biz. 153.
68 Civ. 1,2 juni 1981, Bull. civ., nr. 189 en Civ. II, 10 juli 1975, D. 1975, Inf. 215 (openstaand luik

in cafe).
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tig. In bepaalde gevallen wordt er wei een "obligation de securite" aangenomen, in
andere niet."
De aansprakelijkheid voor letsel- en zaakschade van bezoekers van zwembaden en
dergelijke moet derhalve beoordeeld worden op grond van contractuele regels en niet
op grond van buitencontractuele regels. Yalt bijvoorbeeld een bezoeker van een Frans
cafe in de voorraadkelder omdat het kelderluik is opengebleven, dan is de exploitant
aansprakelijk indien de "obligation de securite" geschonden is." In Nederland wordt
in dat geval de grondslag van eventuele aansprakelijkheid gezocht in titel 6.3 BW.71

De "obligation de securite" beleefde derhalve een snelle groei. Maar met haar
opkomst verschenen er ook problemen: de inhoud van de "obligation de securite''.
Houdt zij in dat de debiteur aansprakelijk is indien er een inbreuk is op de veiligheid
van persoon of zaken van zijn wederpartij met uitzondering van de situaties van
overmacht of eigen schuld?" Zou de "obligation de securite" deze inhoud hebben,
dan biedt zij een grotere bescherming voor het slachtoffer dan art. 1384 al. 1 Cc. Bij
schade behoeft het slachtoffer immers niet te bewijzen dat een zaak heeft bijgedragen
aan het ontstaan van de schade. Dit moet hij weI aantonen indien hij zijn vordering
baseert op art. 1384 at. 1 Cc. Bij deze interpretatie van de "obligation de securite''
is voldoende dat het slachtoffer aantoont dat her resultaat - geen inbreuk op veiligheid
van person en of zaken - is uitgebleven.
Een andere mogelijke inhoud van de "obligation de securite" is dat bet slachtoffer moet
aantonen dat onzorgvuldig gedrag van zijn wederpartij ten grondslag ligt aan de
inbreuk op zijn veiligheid. Dan zou de "obligation de securite" aan het slachtoffer een
slechtere bescherming bieden dan art. 1384 at. 1 Cc.
Seide interpretaties zijn mogelijk. De Code civil biedt immers voor beide een
aanknopingspunt. Art. 1147 Cc wijst in de richting dat onzorgvuldigheid niet vereist
is om tot aansprakelijkheid te concJuderen, art. 1137 Cc Iijkt daarentegen wei
onzorgvuldigheid als voorwaarde te zien."

69 Voorbeelden van rechtspraak die van delictuele aansprakelijkheid uitgaat: Civ. II, 16 mei 1984, Bull.
civ. nr. 86 en Civ. 11,24 januari 1985, Bull. civ. nr. 21. Van contractuele aansprakelijkheid: Civ.
II, 12 juni 1979, Bull. civ. nr. 175.

70 lie Le Tourneau, a.w., nrs. 1441 e.v.
71 lie par. 4.3.2.
72 De "obligation de securite de resultat" is derhalve geen absolute aansprakelijkheid. lie bijv. Civ. I,

26 juni 1990, D. 1990, I.R., biz. 193. Bij het uitstappen van een trein kwam een passagier tussen
de trein en het perron terecht. Het Hof van Cassatie liet de S.N.C.F. toe te bewijzen dat het ongeval
veroorzaakt was door eigen schuld ("faute exclusive de la victime presentant Ie caractere de la force
majeure").

73 Art. 1147 Cc luidt: Le debiteur est condarnne, s'il y a lieu, au paiement de dommages et interets,
soil it raison de l'inexecution de I'obligation, (..), toutes les fois qu'i1 nejustifie pas que l'inexecution
provient d'une cause etrangere qui ne peut lui etre imputee, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise
foi de sa part. Art. 1137 Cc: L'obligation de veiller a la conservation de la chose, soil que la conven-
tion n 'ait pour objet que l'utilite de l'une des parties, soil qu'elle ail pour objet leur utilite commune,
sou met celui qui en est charge it y apporter tous les so ins d'un bon pere de famille.
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In 1928 prabeerde Demogue deze tegenstelling te verzoenen." Hij stelde voor een
onderscheid te maken tussen een resultaatsverbintenis ("obligation de resultat") en een
inspanningsverbintenis ("obligation de moyens"). De laatste heeft als rechtsgevolg dat
er slechts aansprakelijkheid van de debiteur is in het geval hij zich onvoldoende
inspant zijn contractuele verplichtingen met betrekking tot de veiligheid van zijn
wederpartij gestand te doen. Dit betekent dat de wederpartij niet de bescherming heeft
van de risico-aansprakelijkheid van art. 1384 at. 1 Cc. In beginsel is hij dus slechter
af als gevolg van zijn contractuele relatie. Dit ligt anders bij de resultaatsverbintenis.
Zij geeft een betere bescherming dan art. 1384 at. 1 Cc. Zoals hierboven al aangegeven
kan het slachtoffer in dat geval immers volstaan met aan te tonen dat het overeen-
gekomen resultaat - bijvoorbeeld: veilig vervoer - is uitgebleven. In dat geval behoeft
niet bewezen te worden dat een zaak heeft bijgedragen aan het ontstaan van de
schade."
Het voorstel van Demogue is door de doctrine en de rechtspraak aanvaard." De
huidige problemen cirkelen rand de vragen wanneer een verplichting een resultaatsver-
bintenis is en wat precies de inhoud is van een inspanningsverbintenis.

INPERKING VAN DE WERKINGSOMVANG VAN DE RESULTAATSVERBINTENIS MET

BETREKKING TOT DE VEILIGHEID VAN PERSONEN EN ZAKEN ("OBLIGATION DE SECURITE

DE RESULTAT")

Volgens de heersende leer is sprake van een resultaatsverbintenis indien het beoogde
resultaat normaal gesproken bereikt kan worden door het aanwenden van technieken
waarover de debiteur beschikt of zou moeten beschikken." In de rechtspraak is
aangenomen dat een "obligation de securite de resultat" rust op bijvoorbeeld een
vervoerder, een exploitant van een ski lift, een exploitant van een kermisattractie en
een ijsbaan." Wat houdt die precies in? Ik neem als voorbeeld de vervoerder en de
exploitant van een kermisattractie.
Mevrouw Courbois koopt voor haar treinreis van Parijs naar Bordeaux een kaartje
aan het station in Parijs. am bij het perron te komen maakt ze gebruik van een roltrap.
Terwijl ze daar opstaat, vergroot deze plotseling zijn snelheid zodat ze achterovervalt
en haar heup breekt.
V66r 1969 zou de aansprakelijkheid bekeken worden aan de hand van de resultaatsver-
bintenis van de S.N.C.F. Maar sinds 1969 is die verbintenis beperkt. Op de vervoerder
rust slechts een resultaatsverbintenis vanaf het moment waarop de reiziger begint in
te stappen in het vervoermiddel tot aan het moment dat de reiziger volledig uitgestapt

74 Demogue, Traite des obligations, V, nr. 1237.
75 Viney, a.w. 1982, nr. 501 en Le Toumeau, a.w., nrs. 351 e.v. en 1293 e.v.
76 Viney, a.w. 1982, nrs. 528 en 529 en Le Toumeau, a.w., nrs. 1272 tim 1286.
77 Viney, a.w. 1982, nr. 541 en Le Toumeau, a.w., nrs. 1307 en 1308.
78 Civ. I, 8 november 1983, D. 1984, I.R., biz. 486.
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is uit het vervoermiddel." Voor de kermisexploitant" en de ski-liftexploitant"
geldt hetzelfde. Deze rechtspraak wordt als een inperking van de werkingsomvang
gezien van de resultaatsverbintenis ten gunste van de inspanningsverbintenis." De
peri ode voorafgaand aan en na afloop van het eigenlijke vervoer ofhet eigenlijke spel
wordt immers beheerst door een inspanningsverbintenis." De positie van mevrouw
Courbois is derhalve duidelijk verslechterd. Buiten het eigenlijke vervoer kan zij geen
beroep meer doen op een resultaatsverbintenis maar is zij aangewezen op een inspan-
ningsverbintenis. Aldus wordt haar voor de laatstgenoemde peri ode de grotere bescher-
ming van art. 1384 al. 1 Cc onthouden. Dejean de la Batie noemde deze consequentie
schokkend." Viney wees op het volstrekt onlogische onderscheid tussen derden en
crediteuren met betrekking tot dit soort ongevallen en noemde de ontwikkeling van
de inspanningsverbintenis buiten proportie." Ook Rodiere bekritiseerde deze recht-
spraak."

79 Civ. I, I juli 1969, D. 1969, biz. 641 en recent Civ. Il, \0 mei 1991, D. 1991 I.R., biz. 166: "a partir
du moment ou Ie voyageur commence a monter dans Ie vehicule etjusqu'au moment ou il acheve
d'en descendre". De woorden "commence a monter" en "acheve d'en descendre" worden overigens
ruim uitgelegd. Stapte iemand v66r de invoering van de Loi Badinter op 1 januari 1986 uit een bus
terwijl zijn bagage nog in de bus stond dan was er geen sprake van het beeindigen van het uitstappen
(Civ. J, 2 maart 1983, Bull. civ. nr. 86, biz. 75). Ook als een jonge moeder uit een trein stapt, haar
bagage op het perron zet en ten slotte haar zeven weken oude kind uit de trein wi! pakken, is zij nog
aan het uitstappen (Cour d'appel de Versailles, 28 oktober 1988, D. 1989,234 note Estoup). Sinds
de Loi Badinter worden de ongevaUen bij het uitstappen van een auto bus door het verkeersaan-
sprakelijkheidsrecht beheerst, ongeacht of het slachtoffer krachtens overeenkomst vervoerd werd of
niet (Civ. II, 7 juni 1988, Bull. civ. nr. 122 en Civ. II, 11 oktober 1989, Bull. civ. nr. 163 en art.
I Loi Badinter). Dit biedt een grotere bescherrning dan de "obligation de securite", Op grond van
de Loi Badinter is bij verkeersongevallen met motorrijtuigen - in tegenstelling tot bij een "obligation
de securite" - een beroep op overmacht ("force majeure") en de daad van een derde ("faitd'un tiers")
uitgesloten. Ook eigen schuld is beperkt. Zie par. 2.12.1.

80 Zie Civ. 28 april 1969, D. 1969, biz. 650 en Civ. 12 februari 1975, J.c.P. 1975. II. 18179 (kermisex-
ploitant). Op de exploitant van een schommel (Civ. I, 18 februari 1986, BUll. civ. nr. 32) rust een
"obligation de securite" "pendant Ie jeu". Op de exploitant van een glijbaan in een pretpark (Civ. I,
28 oktober 1991, Bull. civ. nr. 289) "pendant la descente". Zie over dit laatste arrest Jourdain, RID
91 (2), biz. 396.

81 Zie Civ. I, 11 maart 1986, Bull. civ. nr. 65 en RID 1986, biz. 767 e.v.
82 Groutel, Resp. civ. et assur. 1989. chron. 16.
83 Zie voor de vervoerder: Civ. I, I juli 1969, D. 1969.640; Civ. 28 juli 1970, D. 1970, biz. 767 en

Civ. 1,22 april 1981, Gaz. Pal. 1981.2.782. Voor de kermisexploitant: Civ. 30 oktober 1968, D.
1969, biz. 650 en Civ. 1,2 november 1972, D. 1972, biz. 713.

84 Dejean de la Batie, a.w., nr. 92: "choquant".
85 Viney, a.w. 1982, nr. 554: "disparite fort iIIogique" en "excessive"
86 Rodiere, Voyageur veillez sur VOUs!D. 1971. Chron. 45.
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ONTWIKKELINGEN TEN AANlIEN VAN DE INSP ANNINGSVERBINTENlS MET BETREKKING

TOT DE VEILIGHEID VAN PERSONEN EN lAKEN ("OBLIGATION DE SECURITE DE

MOVENS")

Zoals hierboven beschreven heeft de "obligation de securite de moyens" zich steeds
verder uitgebreid. Niet aileen wordt zij meer en meer in overeenkomsten aangenomen
maar ook wint zij terre in ten opzichte van de "obligation de securite de resultat",
Deze ontwikkeling staat aan forse kritiek uit de literatuur bloot." Zij heeft imrners
als gevolg dat een slachtoffer in een contractuele relatie in beginsel een zwakkere
bescherming heeft dan slachtoffers die niet in een contractuele relatie staan. Buiten
de gevallen waarin een debiteur een resultaat niet in de hand heeft gezien de aard van
de overeengekomen handelingen, zou deze zwakkere positie niet gerechtvaardigd zijn.
In deze opvatting rechtvaardigt de omstandigheid dat een arts niet in aile gevallen het
herstel van zijn patient kan garanderen dat op hem voor die gevallen geen "obligation
de securite de resultat" rust. Dit betekent dat onder omstandigheden in een medische
behandelingsovereenkomst wei degelijk tot een resultaatsverbintenis geconcludeerd
zou kunnen worden. Bovendien heeft het bovenstaande tot gevolg dat geen verschil
in bescherming zou bestaan tussen bijvoorbeeld personen met een treinkaartje en
zonder treinkaartje bij een ongeval op het perron. Of tussen personen die iets of niets
gekocht hebben bij een ongeval in een supermarkt.

Hoe ontwikkelt de rechtspraak zich op het punt van de "obligation de securite de
moyens"? Er zijn twee tendenzen aan te wijzen. Enerzijds wordt in bepaalde gevallen
de bescherming van het slachtoffer uitgebreid binnen de figuur van de inspanningsver-
bintenis en anderzijds maakt in andere gevallen de contractuele bescherming plaats
voor de betere bescherming op grond van art. 1384 al. 1 Cc. Hieronder zal ik van
beide tendenzen enkele voorbeelden geven.
Allereerst voorbeelden van de ontwikkeling binnen de inspanningsverbintenis. In 1960
nam het Hof van Cassatie een resultaatsverbintenis aan voor schade die veroorzaakt
werd door een zaak die een arts bij de uitvoering van zijn overeenkomst gebruikte."
Het ging in dat geval om het gebrekkig functioneren van een rontgenapparaat. Deze
regel geldt echter niet voor aile gebrekkige zaken die een arts gebruikt. Injecteert een
arts met een gebrekkig serum of past hij een bloedtransfusie toe met AIDS-besmet
bloed, dan is hij slechts aansprakeJijk indien hij van het gebrek afwist of de behande-
ling onnodig was." Maar anderzijds is de resultaatsverbintenis niet beperkt tot
gebrekkige zaken. Ook voor bepaalde handelingen met zaken zoals het uitschieten van
een polijstborsteltje van een tandarts geldt een resultaatsverbintenis."

87 Dejean de la Batie, a.w., nr. 92; Jourdain RID 92 (2), biz. 364 en Viney, a.w. 1982, nr. 554. Anders:
Huet, a.w., nrs. 387 e.v. Hij steunt deze ontwikkeling.

88 Civ. 1,28 juni 1960, Bull. civ. nr. 351 (gebrekkig rontgenapparaat) en Le Toumeau, a.w., nr. 1407.
89 Morancais-Derneester, Contamination par transfusion du virus du SIDA: responsablite et indemnisa-

tion, D. 1992, chron. biz. 189 tim 194. De patient kan onder omstandigheden wei de producent van
he! serum en het bloed (le centre de transfusion) aanspreken. lie voor met AlDS-besme! bloed: TGI
Paris 1 juli 1991, J.C.P. 1991,I1, 21762. lie ook Jourdain, RID 91 (1), biz. 117 e.v.

90 CA Paris 4 mei 1963, Gaz. Pal. 1963, 2, 260.
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Niet aileen binnen een behandelingsovereenkomst bestaat deze tendens maar ook
daarbuiten. Zo werd uit het enkele feit dat een bezoeker van een cafe door een stoel
zakte tot de aansprakelijkbeid van de exploitant van dat cafe geconcludeerd." Een
exploitant van een hotel werd aansprakelijk gehouden voor het ontploffen van een
gasapparaat." Het gaat hier echter om gevallen waarin achteraf duidelijk is dat de
zaak gebrekkig is of een kunstfout gemaakt is. Voor andere situaties waarin de zaken
hebben bijgedragen aan het ontstaan van de schade geldt binnen contract nog steeds
een slechtere bescherming voor het slachtoffer dan daarbuiten." Dit ondervindt -
met uitzondering van de medische behandelingsovereenkomst - veel kritiek in de litera-
tuur."
De tendens tot het terugdringen van de "obligation de securite de moyens" ten gunste
van delictuele aansprake\ijkbeid stamt ongeveer uit dezelfde tijd. Zij begon met
uitspraken over ongelukken in grootwinkelbedrijven die vrij toegankelijk zijn voor
het publiek. Zo oordeelde het Hof van Cassatie in 1961 dat een koopovereenkomst
geen enkele verbintenis doet ontstaan met betrekking tot de veiligheid van de koper."
Buiten het eigenlijke voorwerp van de overeenkomst - de gekochte waar - bestaat
derhalve geen "obligation de securite". Deze rechtspraak werd daama herhaaldelijk
bevestigd." In 1991 werd deze rechtspraak nog eens aangevochten. Het ging over
twee klanten die bij het verlaten van een winkel door de controlepoort heenliepen
terwijl deze - ten onrechte - alarm sloeg. De beide klanten, Siegler en Kientz, spraken
de exploitant van de winkel aan voor irnmateriele schadevergoeding. Het HofColmar
beoordeelde de eventuele aansprakelijkbeid van de exploitant - in de lijn van de geves-
tigde rechtspraak - op grond van art. 1384 aJ. 1 Cc. Hiertegen richtte zich het
cassatiemiddel. Het Hof van Cassatie bevestigde nog eens de uitgezette lijn."
Ten aanzien van andere voor het publiek vrij toegankelijke ruimten is de lijn van de
rechtspraak nog niet helemaal uitgekristalliseerd. Tot 1989 rustte op de S.N.C.F. een
inspanningsverbintenis met betrekking tot ongevaJIen in haar stations. Met een arrest
van 7 maart 1989 kwam daarin verandering." De casus lag als voigt. Valverde was
zojuist uit een trein op het perron gestapt. Daar viel hij zo ongelukkig dat hij op de

91 Civ.I, 2juni 1981, J.c.P. 82, 11,19912.
92 Civ. I, 19 juli 1983, Bull. civ. nr. 211, biz. 188.
93 Dejean de la Batie, a.w., nr. 92.
94 lie onder meer Viney, a.w. 1982, nr. 554.
95 Civ. 1,7 november 1961, D. 1962. 146: "le contratde vente ne fait naltre aucune obligation de securite

a l'egard de I'acheteur ( ..) dans les lieux affectes au commerce."
96 lie bijv.: Civ. II, 17 maart 1970, Bull. civ. nr. 106 (val over een rooster voor de winkel); Civ. II,

I februari 1973, J.C.P. 1974. 17810 (roltrap); Civ. II, 14 februari 1979, Bull. civ. nr. 51 (uitglijden
over afval in winkel) en Civ. II, 16 mei 1984, Bull. civ. nr. 86 (ties valt uit handen van een klant
op de voeten van een andere klant). lie ook Le Tourneau, a.w., nr. 2291 e.v.

97 Civ. II, 5 juni 1991, Bull. civ. nr. 176 (S. Samu Auchan c. Siegler et autre): "( ..) attendu que la res-
ponsabilite d'un comrnercant a l'egard de ses clients quanta I'organisation etau fonctionnement d'un
etablissernent dont l'entree est libre est de nature quasi delictuelle; d'ou il suit que Ie moyen n'est
pas fonde."

98 Civ. I, 7 maart 1989, D. 1991.1 note Malaurie.
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rails terecht kwam. Een andere trein reed over hem heen. Het Hof van Cassatie
oordeelde anders dan voorheen:

"(..) en dehors de l'execution du contrat de transport, la responsabilite du transporteur it
l'egard du voyageur est soumise aux regles de la responsabilite delictuelle."

Valverde kon ageren op grond van art. 1384 a!. 1 Cc en daarmee werd hem een betere
positie gegeven dan voorheen. Jourdain en Mascala betogen dat deze beslissing ook
gevolgen heeft voor andere ruimten die vrij toegankelijk zijn voor het publiek."
Beiden denken aan de overeenkomsten die verwant zijn aan vervoerovereenkomsten
zoals vervoer met skiliften. Mascala betoogt bovendien dat deze uitspraak betekenis
heeft voor aile overeenkomsten waarin een "obligation de securite" aangenomen
werd.'?" Dus zowel voor de exploitant van een restaurant als voor bijvoorbeeld een
particulier ziekenhuis.
Wat betreft een ziekenhuis heeft ze al gelijk gekregen. In 1990 nam het Hof van
Cassatie die beslissing. Het ging daarbij om het volgende. Mevrouw Gharbi had een
afspraak met haar arts in het Centre medical Europe. Terwijl zij door de ontvangsthal
van het particuliere ziekenhuis wandelde, liep ze tegen een trap op waardoor ze vie!.
Zij sprak het ziekenhuis aan op grond van haar behandelingsovereenkomst. Het Hof
van Cassatie bepaalde echter dat de overeenkomst slechts zag op het consult en de
medische zorg.'?' Daarmee kwam vast te staan dat mevrouw Gharbi het particuliere
ziekenhuis op grond van art. 1384 a!. 1 Cc had kunnen en moeten aanspreken.
Welke betekenis heeft dit arrest voor de bezoeker van een cafe die in een openstaand
kelderluik valt? Moet een eventuele aansprakelijkheid nu ook op grond van art. 1384
a!. 1 Cc worden beoordeeld? Het is nog niet door het Hof van Cassatie beslist. Maar
het ligt weI in de lijn van de rechtspraak.l"

99 Jourdain, RTD 88 (3), biz. 550; Mascala, Accidents de gare: Ie "deraillernent" de I'obligation de
securite, D. 1991 Chron. 80.

100 Mascala, a.w., biz. 83. "L'arret de 1989 n'est pas seulement une solution ponctuelle, mais une
profonde mutation dans la conception de I'obligation de securite qui aura des repercussions sur tous
les contrats ou elle a ete introduite."

10 I "Le contract passe entre Ie centre medical et Ie patient se limite a la consultation et aux soins." Civ.
10 januari 1990, RTD 89 (3), biz. 481 (Gharbi c. Centre medical Europe).

102 Hetzelfde kan gezegd worden van ongevallen in voor het publiek toegankelijke zwembaden. lie
Jourdain, RTD 91 (2), biz. 397. 1nmiddels zijn er twee contra-indicaties, Een uitspraak van het Hof
van Cassatie over een gast van een hotel die valt op de oprit van de parkeergarage van het hotel.
Geoordeeld werd dat op het hotel een "obligation de securite de moyens" rust. lie Civ. I, 22 rnei
1991, Bull. civ. nr. 163 en Jourdain, RTD 90 (4), bIz. 758. Een tweede uitspraak betreft een ongeval
bij een skilift. Op de exploitant rust slechts een inspanningsverbintenis omdat de gebruiker van de
lift zich tijdens het vervoer actief moet opstellen. lie Civ. I, 4 november 1992, Bull. civ. nr. 277
en Jourdain, RTD 92 (2), bIz. 364.
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CONCLUSIE "OBLIGATION CONTRAC11JELLE DE SECuruTE"

De bescherming van slachtoffers van een zaak die heeft bijgedragen aan het ontstaan
van de schade ("fait de la chose") jegens personen met wie de slachtoffers in een
contractuele relatie staan, toont een beeld van een soort golfbeweging die uiteindelijk
in een toenemende slachtofferbescherming resulteert.
Aanvankelijk werd door de introduktie van de "obligation de securite de resultat" in
1911 de bescherming van slachtoffers verbeterd. Zij kregen hun letsel en zaakschade
vergoed ook al was er geen sprake van "fait de la chose". Met andere woorden: de
"obligation de securite" was een resultaatsverbintenis. De "obligation de securite"
breidde zich daarna tot allerlei soorten overeenkomsten uit. Vervolgens kwam een
reactie op de resultaatsverbintenis: de inspanningsverbintenis. Deze verslechterde de
positie van slachtoffers aanmerkelijk. Zij moesten nu onzorgvuldig gedrag van hun
contractspartij aantonen, ook al had een zaak bijgedragen aan het ontstaan van de
schade. De inspanningsverbintenis werd in steeds meer overeenkomsten aangenomen
(restaurants en particuliere ziekenhuizen) en binnen overeenkomsten met eenresultaats-
verbintenis won zij steeds meer terre in (vervoersovereenkomst). Dit betekende dat
er een moeil ijk te rechtvaardigen onderscheid ontstond tussen slachtoffers van een "fait
de la chose" met betrekking tot ruimten die voor het publiek vrij toegankelijk zijn
zoals warenhuizen, particuliere ziekenhuizen, restaurants en cafe's. Op twee manieren
werd dit onderscheid sinds de jaren zestig verkleind. Enerzijds nam de rechter steeds
sneller onzorgvuldig gedrag van de aangesproken persoon aan, anderzijds baseerde
hij steeds meer aansprakelijkheid op art. 1384 al. 1 Cc voor "fait de la chose" die niet
met het eigenlijke onderwerp van de overeenkomst in direct verb and stond. Het lijkt
erop dat de laatste tendens zich zal doorzetten. In dat geval is de omstandigheid dat
er een overeenkomst bestaat tussen een slachtoffer van een zaak en de aangesproken
persoon alleen nog maar relevant voor het eigenlijke onderwerp van de overeen-
komst"" : bijvoorbeeld vervoeren bij een vervoersovereenkomst en opereren bij een
medische behandelingsovereenkomst.

6.3 Situaties van sport en spel: "garde commun"

Draagt een zaak bij aan het ontstaan van schade van haar "gardien ", dan bestaat er
als regel geen aansprakelijkheid. De "gardien" kan in beginsel niet op grond van art.
1384 al. I Cc jegens zichzelf aansprakelijk zijn.'?" Hieruit voIgt dat in de situaties

103 Zie hierover uitvoerig Nana, La reparation des dommages causes par les vices d'une chose, Parijs
1982.

104 Op 3 oktober 1990 heeft het Hof van Cassatie een uitzondering aanvaard voor de situatie dat een
"gardien" zelf schade leed door zijn zaak. Het ging om de situatie dat de "gardien" van een wagen
als passagier meereed en zijn dochter achter het stuur zat Zij verloor de macht over het stuur
waardoor de wagen verongelukte. De vader yond de dood. Zijn vrouw vorderde schadevergoeding
van de verzekeraar van haar man. Deze vordering werd toegewezen. Daarbij overwoog het Hof van
Cassatie dat "Ia victime, gardienne d'un vehicule terrestre a moteur, mais passagere au moment de
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waarin twee ofmeer personen gezamenlijk "gardien" ("garde commun") zijn van een
zaak, zij ook niet jegens elkaar aansprakelijk kunnen zijn op grond van dat artikel.!"
WeI echter eventueel op grond van onrechtmatige daad. De figuur van de "garde com-
mun" is derhalve een techniek om de risico-aansprakelijkheid voor zaken buiten
toepassing te laten.l'" Zij wordt vooral toegepast bij sport en spel.!"
Serveert bij een tenniswedstrijd een speIer de bal op het gezicht van zijn tegenstander
dan kan deze de serveerder niet aanspreken op grond van art. 1384 al. 1 Cc. Beide
spelers zijn in het kader van het spel gezamenlijk "gardien" van de tennisbal. Zij
gebruiken dezelfde bal immers op dezelfde wijze, namelijk door elkaar te bestrijden
in de wedstrijd. De serveerder is aIleen aansprakelijk indien hem onzorgvuldig gedrag
te verwijten valt.!" Deze regel geldt voor aIle balsporten zoals voetbal!" en hoc-
key!". Bovendien hoeft bij balsporten het letsel niet door de bal veroorzaakt te
worden om art. 1384 al. I Cc buiten toepassing te laten, Zo is een squash speIer die
zijn medespeler tijdens het spel met zijn racket raakt slechts aansprakelijk bij
onzorgvuldig gedrag.'" En zelfs bij sporten waar geen bal aan te pas komt, geldt
art. 1384 al. 1 Cc niet. Bij paardenwedstijden 112, wielerwedstrijden'!' en vaarevene-
menten 114 kunnen deelnemers slechts jegens andere deelnemers (incIusief de eigen

I'accident, est en droit de demander au conducteur la reparation de son prejudice, sauf si sa faute
inexcusable est la cause exclusive de I'accident". Civ. III, 3 oktober 1990, Resp. civ. et assur. 1990,
comm. nr. 411. Zie ook Jourdain, RID 90 (I), biz. 129 e.v.

105 De "garde commun" heeft naast het hier genoemde rechtsgevolg ook nog een ander rechtsgevolg.
Derden die schade Iijden door een zaak die onder een "garde commun" staat, kunnen iedere "gardien"
hoofdelijk aanspreken. Dit gevolg zaI ik verder onbesproken laten. Zie Mayer, La garde en commun,
RID 1975, biz. 197 e.v. nrs. 7ter e.v.

106 De "garde commun" is iets anders dan de "division de la garde". Dit laatste ziet op een scheiding
van de "garde". Zo is bijvoorbeeld een producent de "gardien" van een zaak bij schade die veroorzaakt
wordt door een gebrekkige structuur van de zaak, en een ander bij aIle andere schade-oorzaken van
dezelfde zaak. Zie par. 2.13.2. De "garde commun" ziet op een gezamenlijke "garde" waarbij aile
"gardiens" op gelijke wijze gebruik, zeggenschap en controle over de zaak hebben. Zie Viney, a.w.
1982, nrs. 692 e.v. en Le Toumeau, a.w., nrs. 2275 e.v.

107 Dejean de la Batie, a.w., nr. 132; Mayer, a.w., biz. 197 e.v.; Starck, a.w., nrs. 236 tim 255; Viney,
a.w. 1982, nr. 643; J.-CI. Resp. civ. (Veaux), Fasc. 450-2 nrs. 72 e.v,

108 Civ. 11,20 november 1968, D. 1969, somm. 50. "Ayant constate qu'au moment de I'accident chaque
joueur exercait sur la balle les memes pouvoirs de direction et de contra Ie, la Cour d'appel a pu en
deduire que cet usage commun de I'instrument du dommage ne permettait pas it Forestier Marechal
de fonder son action sur I'article 1384, ler alinea."

109 Civ. II, 22juni 1983, Bull. civ. nr. 93.
110 TGJ Bordeaux 28 april 1986, J.c.P. 87, II, 20885.
III Civ. II, 28 januari 1987, J.C.P. 87, IV, 112. Er bestaat slechts aansprakelijkheid bij bewijs van of

een "maIadresse caracterisee" of een "brutalite volontaire" of een "comportement deloyal" of in een
gevaI van het veroorzaken van een "risque anormal".

112 Civ. II, 2juni 1976, J.C.P. 1977, 11,18585 en recentCiv. II, 10 april 1991, D. J99I,I.R., biz. 159
(draverij).

113 TGI Aix-en-Provence, 27 april 1972, RTD 1973, biz. 132. Zie voor een wielertraining TGI Paris,
14 oktober 1988, D. 1988, I.R., biz 266.

114 Civ. II, 15 juni 1983, Bull. civ. nr. 127 (zeilschip) en Civ. 11,6 februari 1974, Bull. civ. nr. 54 (motor-
boot).
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bemanning van een schip) aansprakelijk zijn bij onzorgvuldig gedrag. De juridische
techniek om art. 1384 al. 1 Cc buiten spel te zetten is dan echter vaak niet de "garde
commun", maar risico-aanvaarding ("acceptation des risques").' 1511 16

Bij somrnige sporten en spelen wordt de aansprakelijkheidsvraag tussen deeLnemers
niet aan de hand van de onzorgvuldigheid beantwoord. Bij ski- en jachtongevallen
geldt art. 1384 al. 1 Cc onverkort. Botst derhalve een onervaren skier tegen een ander
op omdat hij de techniek van het stoppen niet beheerst, of, schiet per ongeluk een ski
uit die een ander raakt, dan is de "gardien" van de ski's, in deze gevallen: de gebrui-
ker, aansprakelijk op grond van art. 1384 al. 1 CC.1I7Hun onzorgvuldigheid speelt
geen rol. Een andere uitzondering vormen de ongevallen tijdens motorraces en
autoraces. Zij worden beheerst door de Loi Badinter ongeacht of ze op de open bare
weg plaatsvinden of op een gesloten circuit.1I8 Dit betekent dat aan slachtoffers een
betere bescherming gegeven wordt dan art. 1384 al. 1 Cc gaf.!"

Daarnaast lijkt er een tendens in de rechtspraak te bestaan de "garde commun" te
beperken tot gevallen waarin de medespelers daadwerkelijk "gardien" zijn. Oat wil
zeggen voor die situaties waarin zij dezeLfde invloed hebben op het gebruik, de
zeggenschap en de controle van de zaak die heeft bijgedragen aan het ontstaan van
de schade. In wedstrijdverband is daarvan als regel sprake. Oeelnemers aan bijvoor-
beeld een voetbalwedstrijd hebben eenzelfde invloed op de bal. Maar hoe zit het met
ongevallen op trainingen? Daar hangt het van de omstandigheden af of deelnemers
eenzelfde invloed hebben op het gebruik, de zeggenschap en de controle van de zaak.
Rijden bijvoorbeeld wielrijders als training wiel aan wiel en ontstaat een valpartij als
gevolg van het feit dat een van de wielrijders het wiel van zijn voorganger raakt, dan
geldt art. 1384 al. I Cc niet. Het feit dat het geen training voor een wedstrijd was
of dat de wielrijders amateurs waren, doet daaraan niet af.I2OEen ander resultaat

I 15 Mayer, a.w., nr. 9.
116 Zie par. 2.6.4.
117 Starck, aw., nr. 256 (ski-ongevallen) en 258 (jachtongevallen) en Viney, a.w. 1982, nr. 643. Skiet

iemand tegen een gemotoriseerde "sneeuwveger" op een skipiste dan is art. 1384 al. I Cc niet van
toepassing maar de Loi Badinter.

118 V66r de inwerkingtreding van de Loi Badinter van IS juli 1985 op I januari 1986 gold art. 1384
al. I Cc niet tussen deelnemers aan motorcrosses en autoraces. Zie bijvoorbeeld voor motorcrosses
Civ. II, 20 mei 1978, J.C.P. 1978, IV, biz. 221. Aansprakelijkheid bij ongevallen werd getoetst aan
de zorgvuldigheidsnorm. Na 1 januari 1986 werd de positie van slachtoffers van deze ongelukken
aanzienl ijk versterkt. De Loi Badinter voorziet immers in een regeling die nog gunstiger voor slachtof-
fers is dan art. 1384 al. ICc. Zie par. 2.12.1.5. Het feit dat deze verkeersongevallen in wed-
strijdverband voorvallen op een openbare weg die voor de gelegenheid (Tour de Corse) was afgesloten
en verboden was verklaard voor het publiek, staat aan de toepasselijkheid van de Loi Badinter niet
in de weg (Crim. 16 juli 1987, D. 1987, I.R., biz. 194). Zelfs ongevallen tijdens motorraces op een
gesloten circuit worden beheerst door de Loi Badinter (Civ. II, 10 maart 1988, Bull. civ., nr. 60).

119 Zie par. 2.12.1.5.
120 Zie TOI Paris, 14oktober 1988, D. 1988, 1.R., biz. 266. "En cas d'accident survenu a des cyclistes

roulant en file indienne roue dans roue, si leur entrainement restait un entrainement libre, de la part
de simples amateurs ou pratiquants, sans meme la perspective d'une competition, cet entralnement
s'effectuait dans des conditions impJiquant de la part de tous une acceptation de risques propres au
sport cycliste exerce selon des rnodalites differentes de celles d'une banale promenade; par suite, la
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biedt het geval van de twee basketbalsters. Zij waren als training - buiten een spelsi-
tuatie - om beurten ball en aan het gooien op de basket. Op een gegeven moment
gooide een van de speelsters de bal naast de basket; deze stuitte tegen de muur en
raakte de andere speelster die daardoor geblesseerd werd. Het Hof van Cassatie
beoordeelde de aansprakelijkheid van de gooister aan de hand van art. 1384 al. 1 Cc
omdat zij op het moment van het ongeval de "gardien" was van de bal.'"
Maar ook binnen wedstrijdverband kan tussen deelnemers op ongelijke wijze gebruik
en zeggenschap bestaan over een zaak. Zo het geval van Serinelli, schipper van een
zeilschip, en zijn zeskoppige bemanning. Ze deden mee aan een zeilregatta. Door een
onbekend gebleven oorzaak leden zij schipbreuk. Allen kwamen om het leven. De
erfgenamen van de bemanning eisten schadevergoeding op grond van art. 1384 al.
] Cc van de erfgenamen van de eigenaarlschipper van het zeilschip. Het Hof van
Cassatie oordeelde dat een gezamenlijke en gecoordineerde activiteit niet voldoende
is om art. l384 al. 1 Cc buiten toepassing te laten. Staat vast dat de schipper/eigenaar
van het zeilschip een uitzonderlijk bekwaam zeeman is, en, is de rol van de bemanning
op het moment van het ongeval onbekend gebleven, dan geldt art. 1384 al. 1 Cc onver-
kort.!" Volgens Jourdain heeft het Hof van Cassatie hiermee uitgemaakt dat er
slechts van "garde commun" sprake is indien de bemanning op dezelfde wijze deelnam
aan het gebruik, de zeggenschap en de controle over het schip. Hij ziet als conse-
quentie van dit arrest dan ook dat bij sporten waarbij de spelers individueel het ge-
bruik, de zeggenschap en de controle over de bal hebben, zoals bij golf enjeu de boule
- in tegenstelling tot eerdere rechtspraak - geen "garde commun" meer zal worden
aangenomen.l"

CONCLusrE SITUATIES VAN SPORT EN SPEL: "GARDE COMMUN"

Bij sport en spel wordt art. 1384 al. 1 Cc buiten toepassing gelaten ingeval de spelers
de gezarnenlijke "gardien" zijn van de zaak die heeft bijgedragen aan het ontstaan van
de schade. Daarvan is bijvoorbeeld sprake bij een wedstrijdbal: de deelnemers
gebruiken deze op dezelfde wijze, namelijk om elkaar te bestrijden. Bij verschillende
sporten en spelen geldt deze regel niet, bijvoorbeeld ski- enjachtongevallen. Ongeval-

victime et (..) ne sauraient invoquer I'art. 1384, aI. ler, c.civ. a l'encontre du cycliste qui a heurte
la roue de celui qui Ie precedait en provoquant I'accident, ( ..)".

121 Civ.lI, 21 februari 1979, D. 1979, I.R., blz. 346. Het Hofvan Cassatie overwoog hetvolgende: "( ..);
les juges du fond peuvent estimer que Ie ballon etait, au moment de I'accident, sous la garde de celui
qui I'avait lance et qu'il n'y avait pas eu pour la victime acceptation d'un risque, des lors qu'i1s
relevent que les regles admises entre lesjoueurs n'impliquaient pas un echange de I'un a I'autre du
ballon utilise, mais que chacun a son tour en prenait possession afin de tenter de I'introduire dans
un panier fixe au mur sans que Ie partenaire ait a s'y opposer, qu'ainsi la garde du ballon etait confiee
altemativement a l'un puis a I'autre pendant un temps plus ou moins long et qu'il s'agissait d'un
jeu paisible entre deux joueurs."

122 Civ. II, 9 mei 1990, D. 1991, 1. 367: "activite coordonnee et d'ensemble" en "particulierement
qualifie".

123 Jourdain, RID 89 (3), blz. 494.
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len tijdens motor- en autoraces worden beheerst door de Loi Badinter. Deze biedt een
betere bescherming aan het slachtoffer dan art. 1384 al. 1 Cc. Daarnaast lijkt er een
tendens te bestaan om minder snel "garde commun" aan te nemen in sport en spel.
Indien een speIer aIleen het gebruik, de zeggenschap en de controle over de zaak heeft,
dan is hij de "gardien".

6.4 Risico-aanvaarding: "acceptation des risques"

In de vorige paragraafkwam aan de orde dat voor bepaalde situaties van sport en spel
art. 1384 al. 1 Cc buiten toepassing blijft omdat er sprake is van risico-aanvaarding.
N aast dit gebied yond en vindt de figuur van de risico-aanvaarding ook nog toepassing
op andere terreinen. Zo werd zij in het verkeersaansprakelijkheidsrecht gebruikt om
gratis meerijdende inzittenden de bescherming van art. 1384 al. I Cc te onthouden.
Een bestuurder was tegenover zijn inzittenden pas aansprakelijk indien zij aantoonden
dat hij de auto onzorgvuldig bestuurd had. Hieraan kwam in 1968 een eind in het
arrest Schroeter c. Landru.!" De feiten lagen als voIgt. Mejuffrouw Schroeter reed
kosteloos in de auto van Landru mee. Op een gegeven moment vloog Landru uit de
bocht en sloeg over de kop. Mejuffrouw Schroeter sprak Landru aan voor de door
haar geleden letselschade. Het Hof van Cassatie besliste dat de aansprakelijkheid van
Landru beoordeeld moest worden aan de hand van de criteria van art. 1384 al. 1 Cc.
Het feit dat mejuffrouw Schroeter bewust het risico had genom en om met Landru mee
te rijden, sloot de toepassing van art. 1384 al. 1 Cc niet meer uit. Daarrnee werd de
positie van inzittenden aanmerkelijk verstevigd: zij konden zich vanaf dat arrest
beroepen op een risico-aansprakelijkheid.!"
De techniek van de risico-aanvaarding wordt nog wei gebruikt voor meerijdende
zwartrijders. In een arrest van 1988 ging het om het volgende geval. De zesjarige
Richard Meslati was samen met zijn moeder - zonder kaartje - in de trein gestapt. Op
een gegeven moment werd hij dood aangetroffen in de buurt van de spoorbaan. De
ouders spraken de S.N.C.F. aan. Deze verweerde zich met de stelling dat Richard
zonder kaartje in de trein was gestapt. Het Hof van Cassatie oordeelde dat Richard
en zijn moeder zich vrijwillig in een illegaIe situatie hadden geplaatst en dat de ouders
daarom geen beroep konden doen op art. 1384 aI. I CC.126 Deze uitspraak is naar
mijn mening niet slechts beperkt tot zwartrijders. In wezen gaat het immers om ieder
slachtoffer dat zich in een illegaIe situatie heeft begeven. Zakt bijvoorbeeid een
onbevoegde door een steiger op een bouwplaats dan is art. 1384 al. 1 Cc niet van

124 Civ. (ch. mixte) 20 december 1968, D. 1969, 37.
125 Het huidige Nederlandse recht biedt inzittenden slechts bescherming bij schending van art. 6: 162 BW.

Zie par. 4.10.3.
126 Civ. II, 5 oktober 1988, Bull. civ. nr. 189: "situation irreguliere". Anders: Civ. II, 19 februari 1992,

Bull. civ. nr. 54. In dit laatste arrest ging het om een man die zijn trein probeerde te halen en daarbij
schade opliet. Het Hofvan Cassatie oordeelde dat de man zich op art. 1384 aI. 1 Cc kan beroepen
ook aI kon hij zijn kaartje niet tonen. Of het Hof van Cassatie hierrnee de uitspraak van 1988 heeft
teruggedraaid is m.i. de vraag.
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toepassing. Wanneer er overigens precies sprake is van een illegale situatie blijft
onduidelijk.

In het Nederlands recht kan risico-aanvaarding betekenis hebben voor de invulling
van de zorgvuldigheidsnonn van art. 6: 162 BW of voor de norm van eigen schuld
van art. 6: 101 BW. Zij kan echter niet als rechtsgevolg hebben dat de risico-aansprake-
lijkbeid van bijvoorbeeld art. 6: 173 BW buiten toepassing gelaten wordt ten gunste
van art. 6: 162 BW. In de meeste gevallen hoeft risico-aanvaarding deze functie ook
niet te vervullen omdat de risico-aansprakelijkbeden van afd. 6.3.2 BW een veel
kleiner toepassingsgebied hebben dan art. 1384 aJ. 1 CC.127 Art. 6: 173 BW is bijvoor-
beeld beperkt tot aansprakelijkheid voor roerende zaken met een gebrek. Raakt een
tennisser zijn tegenstander met een bal, dan is art. 6: 173 BW niet van toepassing.
Bovendien kan de tenzij-clausule uitkomst bieden in de gevallen dat de risicoaanspra-
kelijkheden van de artt. 6: 173, 6: 174 en 6: 179 BW weI van toepassing zijn. Betreedt
bijvoorbeeld iemand in de nachtelijke uren zonder toestemming een huis en loopt hij
daarbij letselschade op omdat hij in een openstaand kelderluik in een niet verlichte
gang valt, dan is de bezitter van de opstal niet aansprakelijk op grond van art. 6: 174
BW. Hij zou dat imrners ook niet zijn op grond van art. 6: 162 BW als hij geweten
had dat het kelderluik openstond in een niet verlichte gang.!" Niet voor alle situaties
biedt de tenzij-clausule een oplossing. Voor die gevallen waarin in wedstrijdverband
schade wordt toegebracht door een gebrekkige zaak is er weI verschil. Naar Nederlands
recht wordt de aansprakelijkheid beoordeeld door art. 6: 173 BW en naar Frans recht
door art. 1382 Cc (onrechtmatige daad). Dit heeft bijvoorbeeld tot gevolg dat een
coureur aansprakeJijk is, die in de Amstel Goldrace een andere deelnemer letsel
toebrengt omdat de remmen van zijn tiets plotseling en onvoorzien weigeren. Gebeurt
hetzelfde in de Tour de France, dan niet.!"

CONCLUSIE RlSICO-AANVAARDING: "ACCEPTATION DES RlSQUES"

Risico-aanvaarding is een techniek om de risico-aansprakelijkheid voor zaken buiten
toepassing te laten. In het verleden werd zij toegepast voor de aansprakelijkbeid van
bestuurders jegens kosteloos meerijdende inzittenden. Voor het huidige recht heeft
zij bijvoorbeeld nog betekenis in bepaalde situaties van sport en spel en voor zwartrij-
ders en onbevoegden.
Het Nederlandse recht verbindt dit rechtsgevolg niet aan risico-aanvaarding. In de
meeste gevallen levert dit geen verschil op tussen het Nederlandse en Franse recht.
De risico-aansprakelijkbeden van afd. 6.3.2 BW zijn of niet van toepassing of de
tenzij-clausule biedt uitkomst. Hierop vormen een uitzondering de situaties waarin
in wedstrijdverband een deelnemer schade toebrengt aan een andere deelnemer via
een gebrekkig roerende zaak (remmen van een tiets weigeren). Dan geldt een strenger
aansprakelijkbeidsregime in Nederland dan in Frankrijk.

127 Zie par. 2.4.
128 Zie par. 4.8.2.
J 29 Art. 6:173 lid 2 BW moet natuurlijk niet van toepassing zijn.
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6.5 Overheidshandelen: "services publiques"

De aansprakelijkheid met betrekking tot zaken die een overheid gebruikt bij de
uitvoering van "services publiques" wordt als regel door de administratieve rechter
beoordeeld. In het kader van deze stu die voert het te ver om uitvoerig in te gaan op
de vraag wanneer sprake is van "overheid" en wanneer van "services publiques". Ik
zal daarom volstaan met een korte schets met enkele voorbeelden.
"Services publiques" zijn aile activiteiten van een overheid'i" waarbij die overbeid
een publiekrechtelijke taak uitoefent.!" Het is een zeer omvattend begrip. Worden
zaken door een overheid in het kader van deze "services publiques" gebruikt, dan.moet
de aansprakelijkheid naar administratief recht bekeken worden. Voor deze studie is
vooral relevant dat de aansprakelijkheid van een overheid voor openbare wegen!",
spoorwegen!", vaarwegen!", ski-pistes!" en "domaines publics"!" (o.a. bomen
in de rand van de weg) door het administratief recbt wordt beheerst. Ook de aanspra-
kelijkheid voor roerende zaken die gebruikt worden in de uitoefening van "services
publiques" geven aanleiding tot administratiefrechtelijke aansprakelijkheid. De
administratieve rechter hanteert andere norrnen voor aansprakelijkheid dan de civiele
rechter. Deze norrnen geven een mindere bescherroing aan het slachtoffer dan de regels
van art. 1384 al. 1 Cc, zoals bijvoorbeeld blijkt uit de aansprakelijkheid voor openbare
wegen. Daar kan een aangesproken overheid zich verweren met het bewijs dat zij de
weg norrnaal heeft onderhouden. Bij de aansprakelijkheid ex art. 1384 al. 1 Cc levert
een dergelijk bewijs geen bevrijdend verweer op. Voor een uitgebreide bespreking
van de regels bij wegen verwijs ik naar par. 2.12.3.

Auto's die een overheid gebruikt bij de uitvoering van "services publiques"
("voitures administratives"), hebben een uitzonderlijke positie. Droeg rond 1930 een
"voiture administrative" bij aan het ontstaan van schade dan was de administratieve
rechter bevoegd over de aansprakelijkheidsvraag te oordelen. Hij hanteerde de regel
dat de aansprakelijkheid van een overheid in dat gevaI in beginsel gegeven was, tenzij
zij bewees dat de bestuurder niet onzorgvuldig gehandeld had.!" In het civiele recht
kon de "gardien" van een "particuliere" auto zijn aansprakelijkheid aileen ontiopen

130 Zie voor een uitwerking van het begrip "overheid": De Laubadere, Traite de Droit administratief 1
1984, nrs. 77 tim 493. De aansprakelijkheid voor zaken waarvan een staatsbedrijf"gardien" is, wordt
echter beoordeeld op grond van art. 1384 al. ICc. Zie De Laubadere, a.w., nr.487.

131 Chapus, Droit administratif general U 1988, nrs. 624 e.v.; De Laubadere, a.w., nrs. 1281e.v.; Vedel,
Droit administratif 1984, bIz. 62 e.v.

132 Zie bijv.: CE 4 maart 1988, RTP 1989, nrs. 28 en 29; CE 1 maart 1989, RTP 1990, nr. 23; CE 3
november 1989, RTP 1990, nrs. 24 en 25; CE 18oktober 1989, RTP 1990, nr. 28; CE 21 juni 1991,
RTP 1991, nr. 5.

133 Zie bijv.: CE 30 maart 1990, RTP 1991, nr. 3.
134 Zie bijv.: CE 20 april 1988, RTP 1989, nr. 30 en CE 8 maart 1991, RTP 1991, nr. 6.
135 Zie bijv.: CE 18 oktober 1989, RTP 1990, nr. 27 en CE 4 maart 1991, D. 1992, bIz. 143.
136 Zie bijv.: CE 25 november 1987, RTP 1988, nr. 22.
137 Zie CE 22 december 1924, S. 1926.3.1 note Hauriou.
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indien hij overmaeht of eigen schuld van het slaehtoffer bewees. Een duidelijk versehil
in normen. Pas in 1948 werden beide regimes gelijk gesteld.!"
Vanaf dat moment paste de administratieve reehter dezelfde nonnen toe op "voitures
administratives" als de eiviele reehter op "partieuliere" auto's. Sinds 1957 is de
administratieve reehter niet meer bevoegd met betrekking tot "voitures admini-
stratives". Bij wet werd toen bepaald dat de gewone reehter op grond van het
privaatreeht oordeelt over aansprakelijkheid indien een "voiture administrative" heeft
bijgedragen aan het ontstaan van de schade.':" Voor slaehtoffers van verkeersonge-
vall en was het niet meer van belang of hun schade veroorzaakt was door een "voiture
administrative" of een andere auto. Over de gehele linie werd vanaftoen een aanspra-
kelijkheidsregime toegepast dat een grote beseherming aan slaehtoffers gaf."?

CONCLUSIE OVERHEIDSHANDELEN: "SERVICES PUBLIQUES"

Aansprakelijkheid voor zaken waarvan een overheid zieh bedient bij de uitvoering
van "services publiques" is als regel onttrokken aan art. 1384 al. I Cc en de eiviele
reehter. De administratieve reehter hanteert regels die afwijken van art. 1384 al. 1
Ce zoals bijvoorbeeld voor open bare wegen, spoorwegen, vaarwegen en publiek
domein. Deze regels bieden mindere beseherming aan slaehtoffers dan art. 1384 al.
ICe.
Lange tijd bood de administratieve reehter ook voor auto's die de overheid inzette
bij het vervuJlen van haar taak een mindere beseherming aan slachtoffers. Had zo'n
auto bijgedragen aan het ontstaan van schade dan kon de overheid haar aansprake-
lijkheid ontlopen door aan te tonen dat de bestuurder niet onzorgvuldig gehandeld had.
De "gardiens" van "partieuliere" auto's konden sleehts overmaeht en eigen schuld als
bevrijdend verweer aanvoeren. In 1948 voerde de administratieve rechter deze stren-
gere norm ook in voor "voitures administratives". Elf jaar later - in 1957 - werd hem
de bevoegdheid ontnomen te oordelen over aansprakelijkheid voor "voitures admini-
stratives". Vanaf toen was de eiviele rechter bevoegd. Slaehtoffers van "voitures
administratives" hadden daarmee dezelfde - grote - beseherming gekregen als slaehtof-
fers van andere auto's.

138 Zie CE 9 juli 1948, RTP 1948, biz. 576 note Waline.
139 Zie over de wet van 31 december 1957: Vedel, a.w., bIz. 449 e.v.
140 Een recent voorbeeld biedt Civ. II, \3 februari 1991, D.J. 1991, biz. 416. Een politie-agent was als

inzittende in een po lit ie-auto slachtoffer geworden van een auto-ongeluk. Ook aI was er hier sprake
van een "voiture administrative" en bestond er een dienstverband tussen het slachtoffer en de Staat,
toch paste het Hof van Cassatie de regels van het civiele recht toe. Concreet betekende dit voor de
agent dat hij zijn schade volledig vergoed kreeg, in plaats van slechts een forfaitair bed rag op grond
van "accident de service".
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6.6 Brand

In par. 2.4 besprak ik de brand in de haven te Bordeaux. Deze was ontstaan als gevolg
van de inwerking van de zon op vaten hars of pek. AI snel breidde zij zicb uit tot
buiten de haven, waar ze onder andere schade toebracht aan de rails en leidingen van
de trammaatschappij van Bordeaux. Het Hof van Cassatie - bet is dan 1920 - oordeelde
dat de "gardien" aansprakelijk was op grond van art. 1384 a1. 1 Cc.
Geschrokken door deze ontwikkeling in de rechtspraak drongen verzekeraars er bij
het parlement op aan een wet aan te nemen waarin als grondslag voor aansprakelijk-
heid voor brand onrechtmatigbeid werd aangewezen.!" Het parlement was daar
gevoelig voor want al twee jaar later nam het een van art. 1384 al. 1 Cc afwijkende
regel aan, die sinds die tijd nooit gewijzigd is.
De regel werd neergelegd in art. 1384 al, 2 Cc. Zij bepaalt voor het geval brand
("incendie") ontstaat ("pris naissance") in een roerende of onroerende zaak en deze
schade toebrengt aan derden!", dat aansprakelijkheid slechts bestaat indien onrecbt-
matigheid bewezen wordt. Als regel geldt dit artikel niet indien de brand ontstaat in
een motorrijtuig."" Dan is immers in beginsel de voor slacbtoffers gunstige Loi
Badinter van toepassing.
Terug naar art. 1384 al. 2 Cc. Aanvankelijk beperkte het Hofvan Cassatie deze regel
steeds meer. De laatste jaren echter aarzelt het over een verdergaande beperking.
Jourdain ziet zelfs een tendens naar een vergroting van de werkingsomvang van art.
1384 al. 2 CC.144

Voor de beperking en vergroting van de werkingsomvang gebruikt het hof twee
methoden. Ten eerste: uitleg van het begrip "incendie". Dit wordt steeds restrictiever
opgevat.!" De rechtspraak van het hof moet volgens Fossereau zo begrepen worden
dat slechts sprake is van "incendie" in het geval van een onverwachte, plotselinge

141 Dejean de la Batie, a.w., nr. 127; Starck, a.w., nr. 212; Viney, a.w. 1982, nr. 646.
142 De regel van art. 1384 al. 2 Cc ziet niet op contractuele verhoudingen zoals huur (art. 1733 Cc) en

pacht (art. L.415 al. 2 Crural), Bij huur wordt de huurder vermoed aansprakelijk te zijn. Hij kan
dit vermoeden weerleggen door te bewijzen dat de brand veroorzaakt was door overmacht, een gebrek
in het gebouw of door een overslaande brand. In het pachtrecht geldt een andere regel. Daar moet
de verpachter bewijzen dat de brand veroorzaakt is door de emstige fout ("faute grave") van de
pachter.

143 Raakt een rijdend motorrijtuig in brand dan is er sprake van aansprakelijkheid. Zie Civ. II, 10 maart
1988, Bull. civ. nr. 59 (ongeval bij wedstrijd); Civ. II, 3 maart 1993, Bull. civ. nr. 79 (rijdende auto
raakt in brand, vervolgens breidt het vuur zich uit over het talud: aansprakelijkheid) en Civ. II, 8
januari 1993, Bull. civ. nr. 5 (rijdende auto raakt in brand; passagiers raken gewond: aansprakelijk-
heid). Hetzelfde geldt voor een stilstaande auto ("voiture a l'arret") Civ. II, 8 januari 1992, Resp.
civ. et assur. 1992, comm. nr. 133 (voor parkeergarage gestopte auto vat vlam waardoor de garage
atbrandt). Anders ligt het voor de geparkeerde auto ("voiture en stationnement") Civ. 11,26 mei 1992,
Resp. civ. et assur. 1992. comm. 319 (een brand ontstaat in een brommer die tegen een gebouw is
aangezet; het gebouw brandt af).

144 Jourdain, RID 90 (2), biz. 345 noot 1 " (oo) un nouvel arret de la Cour de cassation (oo) confirme
la ten dance favorable a I'application de I'article 1384, alinea 2 (oo)."

145 Over het begrip "incendie" is een overvloed aan rechtspraak. Zie Fossereau, La notion d'incendie,
diss. Parijs 1963.
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gebeurtenis waardoor een zaak in vuur en vlam raakt waardoor vervolgens dat vuur
overslaat naar een zaak van een derde. Dit betekent onder meer dat door de aangespro-
ken persoon zelf aangestoken vuur dat uit de hand loopt, niet door de regel van art.
1384 al. 2 Cc beheerst wordt.!" Ook vonken van een machine waardoor zaken van
derden afbranden, vallen er niet onder.':" Evenmin als vuur veroorzaakt door smeu-
lende stenen.l"
Een tweede techniek is interpretatie van het woord "naissance". De rechtspraak is hier
wat wankelmoedig. Aanvankelijk werd een regel toegepast die voor slachtoffers
gunstig was. De rechter maakte onderscheid tussen de situatie dat een explosie de
oorzaak van de brand was of niet. Veroorzaakte een explosie brand dan werd lid 2
niet toegepast, in het omgekeerde geval wel.!" Later - in 1966 - verwierp de As-
semblee pleniere dit criterium. ISO Toen was slechts van belang of zaken van een
derde in brand stonden als gevolg van overslaande vlammen van zaken van de
aangesproken persoon. Een verslechtering van de positie van slachtoffers derhalve.
Op 30 oktober 1989 draaide de Tweede Kamer van het Hof van Cassatie de zaak weer
terug en herstelde het oude criterium: gaat er aan de brand een explosie vooraf of
niet?'?' Nog geen vier maanden later - op 14 februari 1990 - paste zij echter weer
het criterium van de Assemblee pleniere toe.':" Korte tijd later - 30 mei 1990 - bleek
de Derde Karner van het Hof van Cassatie de vraag of aan brand een explosie
voorafging weer wei doorslaggevend te vinden.!"
Het is niet mijn bedoeling de rechtspraak over de begrippen "incendie" en "naissance"
aan een nauwkeurige analyse te onderwerpen. In deze paragraafwil ik irnmers slechts
de nadruk leggen op de vraag of er een ontwikkeling is naar een betere of slechtere
bescherming voor slachtoffers. Dan valt ten eerste op dat de rechtspraak art. 1384 al.
2 Cc restrictief uitlegt. Bovendien dat zij daarbij de ene keer een criterium hanteert
dat gunstig is voor slachtoffers (explosie-criterium), en de andere keer een ongunstig
(louter overslaan). Het meest opvallend is echter dat zij de regel in een of andere vorm
handhaaft. De meerderheid van de schrijvers is echter voor afschaffing van de
bijzondere regel voor brand.?"

146 Zie bijv.: Civ. II, 13 juni 1979, D. 1980, I.R., bIz. 114.
147 Civ. II, 1 februari 1978, D. 1978, I.R., bIz. 321.
148 TGI Montpellier 24 juni 1981, J.c.P. 82, IV, 224.
149 Req. 14 februari 1928, Gaz. Pal. 1928.2.70.
150 Ass. plen. 25 februari 1966, D. 1966,389.
lSI Civ. 11,6 december 1984, Bull. civ. m. 191; Civ. 11,30 oktober 1989, Bull. civ. nr. 197; Civ. III,

30 mei 1990, Bull. civ. nr. 129 (explosie van gas waardoor brand veroorzaakt wordt).
152 Civ. II, 14 februari 1990, D. 1990 I.R., biz. 61.
153 Civ. III, 30 mei 1990, Bull. civ. nr. 129.
154 Jourdain, RID 89 (4), biz. 91: "(..), cette disposition est aujourd'huijugee anachronique et faitl'objet

d'une critique unanime."; Starck, a.w., nr. 219: "Son abrogation est souhaitee par la plupart des au-
teurs." en Viney, a.w. 1982, nr. 648: "II serait souhaitable que 1aloi du 7 novembre soit abrogee."
Jourdain benadrukt t.a.p. echter dat afschaffing aileen door de wetgever kan geschieden.
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6.7 Conclusie uitzonderingen op art. 1384 al. 1 Cc

Grofweg zijn er vijf groepen van gevallen te onderscheiden waardoor de bescherrning
van art. 1384 al. I Cc verrninderd wordt: het bestaan van een overeenkomst met het
karakter van bescherrning van de veiligheid van person en en zaken (de "obligation
contractuelle de securite"), situaties van sport en spel ("garde comrnun"), risico-
aanvaarding ("acceptation des risques"), overheidshandelen ("services publiques") en
"brand".
De verhouding tussen deze rechtsfiguren en de risico-aansprakelijkheid voor zaken
is steeds in ontwikkeling geweest en ontwikkelt zich nog steeds. De vraag in deze
paragraaf was of de genoemde verhouding zo evolueert dat sprake is van een betere
of slechtere bescherrning van slachtoffers. Een enge uitleg of afschaffing van genoem-
de figuren geeft een betere bescherming aan slachtoffers. Zij kunnen dan immers een
beroep doen op art. 1384 al. 1 Cc. Een resultaatsverbintenis is overigens het gunstigst
voor slachtoffers.
De rechtspraak laat het volgende beeld zien. Ten aanzien van de werkingsomvang van
de "obligation contractuelle de securite" tekent zich een soort golfbeweging af - dan
weer uitbreiding, dan weer inperking - die uiteindelijk in een wat toenemende
slachtofferbescherrning resulteerde. In situaties van sport en spel ("garde commun")
is een duidelijker tendens waameembaar: art. 1384 al. 1 Cc wint steeds meer terrein.
Risico-aanvaarding is voor het huidige recht aileen nog maar van belang bij bepaalde
situaties van sport en spel en voor zwartrijders en onbevoegden. Voorheen was zij
dat ook voor kosteloos meerijdende inzittenden van auto's. De administratieve rechter
hanteert voor overheidshandelen, zoals bijvoorbeeld het onderhoud van openbare
wegen, regels die minder bescherrning bieden dan art. 1384 al. 1 Cc. In gevallen van
brand is de rechtspraak aarzelend. Dan weer biedt zij slachtoffers een betere bescher-
ming, dan weer niet. Al met al is er sprake van een ontwikkeling die lijkt op de
processie van Echtemach: de rechtspraak doet twee stappen vooruit en vervolgens een
achteruit. Uiteindelijk neemt de al geruime tijd hoge bescherrning van slachtoffers
toe, maar slechts mondjesmaat.

7 De categorie: beweging en contact

Zoals ik in par. 2.4 heb besproken is art. 1384 al. I Cc aileen van toepassing indien
een zaak heeft bijgedragen aan het ontstaan van de schade. Voor de beantwoording
van de vraag wanneer aan dit criterium is voldaan worden door de Franse rechter drie
categorieen onderscheiden: "beweging en contact", "geen beweging, weI contact" en
als laatste "geen contact". In de volgende paragrafen zal ik deze drie categorieen aan
de orde stell en.

De belangrijkste categorie is die van "beweging en contact". In het Weduwe
Emoney-arrest formuleerde het Hof van Cassatie de regels voor die categorie. De
feiten lagen als voIgt.
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Op een kwade dag reed Emoney mee achter op de brommer van Libert. Onder
onopgehelderde omstandigheden kwam de brommer van Libert in botsing met die van
Monge. Emoney vond daarbij de dood. De weduwe Emoney sprak Monge aan op
grond van art. 1384 al. 1 Cc. Het hofbepaalde dat niet viel vast te stellen of de dood
van Emoney veroorzaakt was door de brommer van Libert of Monge. Hieruit leidde
het af dat Monge niet aansprakelijk gehouden kon worden op grond van art. 1384 al.
1 Cc. Het Hof van Cassatie casseerde deze uitspraak.!"

"Mais attendu qu'il est constant que le deces d'Emoney ait ete cause par la collision des
deux motocyclettes; qu'il n 'etait des lors pas contestable que celle de Monge ait contribue
a la realisation du dommage; qu'il s'ensuit que la dame Emoney est fondee a se prevaloir
des dispositions de l'article 1384, al. ler du Code civil, qui presume la responsabilite du
gardien des que la chose a joue un role dans la realisation du dommage, (..)."

Zodra een zaak in beweging botst met een andere zaak wordt verrn oed dat de zaak
in beweging heeft bijgedragen aan het ontstaan van de schade. Het feit dat de omstan-
digheden van het ongeval onopgehelderd blijven, staat niet aan het vermoeden in de
weg.!"
Het Hofvan Cassatie spreekt duidelijk over een vermoeden. Dit betekent dat tegenbe-
wijs openstaat. In het Emoney-arrest spreekt het over:

"a lui a prouver, ce que Monge n'a ni fait ni rente, qu'elle n'en a pas ete la cause
generatrice." 157

1n latere arresten neemt het Hof van Cassatie genoegen met het tegenbewijs dat de
zaak een normale positie ("position normale'') had tijdens het ongeval.!" Deze
mogelijkheid speelt aileen bij een botsing tussen twee zaken in beweging. Te denken
valt aan twee fietsen, maar ook aan twee vechtende honden of aan een botsing tussen
een dier en een fiets. Botsingen waarbij motorrijtuigen betrokken zijn, worden sinds
1986 beheerst door een specifieke wet: de Loi Badinter.!" Komt een zaak in aanra-
king met een persoon dan staat tegenbewijs niet open dat de zaak een normaal gedrag
vertoonde."?
De vraag is echter in hoeverre tegenbewijs ook nog openstaat bij een botsing van twee
zaken.": In 1982 bestreed Viney de mogelijkheid van tegenbewijs fel. Zij noemde
het een terugval omdat het verweer te zeer leek op dat van afwezigheid van aile

155 Civ. 9 juni 1939, D.H. 1939, biz. 449 (Vve Emoney).
156 Wei moet bewezen worden dat de zaak in beweging was.
157 Het Hof van Cassatie gebruikt hier de woorden "Ia cause generatrice". Daannee wordt geen nieuw

criterium voor aansprakelijkheid gemtroduceerd.
158 Zie bijv.: Civ. II, 3 oktober 1973, Bull. civ. nr. 238; Civ. II, 13 oktober 1982, Bull. civ. nr. 124 en

20 april 1988, Bull. civ. nr. 88.
159 Zie par. 2.12.1.
160 Zie bijv.: Civ. 11,12 mei 1960, Bull. civ. nr. 310.
161 Vergelijk ook Mazeaud-Mazeaud, a.w., nr. 1211-9 nt. 1-5.
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onzorgvuldig gedrag.I'" Zes jaar later vroegen Boyer en Roland zich af of de "gar-
dien" nog steeds toegelaten wordt tot dit tegenbewijs.!" Weer eenjaar later betoogde
Dejean de la Batie dat het tegenbewijs slechts in buitengewone gevallen wordt toege-
laten. Hij dacht dan aan de situaties waarin de "gardien" aantoont dat het slachtoffer
zelf de zaak in beweging heeft gebracht.!" In 1984 oordeelde het Hof van Cassatie
dat bij een botsing met een motorrijtuig in beweging geen tegenbewijs open stond.!"
Op deze verkeersongevallen was toen art. 1384 al. 1 Cc nog van toepassing.

In ieder geval is duidelijk dat een zaak in beweging vermoed wordt bijgedragen
te hebben aan het ontstaan van schade. Botst bijvoorbeeld een lopende koe tegen een
auto op, dan wordt de koe vermoed bijgedragen te hebben aan het ontstaan van de
schade aan de auto.l'" De automobilist hoeft derhalve niet te bewijzen dat het gedrag
van het dier voortkwam uit zijn "eigen energie". Mocht het Hof van Cassatie in dit
geval tegenbewijs openstellen dan is de positie van de automobilist nog steeds sterker
dan in het Nederlandse recht. Op de "gardien" van het dier rust dan immers de
bewijslast en het bewijsrisico dat het dier zich normaal gedragen heeft. In het
Nederlandse recht moet de automobilist bewijzen dat het dier niet een "louter instru-
ment" is.167

De situaties van botsingen met motorrijtuigen in beweging bespreek ik in par.
2.12.1. Sinds 1986 geldt voor die gevallen immers een regeling die afwijkt van art.
1384 al. 1 Cc.

8 De categorie: geen beweging, wei contact

In het Cade-arrest bepaalde het Hof van Cassatie dat art. 1384 al. 1 Cc ziet op zowel
zaken in beweging als niet in beweging: "choses inertesv.!" Voor mevrouw Cade,
die letsel opgelopen had omdat ze tegen een warme verwarmingsbuis was gevallen,
stond daarmee de weg open van art. 1384 al. 1 Cc. Bovendien bepaalde het arrest dat
in haar geval het vermoeden gold dat de verwarmingsbuis de oorzaak was van het
letse!. De verwarmingsbuis had immers bijgedragen aan het ontstaan van de scha-

162 Viney, a.w. 1982, nr. 668: "recul" en een "regression"; "absence de faute".
163 Starck, a.w., nr. 512 e.v. en 537. "Si ce systerne etait encore en vigueur, (..)."
164 Dejean de la Batie, a.w., nr. 138. Hij merkt op dat de zaak in die gevallen eigenlijk niet in beweging

was. Wordt de auto in beweging gebracht doordat een derde er tegenaan botst, dan levert dit over-
macht op ("fait d'un tiers"). Zie par. 2.10. De Loi Badinter laat een beroep op overmacht niet meer
toe.

165 Civ. II, 28 november 1984, rcr. 1985.11.20477, 2e espece,
166 Het moet hier wei gaan om een situatie waarin er geen sprake is van "implication" van de stilstaande

auto. Daarvan is echter geen sprake in het geval een auto overdag stopt om een kudde koeien over
te laten steken. Zie hierover par. 2.12.1.2.

167 Zie par. 4.6.3.
168 In het arrest spreekt het van "des lors qu'inerte ou non". Zie voor de feiten van het arrest par. 2.4.
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de.169 Toch werd de "gardien" van de buis niet veroordeeld tot betaling van de
schade van mevrouw Cade. Het Hof van Cassatie overwoog:

"(..) la tuyauterie contre laquelle la dame Cade s'est affaissee se trouvant installee dans
des conditions normales et la cause generatrice du dommage residant tout entiere dans
la syncope qui a fait tomber la dame Cade de la chaise ou elle etait assise, et a perrnis
qu'elle demeurat inanirnee, en contact avec un tube chaud assez longtemps pour etre
brulee" (cursivering van mij, CS).

De aansprakelijkheid van de "gardien" van de verwarmingsbuis werd afgewezen omdat
de buis geen abnormaal risico vormde voor schade door haar positie in het badhuis.
Daarom was zij in dit geval niet de oorzaak van het letsel van mevrouw Cade.

BEWIJSVERMOEDEN EXIT

In het Cade-arrest van 1941 leidde het Hof van Cassatie de genoemde normale positie
van de verwarmingsbuis af uit de door de lagere rechter vastgestelde feiten. Het
handhaafde daarmee voor niet-bewegende zaken de regel dat een zaak die heeft bijge-
dragen aan het ontstaan van de schade, vermoed wordt de oorzaak van de schade te
zijn. In latere arresten veranderde het de bewijspositie van slachtoffers van niet-
bewegende zaken. Zo bijvoorbeeld in het arrest Weduwe Aubin van 1964.170
Met ijzers onder haar schoenen betrad de weduwe Aubin een winkel van Monoprix.
Zij gleed uit en kwam ten val. Vervolgens sprak zij Monoprix aan als "gardien" van
de vloer van de winkel. Deze zou bijgedragen hebben aan haar val en daarmee zou
vermoed worden dat de vloer de oorzaak van het letsel van de weduwe was. Het hof
had vastgesteld dat de winkel een licht hellend vlak vertoonde dat niet in strijd was
met de regels en dat de vloer bedekt was met gres van goede kwaliteit die bij normaal
gebruik geen risico voor vallen betekende. In het licht van die omstandigheden, zo
oordeelde het Hof van Cassatie, had de weduwe Aubin niet het bewijs geleverd dat
de vloer de oorzaak was van de schade. Daarmee gafhet als nieuwe regel dat slachtof-
fers van niet-bewegende zaken geen beroep meer kunnen doen op het bewijsver-
moeden. Zij zullen moeten stell en en bewijzen dat een niet-bewegende zaak de oorzaak
van de schade is. l7I Hun positie is daarmee verslechterd.

BEWIJSREGEL: OBJECTIEVE FElTEN "CONSTATATION OBJECTIVE"

Een slachtoffer van een niet-bewegende zaak zal moeten bewijzen dat deze laatste
de oorzaak van de schade is. Dit is het geval indien de zaak een abnormaal gedrag
("comportement anormal") vertoont of een abnormale positie inneemt ("position

169 Het arrest spreekt over: "intervenue dans sa realisation".
170 Civ. 19 november 1964, D. 1965, 93. De tendens met betrekking tot de bewijs1ast deed zich overigens

al iets eerder voor. Zie Viney, a.w. 1982, nr. 674.
171 Dejean de la Batie, a.w., nr. 126.
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anonnale"). Het gaat daarbij steeds om een gedrag of een positie die een ontoelaatbaar
risico inhoudt voor het ontstaan van schade.!" Is bijvoorbeeld een vloer abnorrnaal
glad'" of heeft een trap geen leuning!" dan is sprake van een abnonnaal gedrag.
Of sprake is van een abnorrnaal gedrag of een abnonnale positie moet worden
beoordeeld aan de hand van objectieve gegevens.!" Getuigenverklaringen dat een
trapportaal abnorrnaal glad was zijn niet voldoende bewijs. Oeze verklaringen geven
immers niet het geringste objectieve element om te kunnen concluderen dat het portaal
ook daadwerkelijk abnormaal glad was.!" Zelfs uit de omstandigheden van drie
onweersproken getuigenverklaringen dat de vloer van een winkel nat was en dat door
de drukte in de winkel het slachtoffer de vloer niet kon zien, mag niet geconcludeerd
worden dat de vloer abnorrnaal glad was.177Het is immers geen objectief feit. Een
regel als "res ipsa loquitur" hanteert de Franse rechter in deze gevallen dus niet. Oit
betekent dat een slachtoffer van een niet-bewegende zaak niet gemakkelijk bewijs kan
leveren dat de zaak heeft bijgedragen aan het ontstaan van de schade.

GERECHTV AARDIGDE VERWACHTINGEN

Bij de vaststelling of een niet-bewegende zaak een abnonnaal gedrag vertoont of een
abnormale positie heeft, gaat het in wezen om de vraag naar het gerechtvaardigd
vertrouwen dat iemand mag hebben ten aanzien van zijn of haar veiligheid.!" Oit
levert een criterium op dat een grote spankracht - en dus een geringe voorspellende
waarde - heeft ten aanzien van concrete gevallen.!" Hieronder zal ik toch proberen
enkele hoofdlijnen te schetsen.
Bij het genoemde criterium gelden de subjectieve verwachtingen van een persoon niet
als uitgangspunt. Oit blijkt uit het feit dat het Hof van Cassatie als eis stelt dat het
ontoelaatbare gedrag of de ontoelaatbare positie aileen afgeleid kan worden uit
objectieve gegevens. Oat iemand een trap abnormaal glad vindt, is niet voldoende
bewijs dat de trap ook abnorrnaal glad is. Oit betekent overigens niet dat de concrete
verwachtingen van het slachtoffer geen rol kunnen spelen. Ik kom daar hieronder bij
het Leprieur-arrest op terug.
De gevallen waarin sprake is van een abnorrnaal gedrag of een abnormale positie
kunnen grofweg in twee categorieen worden onderverdeeld. Allereerst de gevallen
waarin de zaak onafhankelijk van de omstandigheden een ontoelaatbaar risico voor

172 Mazeaud-Mazeaud, a.w., nr. 121\-9.
173 Civ. II, 28 november 1979, D. 1980, I.R., biz. 259.
174 TGI Nevers, 12 maart 1975, J.c.P. 1976.18399.
175 lie bijv.: Civ. II, 18 oktober 1989, Bull. civ. nr. 187 en Civ. II, 28 maart 1990, Bull. civ. nr. 68.
176 Civ. II, 28 maart 1990, Bull. civ. nr. 68.
177 Civ. II, 18 oktober 1989, Bull. civ. nr. 187.
178 lie Starck, a.w., nr. 509 en Mazeaud-Mazeaud, a.w., nr. 1211-9. lij geven aan dat het gaat om de

"comportement normalement susceptible ou non de causer Ie dommage".
179 lie Mazeaud-Mazeaud, a.w., nr. 1211-9. Daar wordt geconc1udeerd dat "il est impossible d'etablir

un critere plus ferme".
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schade inhoudt. Vervolgens die waarin een zaak slechts onder omstandigheden zo'n
risico vormt.
De eerste categorie betreft de gevallen dat aan de zaak zelf, onafhankelijk van de
omstandigheden, iets mankeert. Een trap heeft geen leuning!", de deur van een lift
kan open zonder dat de lift er iSISI, de vloer van een balkon is niet waterpas ge-
legd!" of de vloer van een slachthuis bevat geen anti-sliplaag!". Hierbij spelen
veiligheidsnormen een rol. Zo was bijvoorbeeld in het Aubin-arrest het feit dat het
hellend vlak van de vloer binnen de toegestane normen bleef, een factor om uit te
maken of de vloer een risico inhield voor vallen.
Strijd met veiligheidsnormen leidt niet in aile omstandigheden tot de conclusie dat
de zaak een ontoelaatbaar risico voor schade vormt. Een voorbeeld daarvan biedt het
Leprieur-arrest.!" Leprieur en Reuseau waren al een jaar werkzaam als electriciens
bij een tlat in aanbouw. Op een gegeven moment vielen zij van vijf hoog in de
liftschacht naar beneden, waardoor zij letsel opliepen. Zij spraken de "gardien" van
de lift aan. Vaststond dat tijdens het ongeval Lelu herstelwerkzaamheden aan de lift
verrichtte en dat daarom geen veiligheidshek voor de liftschacht stond. Het Hof van
Cassatie oordeelde dat desondanks de Iiftschacht niet de oorzaak van het ongeval was.

"Mais attendu que, (..) la cour d'appel releve que les deux victimes travaillaient sur Ie
chantier, depuis une annee; qu'il faisait tres clair dans l'escalier; qu'il n'a pas ete constate
que Ie sol du palier rut en mauvais etat, glissant ou rendu dangereux par la presence d'ob-
jets; que l'arret observe que Reuseau et Leprieur ne se sont pas trouves, subitement, en
presence d'une excavation, qui se serait revelee soudainement a eux; mais qu'ils connaissai-
ent, au contraire, I'existence de la cage d'ascenseur et savaient qu'au cinquieme etage,
ou ils travaillaient, les protections avaient ete retirees "pendant la duree du travail que Lelu
executait sous leurs yeux"."

Leprieur en Reuseau ken den de situatie. Zij werkten immers al eenjaar in het gebouw,
waardoor zij wisten dat het veiligheidshek voor de liftschacht was weggebaald. Ze
werden door de afwezigheid van dat hek dus niet verrast. Bovendien konden zij de
situatie goed overzien omdat het licht was in het trapportaal. En ten slotte was de vloer
van het trapportaal niet gevaarlijk of glad. In deze omstandigheden is het ontbreken
van het veiligheidshek niet de oorzaak van de schade, Deze slachtoffers mochten niet
verwachten dat de liftschacht met een veiligheidshek afgesloten was.
Het Hofvan Cassatie lijkt deze conclusie niet zozeer te onderbouwen met de omstan-
digheid dat het hier een tlatgebouw in aanbouw betreft, als wei met de hoedanigheid

180 TGI Nevers, 12 maart 1975, J.C.P., 1976.18399.
181 Civ. 27 maart 1944, S. 1944, chr., bIz. 43.
182 Civ. 11,6 april 1987, Gaz. Pal. 1987, I, pan., 140.
183 Civ. II, 28 november 1979, D. 1980, I.R., biz. 259.
184 Civ. 11,21 juni 1972, D. 1972, J. biz. 553.
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van de slachtoffers en hun kennis van de concrete gevaarlijke situatie.!" Dit zou
aansluiten bij eerdere gevallen waarin het Hofvan Cassatie oordeelde dat de concrete
kennis van het gevaar bij het slachtoffer aan aansprakelijkheid in de weg stond. Zo
werd de "gardien" van een slecht onderhouden trap niet aansprakelijk gehouden omdat
het slachtoffer wist van de staat waarin de trap zich bevond.!"
De tweede categorie van gevallen betreft die van zaken die slechts in de omstandighe-
den van het geval een ontoelaatbaar risico voor de veiligheid vormen. Het gaat daar
bij voorbeeld om vloeren, trappen, gespannen kabels, openstaandekelderluiken, vitrines
van winkels en allerlei zaken op trottoirs en perrons en dergelijke."" Deze zaken
houden een ontoelaatbaar risico in voor de veiligheid van personen en zaken indien
het gevaar naar objectieve maatstaven voor het slachtoffer onvoorzienbaar was en niet
te vermijden.!" Daarbij speelt geen rol of de "gardien" de zaak op normale wijze
gebruikte.!"
Wist een slachtoffer dat een trap in vervallen staat was, dan wordt de trap niet als
de oorzaak van het ongeval gezien.!" Sneeuw en ijs zijn in de winter op de treden
van een buitentrap in een wintersportstadion niet onvoorzienbaar. Valt iemand over
de treden dan is ook in dit geval de trap niet de oorzaak van het letsel."! Loopt
daarentegen iemand tegen een op de grond Iiggende opgevouwen vouwstoel op een
slecht verlicht terras, dan is het terras de oorzaak van de schade."? Glijdt iemand
uit over een blaadje sla op de vloer van de groente-afdeling van een supermarkt, dan
wordt de vloer niet als de oorzaak van de schade gezien.!" Ook een gladde vloer

185 Ook in het geval van mevrouw Desmet (Civ., 17 oktober 1973, D. 1973 I.R., biz. 247) besteedde
het Hof van Cassatie geen aandacht aan het feit dat het ongeval zich op een bouwplaats had
voorgedaan. Het ging daar om een bezoek van mevrouw Desmet, samen met haar makelaar, aan een
huis in aanbouw. Na het bezoek moest mevrouw Desmet het terrein verlaten via een provisorisch
bruggetje van twee planken. Deze schoven uitelkaar waardoor zij viel. HetHofvan Cassatie casseerde
het arrest van het hof omdat het uit deze feiten niet had afgeleid dat de zaak had bijgedragen aan
het ontstaan van de schade.

186 Civ. I, 18 november 1963 en 22 november 1963, D. 1964,702.
187 Situaties als omgevallen bomen op wegen, zal ik bij de aansprakeJijkbeid voor wegen behandelen.

Zie par. 2.12.3.
188 Zie bijv.: Civ. II, 12 mei 1980, D. 1980 I.R. 414 (irnprevisibilite en irresistibilite). Viney, a.w. 1982,

nr. 674: "Le "fait de Ja chose" apparalt, en definitive, comme une intervention presentant certains
caracteres particuliers de nature a rendre norrnalement previsible la survenance d'un dommage."

189 Civ. 11,6 februari 1974, D. 1974 I.R. 106. Een helicoptervloog tegen een gespannen kabel op. Vast-
stond dat de kabel van een gebruikelijk type was en ter plaatse op norrnale wijze gebruikt werd.
Desondanks was de "gardien" toch aansprakelijk omdat de kabel praktisch onzichtbaar was voor de
piloot.

190 Civ. I, 18 november 1963 en 22 november 1963, D. 1964,702 note Esmein.
191 Civ. II, 15 maart 1978, Bull. civ. nr. 85.
192 Civ. 24 februari 1941, S. 1941, 1,201. Zie ook voor een slecht verlichte trap Civ. II, 22 november

1963, D. 1964. 702.
193 CA Lyon, 5oktober 1978, D. 1979, biz. 320. "La presence d'une feuille de salade a terre face au

rayon de fruits et legumes n'etait pas insolite (..)"
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van een supennarkt die het slachtoffer door de drukte niet kon zien, levert geen
aansprakelijkheid op grond van art. 1384 al. 1 Cc Op.194
Al met al lijkt het er sterk op dat er niet sne! aan het criterium voldaan zal zijn.!"
Voorzienbaarheid en vennijdbaarheid spelen een belangrijke rol. Niet echter de
voorzienbaarheid en vermijdbaarheid aan de kant van de aangesproken persoon, maar
de voorzienbaarheid en vennijdbaarheid aan de kant van het slachtoffer.!"

9 De categorie: geen contact

De laatste van de drie Cade-categorieen is "geen contact". Het arrest Bru geeft de
daarvoor geldende criteria goed weer. In dat geval ging het om Bru, die op het
moment dat hij werd ingehaald door de wagen van Gaillard van zijn brommer viel.
8ru vorderde schadevergoeding op grond van art. 1384 al. 1 Cc. Het Hof Angers wees
de vordering toe. Deze uitspraak werd in cassatie vemietigd:

"Mais attendu qu'il ressort de la decision deferee que Bru n'avait pas fait la preuve qui
lui incombait que I'automobile rut entree en contact avec la motocyclette, ni que Ie
depassernent eut ete effectue dans des conditions telles qu'i! aurait provoque la chute de
Bru.,,197

Het Hofvan Cassatie maakte in dit arrest drie dingen duidelijk. Ten eerste dat er voor
aansprake!ijkheid op grond van art. 1384 al. 1 Cc geen contact vereist is tussen de
zaak en het slachtoffer. Ten tweede dat het slachtoffer feiten en omstandigheden moet
bewijzen waaruit blijkt dat de zaak de schade heeft veroorzaakt. Het bewijsvennoeden
bij zaken in beweging geldt hier derhalve niet.!" En als laatste dat het niet makkelijk
is aan de bewijslast te voldoen. Het slachtoffer kan niet volstaan met aan te tonen dat
zijn val samenviel met de inhaalmanoeuvre van de automobilist.
Wat moeten slachtoffers dan weI bewijzen om hun schade vergoed te krijgen? Evenals
bij de categorie "geen beweging, weI contact" moeten zij bewijzen dat de zaak een
abnonnaal gedrag vertoont of een abnormale positie inneemt. Deze begrippen heb ik
al uitvoerig in de vorige paragraaf besproken. Daarom verwijs ik daamaar. Ook hier
zal niet snel aan het criterium voldaan zijn: het bewijs moet door middel van objec-
tieve gegevens geleverd worden. Bovendien spelen voorzienbaarheid en vennijd-
baarheid aan de kant van het slachtoffer een belangrijke rol.
am toch een indruk te geven van de situaties waarin aansprakelijkheid wordt
aangenomen zonder dat er contact is tussen de zaak en het slachtoffer zal ik enkele
voorbee!den geven.

194 Civ.lI, 18 oktober 1989, Bull. civ. nr. 187.
195 Zie ook de voorbeelden bij Mazeaud-Mazeaud, a.w., 1211-9.
196 Zie Starck, a.w., nr. 510.
197 Civ. II, 24 mei 1957, Bull. civ. nr. 390.
198 Zie par. 2.7. Dejean de la Batie, a.w., nr. 125; Starck, a.w., nr. 855; Viney, a.w. 1982, nr. 671.
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ACHTERVOLGINGEN DOOR D1EREN

Allereerst de achtervolgingen door dieren.!" Ais voorbeeld noem ik het geval van
Avico. Hij was uit pure nieuwsgierigheid naar een koe in de wei gelopen. Het dier
werd woest en ging hem achtema. Op de vlucht kwam Avico ten val en brak een been.
Uit de omstandigheden van het geval leidde het Hof van Cassatie af dat de koe een
abnormaal gedrag vertoonde:

"(..) que la vache, devenue furieuse, presentait, pour les gens se trouvant sur son passsage,
un reel danger, qu' Avico ne pouvait qu 'avoir de justes raisons de craindre pour l'integrite
de sa personne, sinon pour sa vie meme lorsqu'i! apercut l'animal a peu de distance de
lui et venant a sa rencontre (..),,200

Objectief gesproken moet er een reeel gevaar zijn. De omstandigheid dat Avico zich
bewust in het gevaar begeven had, was overigens aanleiding eigen schuld aan te
nemen.

UITWIJKSITUATIES

Vervolgens de situaties waarin het slachtoffer schade lijdt omdat hij moet uitwijken
voor een zaak. Bijvoorbeeld een skier die van zijn normale pad moet afwijken als
gevolg van de acties van andere skiers.'?' Zeifs indien een schip moet uitwijken naar
een andere haven omdat de oorspronkelijke haven ontoegankelijk is door de aanwezig-
heid in het water van een metalen voorwerp is er aansprakelijkheid.I'" Deze uitwijk-
situaties spelen natuurlijk vooral in het verkeer. Daarvoor verwijs ik naar par. 2.12.1.

BESMETTfNG DOOR DfEREN

Op 21 juli 1992 wees het Hof van Cassatie een arrest over de situatie dat dieren een
besmettelijke ziekte overgedragen hadden op een mens. Het ging om een kudde
schapen die besmet waren met "brucellose". De schapen werden gehouden door Cle-
ment. Deze Clement had een zwager, Rico, die hem herhaaldelijk bezocht. Op een
gegeven moment bleek Rico besmet te zijn. Vast kwam te staan dat de schapen de
ziekte hadden overgebracht. Daarbij was geen fysiek contact geweest tussen de schapen
en Rico. Het Hof van Cassatie oordeelde - zonder nadere motivering - dat Clement
aansprakeJijk was jegens Rico op grond van risico-aansprakelijkheid.i'"

199 lie ook Req. 2 december 1940, Gaz. Pal. 1940, 2, 302. Vrouw schrikt zodanig van een stier dat zij
in shocktoestand geraakt.

200 Civ. II, 14 november 1956, D. 1957,74.
201 lie voor voorbeelden 1.-CI. Resp. civ. (Denis), Fasc. 150-4 nrs. 47 e.v.
202 Civ. /I, 19 maart 1980, J.C.P. 1980, IV, blz. 216. Viney noemt dit arrest een "exemple particuliere-

ment typique". Viney, a.w. 1982, nr. 670.
203 Civ. II, 21 juli 1992, Bull. civ. nr. 220. Zoals in par. 2.3 besproken zijn de voorwaarden voor

aansprake1ijkheid van art. 1385 Cc hetzelfde als die van art. 1384 al. 1 Cc.
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MILIEUVERVUILING

Uitstoot van gas sen kan tot aansprakelijkheid leiden op grond van art. 1384 al. 1
CC.204 In deze situaties is hetechter in het bijzonder moeilijk een abnormaal gedrag
of een abnormale positie vast te stellen. Een vordering op grond van art. 1384 al. 1
Cc slaagt dan ook praktisch niet.?" In par. 2.12.4.2 bespreek ik de regels die toege-
past worden bij bodemverontreiniging.

10 Bevrijdende omstandigheden

INLEIDING

Heeft een rechter eenmaal vastgesteld dat een zaak heeft bijgedragen aan het ontstaan
van de schade, dan kan de "gardien" alsnog aan aansprakelijkheid ontkomen door een
beroep te doen op een bevrijdende omstandigheid: overmacht ("force majeure" en "fait
d'un tiers"). Sinds de invoering van de Loi Badinter in 1986 gelden voor de aansprake-
lijkheid voor motorrijtuigen regels die van het commune recht afwijken. Een "gardien"
kan zich daar niet verweren met een beroep op overmacht. Bij overmacht geldt als
uitgangspunt het stelsel van "alles ofniets". Is aan aile voorwaarden voor overmacht
voldaan, dan neemt ze de gehele aansprakelijkheid weg.i"
Wanneer wordt overmacht aangenomen in het Franse recht? Er moet dan voldaan zijn
aan drie voorwaarden:
- een van buiten komende oorzaak,
- die onvoorzienbaar en onvermijdbaar is,
- en die tevens de oorzaak van de schade is.

EEN VAN BUITEN KOMENDE OORZAAK

De eerste voorwaarde bakent in wezen af wat tot de risico-sfeer van de "gardien"
behoort. In die zin moet "van buiten komend" worden opgevat: van buiten de risico-
sfeer van de "gardien". Waar worden in het Franse recht de grenzen getrokken?
Allereerst de persoon van de "gardien" zelf. Voor zijn risico komen al zijn eigen
lichamelijke en geestelijke tekortkomingen: hartaanvallen en epilepsie.?" Maar niet

204 Civ. 11,9 november 1955, 0.1956,320 (rook) en Civ. 17 december 1969, Bull. civ. nr. 353.
205 Despax, Droit de I'environnernent 1980, bIz. 789; Prieur, Droit de I'environnement 1991, biz. 731.

Hij suggereert dat art. 1384 al. 1 Cc te gunstig is voor slachtoffers.; Martin, De la responsabilite civile
pour faits de pollution au droit Ii l'Environnement, diss. Nice 1976, nr. 16. Hij noemt toepassing van
art. 1384 al. 1 Cc in dit verband "rare".

206 Hierop is een uitzondering: Civ. 19 juni 1951, D. 1951,717. In deze arresten werd uitgemaakt dat
overmacht voor 80% de oorzaak van een schipbreuk was, en het schip zelfvoor 20%. Volgens Viney
(a.w. 1982, nr. 402) was de storm in deze casus niet onvoorzienbaar. Er was met ander woorden geen
overmacht. De gegeven regel vormt daarop dan ook geen uitzondering.

207 Dejean de la Batie, a.w., nr. 136; Starck, a.w., nr. 661.
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alleen eigen tekortkomingen komen voor zijn rekening, Als schade veroorzaakt is,
kan hij zich niet verweren met het betoog dat hij alle mogelijke zorgvuldigheidsmaat-
regelen heeft genomen.i"
Daarnaast komen bepaalde handelingen van person en voor zijn risico. Te denken valt
dan aan handelingen van zijn kinderen en werknemers. Veroorzaken zij met een zaak
van de "gardien" schade, dan blijft deze aansprakelijk, zelfs bij lichamelijke of
geestelijke tekortkoming van het kind of de werknerner.i" Gebruiken matrozen
bijvoorbeeld materiaal van hun werkgever bij hun protest (lamleggen scheepvaart)
tegen een ontwapeningsproject, dan is de werkgever aansprakelijk voor de schade.!"
Aile overige personen zijn derden."" Hun daden ten aanzien van de zaak leveren
overmacht op indien aan de overige voorwaarden voldaan is ("fait d'un tiers").
Vaardigt de overheid een dwingend bevel uit, dan levert dat overmacht op. Gooit een
derde een brandende lucifer achteloos in de richting van een gastankje, dan is de
"gardien" niet aansprakelijk voor de schade die het ontploffend tankje veroorzaakt.
Onzorgvuldigheid of opzet van de derde is daarbij niet vereist. De enkele daad is sinds
1965 voldoende: causaliteit.i" De beide Mazeauds tekenen echter aan dat dit bij
onzorgvuldigheid van de aangesproken persoon anders ligt. In dat geval is voor een
"fait d'un tiers" vereist dat de derde zich onzorgvuldig gedragen heeft.i"
In de literatuur is de aansluiting bij causaliteit heftig bekritiseerd. Met name Lapoyade-
Deschamps betoogt dat zij haaks staat op de tendens naar een grotere slachtofferbe-
scherming.?" Het merendeel van de schrijvers is het echter eens met het Hof van
Cassatie.?"
Het belangrijkste risico is wellicht dat van de zaak zelf. Onvoorziene en onvermijdbare
gebreken daarin komen voor risico van de "gardien". Zo oordeelde het Hof van
Cassatie al in 1940 dat een plotseling en onvoorzien gebrek in de remrnen van een
auto geen overmacht opleverde.i" Zelfs gezien de huidige stand van wetenschap
en techniek onvindbare gebreken zijn daarvan niet uitgesloten."?

Voor 1986 werd aansprakelijkheid voor motorrijtuigen beoordeeld aan de hand van
art. 1384 aL 1 Cc. Overrnacht was toen mogelijk. In de jaren zestig stelde Starck voor
dar gebreken van de weg, zoals gladheid, voor risico van de "gardien" van de auto

208 Dejean de la Batie, a.w., nr. 134; Starck, a.w., nr. 673.
209 Dejean de la Batie, a.w., nr. 136; Starck, a.w., nr. 661. In par. 2.13.2 komt aan de orde dat de

werknemer door het enkel gebruik van een zaak van zijn werkgever niet de "gardien" wordt.
210 Civ. (ch. mixte) 4 december 1981, D. 1982,365.
21 I 81ijft onbekend wie een daad heeft verricht, dan staat dat niet aan "fait d'un tiers" in de weg. Wei

moet er de zekerheid bestaan dat een persoon de daad heeft verricht Mazeaud-Mazeaud, a.w., nr.
1631.

212 Civ. 11,8 december 1965, Gaz. Pal. 1965.1.149.
213 Mazeaud-Mazeaud, a.w., nr. 1632.
214 Lapoyade-Descharnps, La responsabilite de la victime, diss. Bordeaux 1977.
215 Viney, a.w. 1982, nr. 400.
216 Civ. II, II maart 1940, Gaz. Pal. 1940,2, 15.
217 Civ. III, 7 maar! 1990, Bull. civ. nr. 69.
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moesten kornen.!" Naar zijn mening moest de aansprakelijkheid niet gekoppeld
worden aan de zaak, in dit geval de auto, maar aan de activiteit: het deelnemen aan
het verkeer. De rechtspraak heeft zijn voorstel niet overgenomen."" Pas met de
komst van de Loi Badinter in 1986, waarin een beroep op overmacht werd uitgesloten,
kwamen gebreken van de weg voor risico van de "gardien".

ONVOORZIENBAARHEID EN ONVERMIJDBAARHEID

De van buiten komende oorzaak moet onvoorzienbaar zijn en onvermijdbaar. Glijdt
bijvoorbeeld een fietser in de winter uit over een plak ijs op de weg en veroorzaakt
hij daardoor letsel aan een voorbijganger, dan is hij aansprakelijk tenzij de gladheid
onvoorzienbaar en onvermijdbaar is. Als maatstaf geldt daarbij wat "de man in de
straat" ("l'homme moyen") kan voorzien en vermijden. Is schade praktisch moeilijk
te vermijden, dan is dat voldoende voor overmacht.?"
Is een oorzaak absoluut onvermijdbaar, dan kan ze zelfs zonder onvoorzienbaarheid
overmacht opleveren. Het gaat dan echter om beperkte gevallen zoals aardbevingen
en grondverschuivingen.?" In par. 2.12.4.1 bespreek ik ze nader.

DE VAN BUlTEN KOMENDE OORZAAK MOET DE SCHADE VEROORZAKEN

Stel een boom begint al aardig vermolmd te raken. In een storm houdt hij niet langer
stand en valt boven op een huis. Andere gezonde bomen blijven overeind. Wat is de
oorzaak van het omvallen van de boom: zijn slechte staat of de storm? In het eerste
geval kan de "gardien" zich niet op overmacht beroepen, in het tweede weI. Volgens
vaste rechtspraak neemt de rechter in dit soort gevaJlen geen overmacht aan. De storm
is immers niet de oorzaak van het omvallen van de boom.!"
Nu blijft een boom tijdens een storm overeind. Kort daarna valt hij als gevolg van
een zuchtje wind om. Overmacht? In het Franse recht kan dit het geval zijn. Het is
afhankelijk van de vraag of de tijd tussen het ontstaan van het gebrek en de schade
voldoende was voor de "gardien" om maatregelen te treffen de schade te voorko-
men.223

In het Franse recht lijkt een vermoeden van overmacht te gelden in dit soort situa-
ties.224 Met andere woorden: overmacht wordt aangenomen tenzij blijkt dat de
genoemde tijdsspanne voldoende is. Dit werd uitgemaakt in een geval dat een derde,
's nachts, met zijn auto een omheining van een wei vemield had. Uit de wei liepen

218 Starck, Les rayons et les ombres d'une esquisse de loi sur les accidents de la ciculation, RTD 1966,
bIz. 644.

219 Starck, a.w., nr. 665.
220 Civ. 11,3 februari 1966, D. 1966,349.
221 Zie bijv.: Civ. III, 7 juni 1989, Bull. civ. nr. 128 (grondverschuiving). Viney, a.w, 1982, nr. 396.
222 Mazeaud-Mazeaud, a.w., nr. 1595.
223 Dezelfde regel derhalve als in het Nederlandse recht bij opstallen (schoorsteenvoorbeeld) en zaken.

Zie par. 4.8.2.
224 Jourdain, RID 89 (3), bIz. 490.
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koeien de weg op, waar ze een ongeval veroorzaakten. Het hof van appel nam zowel
voorzienbaarheid (drukke weg, frequentie verkeersfouten automobilisten) aan als
vermijdbaarheid (opsluiten in nachthok). Deze uitspraak werd gecasseerd. Het hofhad
moeten onderzoeken of de boer voldoende tijd had gehad de omheining provisorisch
te repareren.i"
Bij aansprakelijkheid voor wegen wordt de vraag naar de tijdsspanne niet in het kader
van overmacht gesteld, maar in het kader van de vaststelling van gebrekkig onderboud
door de wegbeheerder.i"

CONCLUSIE BEVRIJDENDE OMSTANDIGHEDEN

Het Franse recht laat de aangesproken persoon een ruimere mogelijkheid aanspakelijk-
heid af te weren dan het Nederlandse recht. Bij aile (risico- )aansprakelijkheden is een
beroep op overmacht mogelijk. Met name de daad van een derde neemt in Frankrijk
aansprakelijkheid weg. Daarbij is niet vereist dat de derde onzorgvuldig of met opzet
handelde. In par. 4.8.4 zal blijken dat dit bij de aansprakelijkheid voor gevaarlijke
stoffen in Nederland anders ligt. Daar is de daad van een derde slecbts een bevrijdende
ornstandigheid indien ze verricht is met de opzet schade toe te brengen.
Een beroep op de stand van wetenschap en techniek leidt in het Franse recht niet tot
een bevrijdend verweer. Zelfs absoluut onkenbare gebreken of gevaren komen in
Frankrijk voor risico van de "gardien".
Evenals het Nederlandse recht hanteert het Franse recht de regel dat een beroep op
overmacht gedaan kan worden indien de tijdsspanne tussen de gebeurtenis (die
overmacht oplevert) en het ontstaan van de schade onvoldoende is voor de aangespro-
ken persoon om de schade te voorkomen. Het Franse recht lijkt in dit soort situaties
van een vermoeden van overmacht uit te gaan. Bij aardbevingen en grondverschuivin-
gen stelt de Franse rechter minder strenge eisen aan overmacht. Bij verkeersaan-
sprakelijkheid is sinds de invoering van de Loi Badinter geen beroep op overmacht
meer mogelijk.

11 Eigen schuld

De rol van eigen schuld ("faute de la victirne") is sterk aan wisseling onderhevig.
Aanvankelijk werd zij slechts aangenomen ingeval het slachtoffer door onzorgvuldig
gedrag had bijgedragen aan het ongeval. Nil 1961 eiste het Hof van Cassatie slechts
een causaal verband.?" Mazeaud-Mazeaud zagen hierin een reactie van de rechter
op de toenemende slachtofferbescherming door risico-aansprakelijkheid.i" De rechter
gebruikte de figuur aIs een instrument tot matiging ("instrument moderateur"). 'Deze

225 Civ. II, 22 februari 1989, Resp. civ. et assur. 1989, comm. 137.
226 Zie par. 2.12.3.
227 Civ. II, 20 januari 1961, Bull. civ. nr. 60. Zie ook Dejean de la Batie, a.w., nr. 83.
228 Mazeaud-Mazeaud, a.w., nr. 1447.
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peri ode duurde slechts tot en met het begin van de jaren zeventig. Daarna ontstond
een situatie waarin niet duidelijk was welk criterium door de hoogste Franse rechter
gehanteerd werd.229

In deze laatste peri ode paste het Hof van Cassatie in bepaalde geval\en niet slechts
causaal verband als criterium toe. Met name bij eigen schuld van kinderen werden
er weI zwaardere eisen gesteld."? Deze rechtspraak was echter niet sterk uitgekristal-
Iiseerd. Viney noemt de positie van het Hof van Cassatie met betrekking tot eigen
schuld van kinderen in deze peri ode vol van aarzelingen."!
Aan de onzekere peri ode kwam op 2] juli ]982 een eind met het beroemde Desmares-
arrest.i" Het hof oordeelde toen dat een beroep op eigen schuld aileen mogeJijk
was indien het gedrag van het slachtoffer onvoorzienbaar en onvennijdbaar was. Dit
was een regel die gegeven werd in het kader van verkeersaansprakelijkheid. Het ging
om een botsing tussen een auto en voetgangers. Op 6 april ]987 kwam het hof op
deze uitspraak terug:

"Le gardien de la chose instrument du dommage est partiellement exonere de sa responsabi-
lite s'il prouve que la faute de la victime a contribue au dommage.,,2J)

Met dit oordeel keerde het hof weer terug op zijn schreden. Vanaf die tijd geldt als
norm geobjectiveerde onzorgvuldigheid (lfaute").234
In de literatuur wordt het Desmares-arrest verklaard in het licht van de toen op stapel
staande hervonning van het verkeersaansprakelijkheidsrecht.235 Dejean de la Batie
noemt de uitspraak een uitnodiging aan het adres van de wetgever.?" Zoals bekend
aanvaardde hij die uitnodiging. In ]986 werd de Loi Badinter van kracht met daarin
een speciale regel voor eigen schuld.i"

Voor risico-aansprakelijkheid vervult eigen schuld nog een extra functie in vergelij-
king met schuld-aansprakelijkheid. Noodtoestand en noodweer zijn bij de laatsterecht-
vaardigingsgronden. Bij risico-aansprakelijkheid niet: het gaat immers niet om
ovennacht. Voor dit probleem kan eigen schuld een oplossing bieden.
Onlangs oordeelde het Hof van Cassatie over een dergeJijk probleem. Een vrouw
schoot uit noodweer met een revolver op haar belagers. Zij trof - gelukkig voor haar -
doe!. Een van haar belagers liep letsel op. Deze sprak vervolgens de vrouw aan als

"gardienne" van de revolver. Het was duidelijk dat de revolver had bijgedragen aan
het ontstaan van de schade. Overmacht kon niet worden vastgesteld. Het hof van appel
wees de vordering dan ook toe. Dit ging het Hof van Cassatie te ver. Het introduceerde

229 Viney, a.w. 1982, nr. 431.
230 Mazeaud-Mazeaud, a.w., nr. 1468; Viney, a.w. 1982, nr. 430.
231 Viney, a.w. 1982, nr. 430 noot 138: "empreinte d'hesitations''.
232 Civ. II, 21 juli 1982, D. 1982,449.
233 Civ. Il, 6 april 1987, Bull. civ. nr. 86.
234 Ass. plen. 9 mei 1984, Bull. civ. nr. 3. Zie ook 1.-Cl. Resp. civ. (Denis), Fasc. 150-6 nr. 102.
235 Starck, a.w., nr. 688.
236 Dejean de la Batie, a.w., nr. 139.
237 Zie par. 2.12.1.4.
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noodweer ("Ia legitime defense") als bevrijdende omstandigheid bij risico-aansprake-
lijkheid.i" Jourdain wijst er terecht op dat deze figuur een vreemde eend is in het
stelsel van het risico-aansprakelijkheidsrecht, Maar opgevat als "schuld aan uitlokking"
("faute de provocation de la victime") past ze naadloos.i"

De aansprakelijkheid voor motorrijtuigen kent regels voor eigen schuld die sterk
afwijken van die van het gewone aansprakelijkheidsrecht. Ze zijn neergelegd in de
artt. 3 en 4 van de Loi Badinter. Deze regels zal ik in par. 2.12.1.4 bespreken.

CONCLUSIE EIGEN SCHULD

In het commune aansprakelijkheidsrecht hanteerde de Franse rechter tot 1961
subjectieve onzorgvuldigheid als maatstaf voor eigen schuld. Ter inperking van de
steeds verder uitdijende aansprakelijkheid ging hij daarna over tot causaliteit als
criterium: de mate waarin het slachtoffer heeft bijgedragen aan het ontstaan van het
ongeval. Deze periode duurde tot en met het begin van de jaren zeventig. Daama werd
onzeker welk criterium het Hofvan Cassatie hanteerde: onzorgvuldigheid of causaliteit.
Bij kinderen werden in die peri ode soms onzorgvuldigheidseisen gesteld. Vanaf 1982
heeft het Hof van Cassatie korte tijd een beroep op eigen schuld sterk beperkt. Na
de invoering van een speciaal regime voor verkeersaansprakelijkheid in 1986 verliet
het in 1987 dit standpunt weer en hanteerde het geobjectiveerde onzorgvuldigheid als
criterium.
Bij de aansprakelijkheid voor motorrijtuigen gelden strengere normen voor eigen
schuld dan in het commune recht.

t 2 Bijzondere onderwerpen

Onder dit hoofdje behandel ik onderwerpen die bijzondere aandacht verdienen, hetzij
omdat ze in het Franse recht niet door art. 1384 al. I Cc worden bestreken (motorrij-
tuigen, gebouwen, wegen en verontreiniging van bodem en water), hetzij omdat ze
naar Nederlands recht wei een risico-aansprakelijkheid met zich brengen maar naar
Frans recht niet (wegen).
Voor aile hier genoemde onderwerpen geldt overigens dat de aangesproken persoon
zich kan bevrijden met een beroep op de omstandigheden zoals ik besproken heb in
het kader van art. 1384 al. 1 Cc. Uitzondering hierop vormt de aansprakelijkheid voor
motorrijtuigen."?

238 Civ. II, 22 april 1992, Bull. civ. nr. 27.
239 Jourdain, RTD 91 (4), bIz. 770.
240 Zie par. 2.12.1.3.
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12.1 De aansprakelijkheid voor motorrijtuigen

12. I. I Inleiding

Sinds I januari 1986 geldt voor verkeersongevallen met motorrijtuigen een regeling
die afwijkt van de risico-aansprakelijkheid voor zaken: de Loi Badinter."" Voor
Nederland heeft deze wet een bijzondere betekenis nu de Minister van Justitie in een
notitie aan de Tweede Kamer heeft medegedeeld dat hij een voorlopige keuze heeft
gemaakt voor een risico-aansprakelijkheid voor verkeersongevallen.i" Daarbij zoekt
hij aansluiting bij de ons ornringende landen met een stelsel van risico-aansprakelijk-
heid. Frankrijk kreeg bij de vergelijking met andere landen zeer veel aandacht.""
Het doel van de Loi Badinter is slachtoffers van verkeersongevallen met motorrijtuigen
een grotere bescherming te bieden dan de risico-aansprakelijkheid voor zaken deed.
Daarom heeft de wetgever nieuwe begrippen gemtroduceerd, die in theorie niet
aansluiten bij de begrippen van art. 1384 al. 1 Cc. Beoogd werd de wet zijn eigen
logica te geven en totaal niet op het commune aansprakeJijkheidsrecht te laten steunen.
Dit noemt men weI de autonomie van de Loi Badinter.i" Hieronder zal blijken dat
de praktijk in bepaalde opzichten sterker is dan de theorie.

12.1.2 De voorwaarde voor aansprakelijkheid: "implication"

Centrale voorwaarde voor aansprakelijk.heid op grond van de Loi Badinter is het begrip
"implication", betrokkendheid van het motorrijtuig bij het ongeval.i" De betekenis
van dit begrip zal ik hieronder aan de orde stellen. Daarbij zal ik steeds aangeven in
hoeverre het begrip afwijkt van het criterium van art. 1384 al. 1 Cc. Daarom sluit ik
bij de behandeling van dit begrip aan bij de drie categorieen van art. 1384 al. 1 Cc.

DE CATEGORIE: BEWEGlNG EN CONTACT

Bij de categorie "beweging en contact" van art. 1384 al. I Cc bestonden twee
belangrijkeproblemen voorslachtoffers van motorrijtuigen. Ten eerstedemogelijkheid

241 Deze wet beheerst niet aileen de aansprakelijkheid voor motorrijtuigen na in werkingtreding daarvan
maar ook van sommige ongevallen v66r dat tijdstip. Art. 47 Loi Badinter bepaalt dat aile verkeerson-
gevallen die op de datum van publicatie onder de rechterzijn door de wet be heerst worden. Bovendien
kunnen slachtoffers van een ongeval dat dateert van drie jaar voor de publicatie ook ageren op grond
van de wet. In kracht van gewijsde gegane uitspraken worden echter gerespecteerd.

242 Notitie Verkeersaansprakelijkheid. TK 21 528, nr. I.
243 TK 21 528, nr. I, bIz. 29 en Zie TK 21 528, nr. 2, bIz. 1 e.v.
244 Viney, a.w. 1992, bIz. 17 e.v.
245 Daarnaast moet voldaan zijn aan andere voorwaarden. Zo is de wet aileen van toepassing bij

verkeersongevallen ("accidents de la circulation") waarbij motorrijtuigen ("vehicules terrestres il mo-
teur") betrokken zijn. Deze voorwaarden zal ik echter onbesproken laten.
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van tegenbewijs dat het motorrijtuig slechts een puur passieve rol had gespeeld?"
en ten tweede dat art. 1384 al. 1 Cc buiten toepassing bleef omdat er sprake was van
brand."? In hoeverre biedt het begrip "implication" een oplossing voor deze proble-
men?

Wat is ook al weer de situatie bij brand? Grofweg de volgende: raakt een zaak eerst
zelf in brand en slaat het vuur over naar een zaak van een ander, dan is er slechts aan-
sprakeJijkheid indien onzorgvuldigheid komt vast te staan (art. 1384 al. 2 Cc). Daarbij
is onduidelijk of relevant is of de eerste zaak al dan niet door een ontploffing vuur
heeft gevat.""
Voor motorrijtuigen die aan het verkeer deelnernen?" heeft het Hof van Cassatie
beslissingen genom en die de positie van slachtoffers aanmerkelijk verbetert. Raakt
een rijdend motorrijtuig in brand dan is er sprake van "implication". De omstandigheid
dat het ongeval zich in of buiten een wedstrijdsituatie voordoet, is niet relevant."?

In het kader van art. 1384 al. 1 Cc was onduidelijk of tegenbewijs mogelijk was
bij een verkeersongeval waarbij er zowel contact als beweging is. Wat is de situatie
onder de Loi Badinter?
Op 19 februari 1986 wees het Hof van Cassatie het volgende arrest. Een jongen van
vijftien liep langs de bromfiets van zijn vriend. Op een gegeven moment kwam zijn
sjaal tussen de spaken van het bewegende achterwiel van de bromfiets. Daardoor viel
hij en liep letselschade op. Het hof van beroep had bepaald dat de bromfiets geen
enkele causale rol gespeeld had in het ongeval. Het Hof van Cassatie casseerde deze
uitspraak omdat er weI degelijk sprake was van "implication" van de bromfiets."!
Hieruit werd door Huet afgeleid dat tegenbewijs niet openstond.f" Een uitspraak
in 1990 bracht echter verwarring.!" Het ging om het geval dat een steen vanaf een
talud door de voorruit van een auto viel. De ouders van de minderjarige inzittende

246 Uitgangspunt van de Loi Badinter is dat het slachtoffer "implication" moet bewijzen (Civ. II, 28 mei
en 21 juli 1986, D. 1987 biz. 160, note Groutel). Uit de omstandigheden dat er "beweging" en
"contact" is geweest leidt het Hof van Cassatie af de er "implication" is. lie Jourdain, RTD 86 (4),
biz. 779.

247 lie par. 2.6.6.
248 lie par. 2.6.6.
249 Volgens de rechtspraak is dit hetcriterium om brand bij motorrijtuigen onder "implication" te brengen.

Zo is er "implication" aangenomen in het geval van een auto die voor een parkeergarage in brand
vloog terwijl de bestuurder met zijn pasje probeerde de slagboom te openen. lie Civ. II, 8 januari
1992, Resp. civ. et assur. 1992, comm. nr. 133 ("voiture en arret"). Anders ligt het indien brand ont-
staat in een tegen een gebouw aangezette brommer, waardoor het gebouw afbrandt. lie Civ. 11,26
mei 1992, Resp. civ. et assur. 1992. comm. 319 ("voiture en stationnement"). lie voor een nadere
uitleg van de begrippen "voiture en arret" en "voiture en stationnement" hiema.

250 Civ. II, 10 maart 1988, Bull. civ. nr. 59 (ongeval bij wedstrijd). Civ. II, 8 januari 1993, Bull. civ.
nr. 5 (ongeval buiten wedstrijdverband). Daarbij moet bedacht worden dat sprake is van een
verkeersongeval in de zin van de Loi Badinter ook al speelt een wedstrijd zich op een gesloten circuit
af.

251 Civ. II, 19 februari 1986, Bull. civ. nr. 19. In dezelfde zin Civ. II, 4 december 1985, Bull. civ. nr.
186. lie voor overige jurisprudentie: Dejean de la Batie, a.w., nr. 147 noot 32.

252 Huet, RTD 86 (2), biz. 331.
253 Civ. II, 28 februari 1990, D.1991 J. 124.
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spraken de bestuurder van de auto aan. Het hof oordeelde dat sprake was van "implica-
tion" omdat een motorrijtuig op een of andere manier had bijgedragen aan het ontstaan
van het ongeval. Tot zover geen onduidelijkheid. Maar het arrest gaat verder. Het
spreekt vervolgens over het feit dat de auto een actieve rol vervulde in het ontstaan
van de schade als gevolg van zijn snelheid. Het probleem zit hem hierin dat het Hof
van Cassatie de overwegingen van het hof helemaal onderschrijft. Daarrnee lijkt
onduidelijk geworden te zijn of een actieve rol van het motorrijtuig een voorwaarde
is voor "implication". Volgens Jourdairr'", Auberr'" en Roland/Boyer'vis dit
niet het geval.
De interpretatie van deze schrijvers lijkt gesteund te worden door een arrest van 21
mei 1990.257Het ging daarin om een botsing van een auto van een onbekende derde
tegen de geparkeerd staande auto van mevrouw Gavand. Daardoor kwam deze in
beweging en raakte de eveneens geparkeerde auto van Muylle. Deze sprak Gavand
aan. Het Hofvan Cassatie oordeelde dat er in casu sprake was van "implication" omdat
de auto van Gavand materieel ("materiellement") had deelgenomen aan het ontstaan
van de schade.i" Zou het Hof van Cassatie beslist hebben dat in het geval een derde
de auto in beweging brengt er geen "implication" is, dan zou daarrnee via een omweg
bereikt worden wat art. 2 Loi Badinter juist wil voorkomen: dat de daad van een derde
aan aansprakelijkheid in de weg staat.i"
Hetzelfde kan natuurlijk gezegd worden van het geval dat het slachtoffer zelf de auto
in beweging brengt. De Loi Badinter geeft voor eigen schuld een bijzondere regeling.
AIleen in het geval eigen schuld de exclusieve oorzaak van de schade is, bevrijdt ze
de aangesprokene van aansprakelijkheid.i'" Via de weg van de "implication" mag
deze regel niet omzeild kunnen worden. Daarmee lijkt tegenbewijs niet open te staan.
Geconcludeerd kan worden dat sprake is van "implication" op het moment van contact
met een motorrijtuig in beweging. Dit geldt zowel voor de situatie dat een motorrijtuig
in beweging botst met een fietser ofvoetganger, maar ook als een auto tegen een boom
aanrijdt of tegen een andere auto.": lnzittenden kunnen dan ook een beroep doen
op de Loi Badinter.i" Tegenbewijs dat het motorrijtuig een puur passieve rol heeft
gespeeld lijkt niet open te staan.

254 Jourdain, RTD 89 (3), biz. 509.
255 Noot onder het arrest in D. 1991,1. biz. 125.
256 Starck, a.w., nr. 850 nt. 638. Zij noemen de arresten "especes exeeptionnelles".
257 Civ. II, 21 mei 1990, D. 1991,1.123.
258 In de tijd dat verkeersongevallen met motorrijtuigen nog beheerst werden door art. 1384 aI. I Cc

leverde het feit dat de auto van Gavand door een derde in beweging was gezet overrnaeht voor haar
op. Op grond van art. 2 Loi Badinter is dit voor het huidige reeht niet meer mogelijk. Zie par.
2.12.1.3.

259 Zie par. 2.12.1.3.
260 Zie par. 2.12.1.4.
261 Het Franse reeht geeft derhalve voor de gevallen van botsing met niet-gemotoriseerde verkeersdeelne-

mers en voor inzittenden een betere bescherrning aan slachtoffers dan het Nederlandse reeht. Zie par.
4.1 0.3.

262 V66r de Loi Badinter konden inzittenden een beroep doen op art. 1384 al. 1 Ce. Zie par. 2.6.4.
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DE CATEGORJE: GEEN BEWEGING, WEL CONTACT

Welke betekenis geeft de rechter aan het begrip "implication" in het geval er geen
beweging was van het motorrijtuig maar weI contact daarrnee? Gedacht kan worden
aan een fiets die botst tegen een langs de weg geparkeerde auto. Of een passagier die
uitstapt uit een bij de halte gestopte bus. Of een auto botst tegen een voor een rood
verkeerslicht gestopte auto.26J Maar ook kan gedacht worden aan een vanuit een stil-
staande auto overslaande brand.?"
Om een beeld te schetsen van "implication" in deze gevallen behandel ik twee situaties:
de langs de weg geparkeerde auto's ("voitures en stationnement") en de stilstaande
auto's ("voitures en arret").

De fangs de weg geparkeerde auto's ("voitures en stationnement").
Er was eens een wet waarvan men geloofde dat zij niet steunde op de begrippen van
het commune aansprakelijkheidsrecht, schreef Conte in 1990.265 Hij reageerde hier-
mee op de ontwikkelingen in de rechtspraak waarin de begrippen uit de Loi Badinter
steeds meer uitgelegd worden langs de oude lijnen van art. 1384 al. ICc. Dit geldt
met name voor het begrip "implication" bij langs de weg geparkeerde auto's en
stilstaande auto's.
Als herinnering de situatie onder art. 1384 al. 1 Cc. Botste toen bijvoorbeeld een
motorfiets tegen een langs de kant van de weg geparkeerde vrachtwagen, dan was de
"gardien" van de vrachtwagen slechts aansprakelijk als de vrachtwagen een abnormale
positie innam. Daarvan was sprake indien hij slecht zichtbaar was voor de motorrijder,
bijvoorbeeld omdat 's nachts verlichting ontbrak.i" Met de invoering van de nieuwe
wet werd dit criterium verlaten.
De Loi Badinter introduceerde het begrip "implication". Gezien het doel van de wet -
vergoeden van schade van verkeersslachtoffers - zou voIgens vele schrijvers "implica-

tion" snel aangenomen moeten worden."? Het Hof van Cassatie bepaalde echter dat
voor de categorie van ongevaIlen met langs de weg geparkeerde auto's "implication"
toch een zekere causaliteit inhield. Er is pas aansprakelijkheid indien de auto de

263 CA Riom, 2 november 1989, D. 1989 I.R., biz. 326. Ten aanzien van de stilstaande auto is er
"implication" .

264 Civ. 11,8 januari 1992, D. 1992 I.R, biz. 54. Brandende auto staat voor de slagboom van een
parkeergarage. De brand slaat over op de parkeergarage: "implication". Deze regel wijkt afvan de
regel ten aanzien van brand in het commune reeht. Zie daarover par. 2.6.6. Voor motorrijtuigen "en
stationnement" waaruit brand overslaat naar een andere zaak wordt er geen "impl ieation" aangenomen.
Zie Civ. TI, 26 mei 1992, Resp. civ. et assur. 1992. comm. 319.

265 Conte, Le legislateur, Ie juge, la faute et I'implication (La fable edifiante de I'autonomie de la loi
du 5 juillet 1985), La semaine juridique (1990) 3471: "II est une fois une loi que I'on avait erue
autonome".

266 Zie bijv. Chabas in: Gaz. Pal. 1985.2.652.
267 Dejean de la Batie, a.w., nr. 147; Groutel, D. 1987, chron., I; 1.-CI., Resp. civ. (Benac-Schrnidt),

Fasc. 280, nr. 7; Starck, a.w., nrs. 840 tim 843.
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doorgang van het slachtoffer verstoord heeft ("perturber la circulation="), Volgens
Benac-Schmidt koos de Raad hiermee voor een restrictieve interpretatie."" Wat
betekende zij in de praktijk? Niet relevant is of een auto al dan niet volgens de ver-
keersvoorschriften geparkeerd is. Zowel een goed'?" als fout geparkeerde auto kan
het verkeer verstoren. De enkele omstandigheid dat een auto fout geparkeerd staat,
leidt niet automatisch tot de conclusie dat hij het verkeer verstoort. Zo bepaalde het
Hofvan Cassatie dat een tegen de rijrichting in geparkeerde auto door dat enkele feit
het verkeer niet verstoorde.": Anderzijds concludeerde het voor het geval dat het
slachtoffer de wagen zag staan en het ongeval kon vermijden tot "implication"?"
In 1990 wees het Hof van Cassatie twee arresten waaruit de meeste schrijvers de
conclusie trekken dat het oude criterium van art. 1384 al. 1 Cc (abnormale positie)
in wezen weer de aansprakelijkheid bepaalt.?" Daarmee is de praktische betekenis
van het autonome karakter van het begrip "implication" een zware klap toegebracht
en het toch al restrictief uitgelegde begrip "implication" een nog engere betekenis
gegeven.
In het eerste arrest, Madge c. Schotr'", reed Schott tegen de achterkant van de
vrachtwagen van Madge aan. In het cassatiemiddel werden de omstandigheden van
het geval naar voren gebracht: de vrachtwagen was op bevel van de politie op een
voor het verkeer afgesloten terrein neergezet, er was goed zicht en er was een
retlecterende kentekenplaat. Onder deze omstandigheden kon toch niet gezegd worden
dat de vrachtwagen actief had bijgedragen aan het ontstaan van de schade. Het Hof
van Cassatie ging niet tot cassatie over. Zijn redengeving is echter veelbetekenend.

"Mais attendu que l'arret retient que Ie camion stationnait de nuit, tous feux eteints, sur
une route nationale, et obstruait dangereusernent un couloir de circulation, a un endroit
ou n' existait aucun eclairage public, et ou la circulation restait ouverte, alors que les autres
cam ions etaient arretes sur l'accotement; que de ces seules enonciations, la cour d'appel
a justernent deduit que Ie carnion de la societe Manor etait implique dans l'accident au
sens de l'art. ler de la loi du 5 juill. 1985."

De vrachtwagen stond 's nachts zonder parkeerlichten langs een open bare weg, buiten
de bebouwde kom, op een plaats waar de weg niet verlicht was en zij belemmerde
daar op gevaarlijke wijze de doorstroming van het verkeer terwijl andere vrachtwagens
in de berm stonden. Deze omstandigheden maken dat er aansprakelijkheid is.

268 Civ. 21 juli 1986, O. 1987. 160. Benac-Schmidt noemt deze keuze van hetHofvan Cassatie overigens
al de "conception restrictive de I'implication". Zie J.-Cl. Resp, civ. (Benac-Schmidt), Fasc. 280, nr.
7.

269 J.-Cl. Resp. civ. (Benac-Schrnidt), Fasc, 280, nr. 7.
270 Starck, a.w., nr. 861.
271 Civ. II, 7 oktober 1987. O. 1987 LR., biz. 206.
272 Zie Chabas in: Gaz. Pal 1985.2.652. Wei kon er dan sprake zijn van eigen schuld van het slachtoffer.

Zie daarover par. 2.11.
273 Aubert, OJ. 1991, biz. 123; Conte, a.w., biz. 3471 e.v.; Jourdain, RID 89 (3), biz. 506. Anders:

Starck, a.w., nr. 861.
274 Civ. II, 9 mei 1990, DJ. 1991, biz. 124.
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Opvallend is dat het Hof van Cassatie aansprakelijkheid zo beargurnenteert dat deze
er ook zou zijn onder art. 1384 al. I. Het sluit volledig aan bij het criterium van de
abnonnale positie. Dit op zich hoeft nog niet te betekenen dat het begrip "implication"
identiek is aan dat criterium. De feiten van deze casus liggen immers zo dat er zowel
bij "implication" als abnormale positie aansprakelijkheid is. Daar komt bij dat het -
verworpen - cassatiemiddel uitdrukkelijk aan de orde stelt dat de vrachtwagen niet
actiefheeft bijgedragen aan het ontstaan van de schade. Het is echter wei vreemd dat
het Hof van Cassatie voor de invulling van het autonome begrip "implication"
kennelijk leentjebuur speelt bij art. 1384 al. 1 Cc.

Het tweede arrest, Vve Douifi c. Slurolles+", geeft een grotere duidelijkheid over
de verhouding "implication" en abnormale positie. De feiten lagen als voigt. Douifi
was's nachts frontaal tegen een verlichte vuilnisauto aangereden en had daarbij de
dood gevonden. De vuilniswagen stond stil276 binnen de bebouwde kom aan de
linkerkant van de weg tegen de rijrichting in. Op grond hiervan betoogde de weduwe
Douifi dat hij het verkeer verstoorde: "implication". Maar het Hof van Cassatie
verwierp dit betoog met de volgende woorden:

"(..) qu'au moment de I'accident Ie carnian etait arrete sur un cote de la rue OU Ie
stationnement n' etait pas interdit, que I'accident se serait produit de la meme facon s' il
avait ete arrete dans l'autre sens et que, dans cette hypothese, il aurait meme ete mains
visible puisque l'arriere du carnian n'aurait ete equipe que de feux rouges et que Ie
girophare aurait ete plus eloigne."

Het hof nam geen "implication" aan omdat het ongeval ook zou hebben plaatsgevonden
als de vuilnisauto op juiste wijze, dus niet tegen de rijrichting in, langs de weg was
gezet. Daarmee zei het hof tevens dat bij goed parkeren geen aansprakelijkheid zou
bestaan. Onduidelijk blijft of de reden daarvan is gelegen in het feit dat de wagen dan
op reglementaire wijze langs de weg staat of in de zichtbaarheid van de auto. In ieder
geval is zeker dat "implication" bij langs de weg geparkeerde auto's praktisch niet
verschilt van de abnormale positie bij art. 1384 al. 1 CC.277Aubert noemt het zelfs
een terugkeer naar de tijd van dat artikel.?"

275 Civ. II, 7 juni 1990, DJ. 1991, biz. 124.
276 Het arrest is niet geheel duidelijk aver de vraag of de vuilniswagen "en stationnement" was of "en

arret". Het feit dat het angeval 's nachts gebeurde Iijkt te wijzen op "en stationnement". Het hof
spreekt echter - tot twee keer toe - van "arrete". Starck (a.w., nr. 863) bespreekt het arrest onder het
kopje "vehicule en stationnement". Jourdain (RTD 89 (3) biz. 806 e.v.) onder zowel "voiture en
stationnement" als "voiture en arret".

277 Zo ook Dejean de la Batie, a.w., nr. 153. "Le critere dans ce cas particulier demeure assez proche,
on Ie voit, de celui qui serait mis en oeuvre en droit commun."

278 Aubert, a.w., biz. 125. Hij merkt op dat het toch niet valt vol te houden dat de vrachtwagen het
verkeer niet heeft verstoord nu hij Douifi dwong tot een fatale fout.
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De stilstaande auto's ("voitures en arret").
In tegenstelling tot de hierboven besproken geparkeerde auto's luidde het criterium
voor aansprakelijkheid bij stilstaande auto's niet of zij de doorgang voor het slachtoffer
verstoorden ("perturber la circulation"). Het verschil met de geparkeerde auto's is dat
de stilstaande auto's aileen tijdelijk stilstaan omdat de verkeerssituatie dat eist, bijvoor-
beeld voor een stopbord, voor een rood verkeerslicht of om iemand uit te laten
stappen.
Welke betekenis heeft "implication" voor deze gevallen?
Evenals bij de geparkeerde auto's maakt de rechtspraak een wonderlijke ontwikkeling
door. Aanvankelijk - in 1988 - sloot het Hof van Cassatie aan bij het criterium van
abnormaal gedrag.?" Later - in 1989 - werd het veel minder veeleisend. Zo bepaalde
het dat sprake was van "implication" van een bus in het geval een daaruit uitstappende
passagier ten val kwam, ook al stond de bus stil bij een halte. Hier werd dus "implica-
tion" aangenomen terwijl de bus slechts een conditio sine qua non vormde voor het
ongeval."" Bijzondere omstandigheden waaruit het abnormale gedrag van de bus
kon worden afgeleid waren niet van belang. Nog weer later, het is dan 1990, leek het
hofte bepalen dat voor stilstaande auto's hetzelfde criterium geldt als voor geparkeerde
auto's, namelijk dat de auto het verkeer moet verstoren.i" Dit gebeurde in het
hierboven besproken Dioufi-arrest.
Zou deze lijn van rechtspraak zich doorzetten dan heeft dat grote inhoudelijke gevol-
gen. Zoals hierboven uiteengezet komt het huidige criterium voor geparkeerde auto's
(en nu ook naar het schijnt stilstaande auto's) in wezen neer op het toepassen van art.
1384 al. ICc. Dit vereist echter niet aileen dat een stilstaande auto een conditio sine
qua non is voor een ongeval maar ook dat hij een abnormale positie of abnormaal
gedrag vertoont. Van een autonoom begrip "implication" zou in deze gevallen dan
derhalve geen sprake meer zijn.

DE CA TEGORIE: GEEN CONTACT

Aanvankelijk gaf het Hof van Cassatie aan dat "implication" in de categorie "geen
contact" een gunstiger regeling bood voor slachtoffers. In 1986 oordeelde het over
het geval van een wagen die vanuit een parking de weg opreed en een andere wagen
de pas afsneed. Deze laatste week uit en kwam tegen een boom terecht. De precieze
toedracht bleef onduidelijk. Toch nam het Hof van Cassatie "implication" aan van de
afsnijdende auto.282 Huet leidde hieruit af dat de nieuwe wet inderdaad verder ging
dan het oude regirne.i'"

279 Civ. u, 27 april 1988, Bull. Civ. nr. 101.
280 Civ. II, 7 juni 1989, Bull. civ. nr. 122.
281 Jourdain, RTD 89 (3), bIz. 506 e.v. Anders: Starck, a.w., nr. 860.
282 Civ. II, 28 mei 1986, D. 1987, 160.
283 Huet, RTD 86 (2), bIz. 330 e.v.
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Dit werd nog eens bevestigd door latere rechtspraak.i" Zo bijvoorbeeld de volgende
zaak. Een bromfietser was gevallen, terwijl een vrachtwagen hem inhaalde. Andere
feiten waren niet vastgesteld door het hofvan appel. WeI had het hieruit het vermoe-
den afgeleid dat de bromfietser geschrokken zou kunnen zijn van de vrachtwagen,
waardoor hij een plotselinge beweging gemaakt zou kunnen hebben met zijn val als
gevolg. Voor het Hof van Cassatie leverde dit alles voldoende grond op voor
"implication"?" En ook nog in mei 1989 interpreteerde de stratkamer van het hof
het begrip op gelijke wijze ruim. Het ging in dat arrest om de val van een bromfietser.
Een getuige had verklaard dat deze val vermoedelijk veroorzaakt was door de auto
die de brommer volgde. Op grond van deze verklaring werd aansprakelijkheid
aangenornen.?"
Inmiddels was de civiele kamer een andere koers gaan volgen. In februari 1989
oordeelde zij over een geval dat bijna identiek was aan dat waarover de stratkamer
drie maanden later zou oordelen. Een brommer werd gevolgd door een andere brom-
mer. De eerste brornmer kwam ten val. Volgens de civiele kamer was er geen
"implication" omdat er geen enkele "choc" tussen de twee motorrijtuigen bewezen
was."? De enkele aanwezigheid van de tweede brornmer leverde in dit geval blijk-
baar geen vermoeden op van "implication"."! Een maand later nam zij wel aanspra-
kelijkheid aan in het volgende geval. Een auto reed achterop een touringcar ("ensemble
routier") en kwam als gevolg daarvan midden op de autobaan tot stilstand. Een
achterop komende auto botste op zijn beurt tegen de stilstaande auto. "Implication"
van de touringcar, oordeelde het hof. Het interessante van de uitspraak is dat voor
deze conclusie aansluiting gezocht werd bij criteria van het oude regime: abnormale
positie.!"
Inmiddels - het is dan 1990 - bepaalde het Hof van Cassatie dat voor verkeersongeval-
len "zonder contact" als criterium voor aansprakelijkheid geldt of een motorrijtuig
het verkeer verstoord heeft ("perturber la circulation "). Daarvan is bijvoorbeeld sprake
indien een getuige verklaart dat een auto uitgeweken is voor een spookrijder en
daardoor in de berm over de kop ging.?"
Deze voorbeelden kunnen nog met vele andere worden aangevuld. Soms spreken ze
elkaar tegen, maar soms ook niet. Duidelijk is dat er onzekerheid heerst.'?' Is voor

284 Zie bijv. Crim, 21 juni 1988, Bull. crim. nr. 279. "Implication" werd aangenomen van de brommer
die aan het einde van een bocht met zijn koplampen een automobilist verblind had. De laatste remde
krachtig en verloor de macht over het stuur. Andere omstandigheden waren niet vastgesteld.

285 Civ. II, 14 december 1987, Bull. civ. nr. 264.
286 Crim. 3 mei 1989, Bull. crim. nr. 176.
287 Civ. II, 8 februari 1989, Bull. civ. nr. 29.
288 In de literatuur werd deze gang van zaken emstig bekritiseerd. Jourdain gebruikt termen als

"regrettable", "irritantes" en zelfs "inacceptables", RTD 88 (4), biz. 763. Hij pleitte ervoor in ieder
geval aan "implication" als eis te stellen dat een motorrijtuig de noodzakelijke voorwaarde is voor
het ongeval.

289 Jourdain, RTD 88 (3), biz. 578.
290 Civ. 11,3 oktober 1990, Resp. civ. et assur. 1990. comm. 414.
291 Roland en Boyer schrijven: "une grande incertitude regne". Zie Starck, a.w., nr. 859.
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aansprakelijkheid in verkeersongeval1en "zonder contact" voldoende dat een motorrij-
tuig een rol heeft kunnen spelen bij het ontstaan van de schade, de zogenaamde "lien
de simple eventualite"? Of eist de rechter dat bewezen wordt dat het motorrijtuig heeft
bijgedragen aan het ontstaan van het ongeval, de "lien de causalite"? De rechtspraak
geeft geen algemene regels, maar oordeelt van geval tot geval. Het Iijkt er echter op
dat de ruime uitleg van het begrip "implication" langzamerhand verlaten wordt en dat
er een tendens is naar het meer en meer toepassen van de regels van art. 1384 al. 1
CC.292

12.1.3 Overmacht

V66r 1986 werd de aansprakelijkheid voor motorrijtuigen beoordeeld aan de hand van
art. 1384 al. ICc. Een beroep op overmacht was toen mogelijk. In de jaren zestig
stelde Starck voor dat gebreken van de weg voor risico van de "gardien" van de auto
moesten komen."" Naar zijn mening moest de aansprakelijkheid niet gekoppeld
worden aan de zaak, in dit geval de auto, maar aan de activiteit: het deelnemen aan
het verkeer. De rechtspraak heeft zijn voorstel niet overgenomen.i" Pas met de
komst van de Loi Badinter in 1985 kwamen plotselinge onvoorziene gladheid en
andere gebreken van de weg voor risico van de "gardien". Art. 2 Loi Badinter sluit
een beroep op overmacht uitdrukkelijk uit.

/2. 1.4 Eigen schuld

De huidige aansprakelijkheid voor motorrijtuigen kent regels voor eigen schuld die
sterk afwijken van die van het gewone aansprakelijkheidsrecht. Ze zijn neergelegd
in de artt. 3 en 4 van de Loi Badinter. Art. 4 regelt de eigen schuld van een bestuurder
van een motorrijtuig; art. 3 de overige gevallen (voetgangers, fietsers en inzitten-
den).295
Om te beginnen de situaties van eigen schuld van een bestuurder van een motorrijtuig.
Botsen twee rijdende auto's tegen elkaar, dan zijn de "gardiens" van die auto's over

292 In dezelfde zin Viney, a.w. 1992, biz. 31: "(..); sur ce point, on retrouve donc des solutions tout a
fait semblables a celles que la jurisprudence avait degagees avant 1985 sur Ie fondement de I'art.
1384 al. I, C.)."

293 Starck, a.w. 1966, biz. 644.
294 Starck, a.w., nr. 665.
295 Het onderscheid bestuurder en niet-bestuurder heeft grote consequenties voor het bepalen welk

criterium geldt bij de eigen schuld vraag. lie par. 2.11. Over het onderscheid bestaat dan ook nog
al wat rechtspraak. Stapt bijvoorbeeld iemand uit een auto om zijn band te verwisselen, dan is hij
geen bestuurder meer (Civ. II, 12 februari 1986, Bull. civ. nr. 13). Wordt een bestuurder daarentegen
bij een botsing uit zijn auto geslingerd, dan hangt het van de omstandigheden af. lie Jourdain, RID
91 (4), biz. 775. Loopt iemand met een motorfiets aan de hand, dan is hij geen bestuurder. lie Civ.
II, 16 oktober 1991, Bull. civ. nr. 255.
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en weer aansprakelijk voor de schade van de ander.?" Er is immers "implication"
nu het om botsende motorrijtuigen in beweging gaat. Zorgvuldigheidsvragen worden
in het kader van "implication" niet gesteld. Deze komen weI aan de orde bij eigen
schuld. Art. 4 bepaalt dat de "faute" van een bestuurder de aangesproken persoon
geheel of gedeeltelijk van zijn aansprakelijkheid kan ontheffen.
Aan welke vereisten moet zijn voldaan wil er sprake zijn van "faute"? Is enkel
bijdragen aan het ontstaan van de schade voldoende, of is meer vereist bijvoorbe.eld
onzorgvuldig gedrag? Deze vraag werd door het Hof van Cassatie in 1986 beantwoord.
Het ging om de situatie dat midden in de nacht automobilist A plotseling uitweek naar
de rijbaan van automobilist B, waardoor een botsing ontstond. Het hof oordeelde dat
A geen "faute" had begaan omdat zijn uitwijkmanoeuvre was veroorzaakt door een
onverlicht bord dat wegwerkzaamheden op zijn rijbaan aankondigde."? Het criterium
is derhalve onzorgvuldig gedrag. De aangesproken persoon zal dit moeten bewijzen.
Blijft de oorzaak van het ongeval onbekend, dan komt dit voor zijn risico.i" Daar
komt dan nog bij dat in de rechtspraak steeds vaker een additionele eis wordt gesteld:
de aangesproken persoon moet het ongeval niet hebben kunnen voorzien of voorko-
men."? Een ontwikkeling die gunstig is voor slachtoffers.
Art. 3 regelt de gevallen van voetgangers, fietsers en inzittenden. Zijn dergelijke
slachtoffers onder de zestien jaar of ouder dan zeventig, dan wordt hun schade geheel
vergoed met uitzondering van de situatie dat zij de schade vrijwillig opzochten.
Hetzelfde geldt voor person en die voor 80% of meer invalide zijn, ongeacht hun
leeftijd.
Yoor de slachtoffers die niet voor 80% invalide zijn en ook nog tussen de vijftien
en eenenzeventig oud, hanteert het Franse recht de "alles of niets"-regel. Een gedeelte-
lijke ontheffing van de aansprakelijkheid is in deze gevallen niet mogelijk. Het
criterium hiervoor formuleerde het Hof van Cassatie in 1987:

"Seule est inexcusable au sens de I'article 3, la faute volontaire d'une exceptionnelle
gravite, exposant sans raison valable son auteur a un danger dont il aurait dCt avoir
consciencev'?"

Het moet gaan om onzorgvuldig gedrag uit vrije wil van een uitzonderlijke ernst, dat
de handelende persoon zonder geldige reden blootstelt aan een gevaar dat tot zijn
bewustzijn moet zijn doorgedrongen. Hiervan is niet snel sprake. Zo heeft bijvoorbeeld
iemand die de weg schoonmaakt in de avondschemering met lichte mist niet een
dergelijke fout gemaakt als hij bij het schoonmaken op de linkerrijstrook staat en hij

296 Civ. II, 31 maart 1993, Bull. civ. nr. 132: "(..) des lors qu'il y a heurt entre deux vehicules terrestres
a moteur en mouvement, chacun d'eux est implique dans I'accident."

297 Civ. II, 5 februari 1986, Bull. civ. nr. 4.
298 Starck, a.w., nr. 830.
299 Civ. II, II oktober 1989, Bull. civ. fir. 160. Zie ook Dejean de la Batie, a.w., fir. 156;Jourdain, RID

88, biz. 101 en RID 89, biz. 97 en Starck, a.w., nr. 834.
300 Civ. II, 20 juli 1987, Bull. civ. nr. 160. Bevestigd in Civ. II, 8 januari 1988, Bull civ. nrs. I en 22.
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bovendien niet voor bescherrning gezorgd heeft.'?' Klimt daarentegen een voetganger
over bescherrningshekken langs de weg en steekt hij de weg over, dan maakt hij een
"faute inexcusable't.l" Daarvan is ook sprake indien een dronken arrestant plotseling
de deur van een rijdende politie-auto open doet en uitstapt.'?' AI met al lijkt het
criterium sterk op het Nederlands rechtelijke criterium van opzet of aan opzet
grenzende roekeloosheid.

12.1.5. In hoeverre wijkt de Loi Badinter af van art. 1384 at. 1 Cc?

Zoals gezegd werd de Loi Badinter op het moment van invoering gezien als een forse
breuk met de regels van art. l384 al. 1 Cc. Voor wat betreft overrnacht en eigen
schuld is dit zeker het geval. Een beroep op overrnacht is niet meer mogelijk. Bij eigen
schuld ligt dat al wat genuanceerder. Het verschil met de oude situatie lijkt vooral
te liggen in de positie van kinderen, bejaarden en person en die voor 80% invalide zijn.
De Loi Badinter heeft de onzekerheid over het criterium voor eigen schuld bij kinderen
weggenomen.''"
De voorwaarde voor aansprakelijkheid, het begrip "implication", is moeilijk grijpbaar.
Ret lijkt erop dat het in de rechtspraak tot weinig andere resultaten leidt dan onder
de oude regels. Voor "beweging en contact" betekent het dat tegenbewijs dat de wagen
niet de oorzaak van de schade is, niet meer gehonoreerd wordt. Maar deze mogeJijk-
heid van tegenbewijs was toch al onzeker. Voor de andere twee categorieen verruimde
het aanvankelijk de criteria voor aansprakelijkheid. Sinds 1990 echter lijkt het Hof
van Cassatie voor die categorieen het begrip "implication" slechts via de norrnen van
art. l384 al. 1 Cc in te vullen. Een uitzondering op dit teruggrijpen op de oude regels
heeft het Hofvan Cassatie inmiddels gemaakt. Van een motorrijtuig overslaande brand
levert onder het nieuwe begrip altijd aansprakelijkheid op, in tegenstelling tot onder
de oude regels.

12.2 De aaosprakelijkheid voor gebouweo

Wordt schade veroorzaakt door een geheel of gedeeltelijke instorting van een gebouw
("ruine du batiment"), dan geldt niet art. 1384 al. 1 Cc maar art. l386 Cc. Van een
gebouw is sprake bij een door mensenhanden gemaakte constructie die bestemd is om
duurzaam met de grond verbonden te zijn.J05

301 Civ. II, 16 november 1988, Bull. civ. nr. 217. Zie ook Civ. II 3 maart 1993, Bull. civ. nr. 80.
302 Civ. II, 7 juni 1989, D. 1989, bIz. 559.
303 Crim. 28 juni 1990, Resp. civ. et assur. 1990, nr. 330.
304 Zie par. 2.11.
305 Dejean de la Batie, a.w., nr. 118; Starck, a.w., nr. 740 en Viney, a.w. 1982, nr. 72l.
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Een geheel of gedeeltelijke instorting is er aIleen in het geval daadwerkelijk sprake
is van een naar beneden vallen van een deel van het gebouw.?" De overige schade-
gevallen met betrekking tot onroerende zaken worden door art. 1384 al. 1 Cc bestre-
ken."? Bijvoorbeeld het uitglijden over een gladde vloer, het vallen in een gat in
een vloer maar ook het omvallen van bomen, verschuiven van grond en dergelijke.?"
De werkingsomvang van de aansprakelijkheid voor gebouwen is derhalveaanmerkelijk
beperkter dan die van opstallen in het Nederlandse recht.""
Art. 1386 Cc legt de aansprakelijkheid op de eigenaar van het gebouw indien de
(gedeeJtelijke) instorting veroorzaakt is door een gebrekkig onderhoud ("defaut
d'entretien") of een gebrekkige constructie ("vice de sa construction "). Het verschilt
derhalve op twee punten van art. 1384 al. 1 Cc. De aansprakelijkheid wordt gelegd
op de eigenaar in plaats van op de "gardien". Dit kan tot verschillende resultaten lei-
den."? Het tweede punt is dat zwaardere eisen voor aansprakelijkheid worden ge-
steld. Het uitgangspunt is dat het slachtoffer gebrekkig onderhoud of een gebrekkige
constructie moet bewijzen. Stond hem art. 1384 al. 1 Cc ten dienste dan zou hij
kunnen volstaan met aan te tonen dat de schade is ontstaan door een zaak in beweging.
Bij een (gedeeltelijke) instorting zal daar altijd sprake van zijn.
Maar wellicht is het verschil tussen art. 1386 Cc en art. 1384 al. 1 Cc wei minder
groot dan het op het eerste gezicht lijkt. Evenals bij art. 1384 al. I CC311 is voor
aansprakelijkheid op grond van art. 1386 Cc niet vereist dat de eigenaar weet van het
gebrek. Evenmin is vereist dat het gebrek aan zijn onzorgvuldigheid valt te wijten.l"
Viney schrijft uitdrukkelijk dat de rechter snel tot een gebrekkig onderhoud of een
gebrekkige constructie concludeert.!" Dejean de la Batie geeft aan dat er weinig
problemen gerezen zijn met betrekking tot de begrippen gebrekkig onderhoud en
gebrekkige constructie. Ais voorbeeld noemen beide schrijvers een arrest van het Hof
Angers.
Het ging daar om de vraag of een brug uit de achttiende eeuw een gebrekkige
constructie had omdat ze bezweek onder een vijftientonner uit de twintigste eeuw.
Vaststond dat de brug niet gebruikt werd voor het doel waarvoor ze gebouwd was.
Het hof oordeelde dat de laatste omstandigheid niet relevant was en concludeerde tot
aansprakelijkheid. Hieruit kan worden afgeleid dat het bij de bepaling van gebrek lijkt

306 Dejean de la Batie, a.w., nr. 119; Starck, a.w., nr. 742 en Viney, a.w. 1982, nr. 722. Aile schrijvers
benadrukken dat het am een "chute involontaire" moet gaan. Met andere woorden: bij sloopwerk-
zaamheden geldt art. 1386 Cc niet.

307 Viney geeft de betekenis van art. 1386 Cc met de volgende woorden weer: "( ..) ce regime de
responsabilite n 'a aujourd 'hui qu'une importance relativementaccessoire, qui n 'esten rien comparable
a celie du principe general issu de I'article 1384, alinea ler.", a.w. 1982, nr. 719.

308 lie par. 2.3.
309 Aansprakelijkheid voor gebrekkige wegen wordt in het Franse recht noch onder art. 1384 al. I Cc

noch onder art. 1386 Cc gebracht. Het is geregeld in het bestuursrecht omdat de overheid de
wegbeheerder is. lie par. 2.12.3.

310 lie par. 2.13.2.
311 Althans voor zaken in beweging. lie par. 2.7.
312 Dejean de la Batie, a.w., nr. 120 en Starck, a.w., nr. 744.
313 Viney, a.w. 1982, nr. 723.
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te gaan om gerechtvaardigde verwachtingen bij gebruik. Mocht dit zo zijn dan zal
er bij een (gedeelteJijke) instorting in de meeste gevallen tot een gebrek geconcludeerd
worden. Dan is het verschil met art. 1384 al. 1 Cc niet groot meer.
Daar komt nog bij dat een slachtoffer van een (gedeeltelijke) instorting van een
gebouw dat in appartementsrechten is gesplitst, de vereniging van appartementseigena-
ren kan aanspreken op grand van art. 1384 al. 1 CC.314 Dit terwijl art. 14 al. 4 van
de Wet met betrekking tot het appartementsrecht uitdrukkelijk aansprakelijkheid
beperkt tot de gevallen van gebrekkig onderhoud en gebrekkige constructie.!"
Het lijkt er derhalve op dat het belang van handhaving van het onderscheid tussen
art. 1386 Cc en art. 1384 al. 1 Cc niet zozeer gelegen is in de voorwaarden voor
aansprakelijkheid maar in de kanalisatie naar de aansprakelijke persoon. Is voldaan
aan de vereisten van art. 1386 Cc, dan is de eigenaar aansprakelijk en niet de
"gardien". De eigenaar kan zich in dat geval eventueel verhalen op bijvoorbeeld de
vruchtgebruiker, huurder of aannemer.?"

12.3 De aansprakelijkheid voor wegen

In het Nederlandse recht kennen we sinds 1992 een risico-aansprakelijkheid voor
gebrekkige wegen. In Frankrijk zou men verwachten dat de aansprakelijkheid voor
wegen ook, en zelfs veel eerder dan in Nederland, gebaseerd was op risico. Voor
zowel roerende als onroerende zaken kent het Franse recht immers al tientallen jaren
een risico-aansprakelijkheid. Niets is echter minder waar. De aansprakelijkheid van
de wegbeheerder jegens de gebruiker van de weg"? is niet gebaseerd op risico maar
op schuld. De reden hiervoor is wellicht dat zij niet in art. 1384 al. 1 Cc is geregeld
maar in het administratief recht.?" De verschillende Franse overheden zijn de wegbe-
heerders.

314 Civ. III, 27 januari 1977, Bull. civ. nr. 50; Civ. II, 17 mei 1983, Bull. civ. nr. 113. lie ook Dejean
de la Batie, a.w., nr. 118, noot 22. Het gaat hier overigens slechts om ongevallen in de gemeenschap-
pelijke ruimten. M.b.t. de prive-ruimten is niet de vereniging de aansprakelijke persoon, maar de
eigenaar van het appartementsrecht.

3 I5 Loi nr. 65-557 du 10 juillet 1965 fixant Ie statut de la copropriete des immeubles batis. modifiee par
Loi nr. 85-1470 du 31 dec. 1985. Art. 14 lid 4 van deze wet luidt als voIgt (voor zo ver van belang):
"II (Ie syndicat, CS) est responsable des dommages causes aux copropretaires ou aux tiers par Ie vice
de construction ou Ie defaut d'entretien des parties communes, (..)." lie voor een recent voorbeeld
waarin "vice de construction" snel werd aangenomen Civ. III, 28 mei 1990, Bull. civ. nr. 88 (onvol-
doende geluidsisolatie van een verwarmingsinstallatie). Strikt genomen is voor deze wet niet vereist
dat er sprake is van een "ruine". Dit betekent dat zij eigenlijk een ruimere werking heeft dan art. 1386
Cc. lie Starck, a.w., nr. 736.

3 I6 Starck, a.w., nr. 738 en Viney, a.w. 1982, nr. 730.
3 I 7 Het Franse recht maakthiereen onderscheid tussen een "usager"(gebruiker) en een "tiers" (een derde).

Voor de eerste geldt als criterium normaal onderhoud ("entretien normal"), voor de tweede een risico-
aansprakelijkheid ("fait de lachose"), lie De Gastines, Responsabiliteextracontractuelle des personnes
publiques, RTP 1992, biz. 161 e.v.

318 Deze aansprakelijkheid is terug te vinden onder het begrip "entretien normal de I'ouvrage public".
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De Franse regelluidt dat een aangesproken overheid aansprakelijk is tenzij zij bewijst
dat zij de weg normaal heeft onderhouden.'!? Het gaat derhalve om een schuldver-
moeden dat door de overheid weerJegd kan worden.
De rechtspraak biedt een zeer gevarieerd scala van gevallen. Bijvoorbeeld allerlei
voorwerpen op de weg (mest, olie, stenen, bomen, verkeersborden, putdeksels en
overstekende dieren) die de weg gebrekkig maken. Maar ook gaten in de weg, verzak-
kingen of situaties met betrekking tot werk in uitvoering. Of een natuurgebeuren zoals
bijvoorbeeldgladheiddoorijsvorming. Endefecteverkeerslichten. Uitditgroteaanbod
van gevallen zal ik er enkele bespreken.
De overheid is slechts aansprakeJijk voor schade veroorzaakt door een gebrekkig
onderhoud aan wegen. Gebrekkig betekent in dit geval dat een normaal onderhoud
achterwege bleef. Wat normaal onderhoud met zich brengt, is in abstacto moeilijk
te zeggen. Soms brengt het een waarschuwingsplicht met zich, dan weer een plicht
tot het nemen van beschermende maatregelen (bijvoorbeeld strooien, hekken plaatsen
of een weg afsluiten). Hieronder zal ik verschillende situaties de revue laten passeren.
Dan zal blijken welke plicht de overheid van geval tot geval heeft.

DE WAARSCHUWINGSPLICHT

Wanneer moet de overheid waarschuwen? Zij heeft in ieder geval een waarschuwings-
plicht wanneer bekend is dat een bepaald gevaar zich met een zekere regelmaat
voordoet. De overheid moet bijvoorbeeld waarschuwen voor mest op de weg als de
aanwezigheid daarvan niet uitzonderlijk is, besliste de Conseil d'Etat in het geval van
de heer Pagat. De overheid moest diens schade vergoeden omdat madame Palouller
slipte over mest die op de departementale weg lag en waardoor zij tegen Pagat
opbotste. Getuigen hadden verklaard dat mest ter plaatse niet uitzonderlijk was."?
Daarom had de overheid moeten waarschuwen voor mogelijke aanwezigheid van mest.
De overheid moet ook waarschuwen als bekend is dat op een weg met een zekere
regelmaat ongelukken met dezelfde oorzaak voorkornen."! In deze twee voorbeelden
gaat het om situaties met een min of meer permanent gevaar. De rechtspraak biedt
daarvan vele voorbeelden zoals vallende stenen!", overstekend wild!" , opstaande

319 De Laubadere, a.w. I, nr. 1474.
320 CE 23 september 1988, nr. 70876, RTP 1989, bIz. 543.
321 CE 27 februari 1985, nr. 47650, RTP 1985, nr. 46; CE 21 juni 1991, nr. 74623, RTP 1991, nr. I.
322 CE 20 maart 1987, nr. 63220, RTP 1988, nr. 23; CE 19 juni 1991, nr. 96348, RTP, nr. 2.
323 CE 20 november 1987, nr. 70761, RIP 1988, nr. 20.
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rand?", gladheid:", slecht zicht op een bochr'", wegverlagingl", wegwerk-
zaamheden!" en een diep gat in het trottoir?".
Naast deze categorie van gevallen zijn er de situaties waarin de weggebruiker gecon-
fronteerd wordt met een omstandigheid die praktisch nooit voorkomt. Bijvoorbeeld
gladheid als gevolg van hevige regenval en olieplassen op de weg of enorme plassen
water op de weg. Dan hoeft de overheid hem voor de mogelijkheid daarvan niet te
waarschuwen. Dit ligt anders indien het gevaar van gladheid en dergelijke zich gereali-
seerd heeft en dit bij de overheid bekend is of had moeten zijn. Dan zal zij actief
moeten optreden. Zij is aIleen dan niet aansprakelijk als het gebrek zo kort voor het
ongeval is ontstaan dat zij niet voldoende tijd had om afdoende maatregelen te ne-
men.?" Zo oordeelde de Conseil d'Etat dat de overheid niet aansprakelijk was voor
de schade die veroorzaakt was doordat er onvoorzien een deksel van de riolering over
het wegdek zwierf, omdat het ongeluk dezelfde nacht plaatsgreep als waarin de deksel
losraakte.": Het is overigens niet precies duidelijk wanneer de tijd tussen het ont-
staan van het gevaar en het ongeval zo kort is dat de overheid niet aansprakelijk is.
Zo werd bijvoorbeeld de wegbeheerder aansprakelijk gehouden voor de schade als
gevolg van het slippen van een motorfiets over een stuk ijs ter lengte van 60 meter.
Het ongeval yond plaats op 3 januari om 8.00 uur s'ochtends op de boulevard Tellene
in Marseille. Het arrest geeft niet aan wanneer de ijsplak gevorrnd was.?"
Een volgende vraag is waaruit die waarschuwingsplicht moet bestaan. In veel gevallen
zal voldoende zijn dat er een waarschuwingsbord wordt neergezet. Maar in bepaa\de
situaties is dat niet voldoende. Zo bijvoorbeeld bij werk in uitvoering. Daar moet
tevens precies worden aangegeven waar het werk begint en ophoudt.!" Voor de
weggebruiker moet tevens door middel van een goede afzetting duidelijk gemaakt

324 CE 27 februari 1985, nr. 47650, RTP 1985, nr. 46.
325 CE 24 oktober 1984, nr. 35569, RTP 1985, nr. 61.
326 CE 6 maart 1985, nr. 50243, RTP 1985, nr. 53.
327 CE L maart 1985, nr. 50986, RTP 1985, nr. 54.
328 CE 7 november 1984, nrs. 30144 en 30648, RTP 1985, nrs. 63 en 64; CE 16 november 1984, nr.

35327, RTP 1985, nr. 67; CE 7 juni 1985, nr. 37276, RTP 1985, nr. 42; CE 4 maart 1988, nr. 65189,
RTP 1989, nr. 29.

329 CE 7 november 1984, nr. 4525, RTP 1985, nr. 66.
330 CE I maart 1985, RTP 1985, nr. 43: "qu'll n'est pas etabli que les services de la ville n'auraient pas

dispose d'un delai suffisant avant Ie moment de I'accident pour remettre la chaussee en etat ou pour
signaler Ie danger a I'attention des usagers";CE 10 oktober 1986, nr. 68021, RTP 1987, nr. 29; CE
26 juli 1985, nr. 30566, RTP 1986, nr. 41: "qu'Il n'est pas etabli que cette excavation se soit produite
peu de temps avant I'accident"; CE 19 juni 1991, nr. 96348, RTP 1991, nr. 2: "qu'il n'est pas etabli
que cette deterioration se serait produite trop peu de temps avant I'accident pour qu'il ait ete possible
de pro ceder a la reaction de l'ouvrage destine a la protection des usagers"; CE 20 februari 1985, nr.
48360, RTP 1985, nr. 77 (verlichting valt uit op rotonde als gevolg van een stroomstoring in het
arrondissement: tijd tussen storing en ongeval zo kort etc.).

331 CE 20 februari 1985 nr. 46757, RTP 1985, nr. 78.
332 Het is moeilijk algemene regels te geven voor de vraag welk tijdsverloop nog toegestaan is. Een van

de redenen is dat de Conseil d'Etat zeer spaarzaam motiveert.
333 CE 7 november 1984, nrs. 30144 en 30648, RTP 1985, nrs. 63 en 64.
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worden of hij de nieuwe dan wei de oude rijstrook moet gebruiken.l" Bijzon-
derheden in de afzetting moeten speciaal onder de aandacht van het publiek worden
gebracht. Wordt bijvoorbeeld voor het afzetten van een deel van de weg een betonnen
opstaande rand gebruikt van 5 em hoog die gedurende verschillende meters onderbro-
ken wordt, dan moet daarop speciaal worden gewezen.?" Een laatste voorbeeld. De
overheid moet een bijzondere waarschuwing aanbrengen bij het begin van een weg
in aanleg die plotseling in een woestenij eindigt. Deze situatie vormt immers een
buitengewoon gevaar.?" In het concrete geval was de heer Deschaud 's nachts,
tijdens een krachtige onweersbui waardoor het zicht zeer slecht was, bij vergissing
de weg in aanleg opgereden.""
Maar niet aIleen bij werk in uitvoering komt het voor dat waarschuwingsborden
onvoldoende zijn. Maakt de inrichting van een weg de indruk dat sprake is van
eenrichtingsverkeer, dan zijn borden met een verbod tot inhalen - vooral 's nachts zegt
de Conseil d'Etat - onvoldoende waarschuwing.l" Worden tijdelijke waarschuwings-
borden omver gereden, dan heeft de overheid niet aan haar plicht voldaan.?" Ook
onvoldoende verlichting van waarschuwingsborden kan tot aansprakelijkheid van de
overheid leiden."? Of het niet repareren van beschermingshekken tegen vallende
stenen. Dan is waarschuwen voor steenval niet vcldoende.""

ANDERE MAA TREGELEN TER VOORKOMING VAN HET ONGEV AL

Hierboven kwam aan de orde dat de Conseil d'Etat aan de overheid niet aileen een
plicht tot waarschuwen oplegt bij een min of meer permanente gevaarlijke situatie
maar ook in een situatie dat een gevaar zelden voorkomt maar zich desalniettemin
heeft gerealiseerd. De Raad laat het daar echter niet bij. In bepaalde gevallen vereist
hij dat afdoende maatregelen worden genomen zodat bepaalde zaken en/of dieren niet
op het wegdek terecht kunnen komen.
Het strengst is hij ten aanzien van verkeersborden. Waait bij een normale wind een
verkeersbord van de middenberm op de rijweg, dan is de overheid aansprakeJijk want
zij had het bord zo moeten vastzetten dat het onder normale weeromstandigheden niet
kon losraken.'? Hier speelt blijkbaar de tijd tussen het losraken van het bord en
het ongeval geen rol. Waarschijnlijk omdat de overheid zelfverantwoordelijk is voor

334 CE 4 maart 1988, RTP 1989, nr. 29.
335 CE 27 februari 1985, RTP 1985, nr. 46. Zie ook CE 17 juni 1985, RTP 1986, nr. 52 waarin de Con-

seil d'Etat oordeelde dat voor een normaal oplettend weggebruiker gezien de hoeveelheid borden he!
wegtrace voldoende duidelijk was.

336 Zie voor andere voorbeelden: Chapus, a.w., nr. 1285.
337 CE 5 november 1984, RTP 1985, nr. 81.
338 CE 21 juni 1991, RTP 1991, nr. I.
339 CE 17 april 1991, nr. 57267, RTP 1991, nr. 4. Zij waarsehuwden vooreen plas water van 40 m lang

en 10 a 15 em diep.
340 CE 5 november 1984, nr. 36971, RTP 1985, nr. 73.
341 CE 19 juni 1991, nr. 96348, RTP 1991, nr. 2.
342 CE 24 april 1985, no 44191 en 50486, RTP 1986, nr. 39.
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de wijze van plaatsen van de borden. Hetzelfde geldt voor kapotte verkeerslichten.
Op een kruising reed mw. Locatelli door een groen licht, terwijl de andere verkeers-
lichten ook op groen stonden. De andere verkeerslichten kon zij echter niet zien. In
dat geval is de overheid aansprakelijk."" Valt de straatverlichting uit door een
stroomstoring dan geldt overigens een andere regel. De Raad oordeelde voor dat geval
dat het tijdsverloop tussen storing en ongeval wei relevant is.344 Ook kan het voorko-
men dat de overheid een trottoir sneeuwvrij moet houden. Bijvoorbeeld in het geval
van mw. Rob. In de winter vieJ zij om 10.15 uur van een trap van een voetgan-
gerstunnel omdat daar ijs op lag. De gemeente had deze trap ijsvrij moeten maken
omdat de trap een onderdeel uitmaakt van een veel gebruikte tunnel in een agglomera-
tie van een zeker belang.?"
Voor de situaties van bomen of stenen op de weg is hij redelijk streng. Stel dat midden
in de nacht bij een normale windkracht een boom van de rand van de weg op de weg
waait, en tien minuten later rijdt een auto daar frontaal tegenop. De overheid wist van
het omwaaien niets. Toch is zij volgens vaste jurisprudentie aansprakelijk, tenzij zij
bewijst dat voor het verkeersongeluk aan de buitenkant van de boom niet zichtbaar
was dat de boom in een slechte staat verkeerde!" In geval van stenen op de weg
is de Conseil d'Etat milder. Zo oordeelde hij dat de overheid niet zonder meer
verplicht is te voorkomen dat er stenen van de bergen op het wegdek rollen ook al
is bekend dat dit gevaar zich op een weg vaak voordoet. Of de overheid een dergelijke
plicht heeft, hangt mede af van de kosten van en de technische moeilijkheden bij het
realiseren van adequate voorzieningen.""

CONCLUSIE AANSPRAKELIJKHEID VOOR WEGEN

Bij een ongeval op de weg veroorzaakt door een gebrek is de overheid in beginsel
aansprakelijk tenzij zij bewijst dat zij de weg normaal heeft onderhouden. Wat een
normaal onderhoud met zich brengt verschilt van geval tot geval. Soms moet de
overheid waarschuwen, dan weer het gebrek voorkomen.
De overheid moet de weggebruiker waarschuwen indien hem een gevaar bedreigt dat
min ofmeer permanent is. Op haar rust dan de plicht borden te plaatsen die voor de
weggebruiker duidelijk aangeven hoe de wegsituatie is. Eventueel moeten zij verlicht
worden. In uitzonderlijk gevaarlijke situaties (weg in aanleg) is het plaatsen van borden
niet voldoende. Hetzelfde geldt bij kapotte beschermingshekken.

343 CE 17 juni 1985, nr. 48369, RTP 1986, nr. 48. Eigen schuld van Mw. Locatelli spee\de ook een rol.
344 CE 20 februari 1985, nr. 48360, RTP 1985, nr. 77.
345 CE 21 november 1984, nr. 42475, RTP 1985, nr. 50: "agglomeration d'une certaine importance".
346 Zie bijv. CE 27 maart 1985 nr. 49115, RTP 1985, nr. 74; CE 27 september 1985 nr. 42983, RTP

1986, nr. 36; CE 15 oktober 1986, nrs. 65677 en 68460, RTP 1987, nr. 31; CE 25 november 1987,
nr. 83315, RTP 1988, nr. 22. Zie ook Mazeaud-Mazeaud, a.w., nr. 1602.

347 CE 20 maart 1987, nr. 63220, RTP 1988, nr. 23.
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Realiseert zich een gevaar op een weg dat daar praktisch nooit voorkomt dan is de
overheid slechts verplicht te waarschuwen indien het gevaar haar bekend is vanafhet
tijdstip dat zij er redelijkerwijs iets aan had moeten doen.
De overheid moet voorkomen dat losse verkeersborden, bomen en stenen op de weg
geraken, Daarbij is de norm voor verkeersborden het strengst: aileen als de overheid
aantoont dat de borden losgeraakt zijn door een uitzonderlijke storm is zij niet
aansprakelijk. Voor bomen geldt dat de overheid tot schadevergoeding gehouden is
indien aan de buitenkant zichtbaar was dat de boom in een slechte staat verkeerde.
Rollen er regelmatig stenen van de bergen op het wegdek dan is zij aansprakelijk,
afhankelijk van haar technische en financiele mogelijkheden.
Globaal gesproken kan geconcJudeerd worden dat voor de aansprakelijkheid van
gebrekkige wegen een milder regime geldt dan in het privaatrecht voor "gebrekkige"
vloeren en dergelijke. Bekendheid met het gevaar en vermijdbaarheid (in praktisch
en financieel opzicht) van het ongeval spelen een grote rol. Het feit dat overheden
de wegbeheerders zijn, zal daarvoor de verklaring zijn.

12.4 Aansprakelijkheid voor zaken in de natuur

12.4.1 Gevaren van de natuur

Het Nederlandse stelsel van risico-aansprakelijkheden kent een aansprakelijkheid voor
roerende zaken en onroerende zaken. Bij onroerende zaken moet het dan gaan om een
opstal, een door menselijk ingrijpen ontstane onroerende zaak.?" Dit betekent dat
voor andere onroerende zaken, zoals bomen en moerassen, geen risico-aanspra-
kelijkheid geldt.
In bet Franse recht Jigt dit anders. Daar rust op de "gardien" van bomen en grond de
risico-aansprakelijkheid van art. 1384 al. 1 Cc. Zij speeJt vooral in de situaties dat
bomen omvaIlen, takken afbreken, grond verscbuift en rotsblokken rollen.
Het moet dan natuurlijk wei gaan om bomen en grond die niet aan een overheid
toebehoren. Vallen bomen op gemeentelijke campings om, of, breekt een tak van een
boom in een staatsbos, dan wordt aansprakelijkheid beoordeeld aan de band van bet
administratief recht.':" Daarin bestaat de norm in deze situaties dat de overheid
aIleen aansprakelijk is bij een gebrekkig onderboud van de bomen. Daarvan is slechts
sprake indien aan de buitenkant van de boom te zien was dat bij in een slechte staat
verkeerde.
In het privaatrecht gelden andere normen. Verschuift grond van het ene perceel op
het andere, dan is art. 1384 al. 1 Cc van toepassing: er is immers beweging en contact
en daarom heeft de zaak bijgedragen aan het ontstaan van de schade.l" Hetzelfde

348 Zie par. 4.3.2.
349 Zie bijv.: CE 7 januari 1970, D. 1970.744 (overheidsparken en tuinen) en CE 30 juni 1976, Rec.341.

(gemeentecarnping).
350 Zie par. 2.7.
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geldt bij naar beneden rollende stenen waardoor wandelaars getroffen worden. Of in
geval bomen omwaaien.'" Komt een rotsblok stil te Jiggen op een weg dan is er
alleen aansprakelijkheid indien het blok een abnonnale positie inneemt. Daarbij is van
groot belang in hoeverre het slachtoffer het blok heeft kunnen zien liggen en de schade
heeft kunnen voorkomen.l"
Deze privaatrechtelijke norm, met name bij beweging en contact, lijkt toch weI erg
ver te gaan. Is een "gardien" van een bos werkelijk altijd aansprakelijk indien een
wandelaar een tak op zijn hoofd krijgt? In de Franse literatuur en rechtspraak wordt
deze vraag beslist ontkennend beantwoord. Het probleem is echter het vinden van
criteria om de aansprakelijkbeid te beperken.
Aanvankelijk werd een beperking gezocht in het begrip "gardienv.?" De redenering
was dat art. l384 al. 1 Cc aileen van toepassing was met betrekking tot zaken
waarvoor ook daadwerkelijk toezicht ("garde") nodig was. De enkele hoedanigheid
van eigenaar was daarvoor niet voldoende. Aldus werd een onderscheid mogelijk
gemaakt tussen gebieden met gecultiveerde bomen (Iangs de weg, in tuinen en parken)
waarvoor art. 1384 al. 1 Cc moest gelden en de gebieden waar de mens niet in de
natuur had ingegrepen (bossen en woudenj.l"
Deze redenering werd echter door het Hof van Cassatie in 1930 verworpen.l" Art.
1384 al. 1 Cc bepaalt niet dat schade vergoed moet worden indien een plicht tot
toezicht geschonden is, maar als een zaak schade veroorzaakt. Daarmee gaf het hof
duidelijk aan dat geen onderscheid gemaakt kon worden tussen gecultiveerde bomen
en terreinen en niet gecultiveerde bomen en terreinen.
De rechtspraak bereikte via andere wegen aansprakelijkheidsbeperkingen voor de
eigenaar. Het kan zijn dat hij zijn hoedanigheid van "gardien" rechtsgeldig heeft
overgedragen aan een ander. Bijvoorbeeld een bedrijf dat het bos onderhoudt. Wordt
door dat bedrijf een boom gekapt waardoor schade ontstaat, dan is het bedrijf de
"gardien" en niet de eigenaar.?"
Maar stel nu dat een derde, zonder toestemming van de eigenaar, een boom omzaagt.
De boom valt boven op electrische hoogspanningskabels. Is de eigenaar dan aansprake-
lijk? Het antwoord is nee. De eigenaar kan zich beroepen op een bevrijdende oorzaak
(daad van een derde). Hetzelfde geldt voor het geval skiers een lawine veroorzaken.
De eigenaar is niet aansprakelijk. '
Een andere bevrijdende omstandigheid is overmacht. Het moet dan gaan om een van
buiten komende oorzaak die voor de "gardien" niet voorzienbaar of vermijdbaar was.
Daarvan is in situaties met grondverschuiving al snel sprake. Zo oordeelde het Hof
van Cassatie bijvoorbeeld dat de omstandigheden dat een heuvel instabiel was, er

351 Voor naar beneden rollende stenen zie Civ. II, 17 maart 1993, Bull. civ. nr. 116.
352 lie par. 2.8.
353 Over dit begrip kom ik in par. 2. \3.2 uitgebreid te spreken. Hier stel ik het slechts aan de orde of

het een beperking op de risico-aansprakelijkheid van art. 1384 aI. I Cc kan zijn.
354 Mestre, Responsabilite des proprietaires d'arbres a raison des dommages causes aux reseaux de

distribution delectricite, Rev. critique de legislation et de jurisprudence 1925, biz. 408 e.v.
355 lie par. 2.4.
356 lie par. 2.13.2.
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eerder verschuivingen waren geweest, er een langzame beweging van de massa richting
dal was, in combinatie met hevige regenval, overmacht opleverden."?
Bij vallende stenen neemt het Hof van Cassatie ook snel overrnacht aan. In 1991
somde het de volgende relevante factoren op: er was nooit eerder een ongeluk met
vallende stenen op het rotsachtig terre in voorgekomen; er was de laatste jaren geen
enkel menselijk ingrijpen geweest. Hieruit leidde het af dat de val van de stenen
veroorzaakt was hetzij door een derde, hetzij een dier, hetzij een gebeurtenis van de
natuur. In al die mogelijke gevallen ging het om een gebeurtenis die de "gardien" niet
kon voorzien of voorkornen.l" Blijkbaar komt onduidelijkheid ten aanzien van de
oorzaak van het ongeval niet altijd voor risico van de "gardien". De omstandigheid
dat een gebied niet gewijzigd is door menselijk ingrijpen speelt daarbij een rol.
Een storm kan voor de "gardien" van een boom overmacht opleveren. Het moet dan
wei zo zijn dat de omgevallen boom niet gebrekkig was.?" Is dit weI het geval dan
wordt niet de storm als oorzaak gezien, hoe krachtig ook, maar het gebrek aan de
boom. De "gardien" van de gebrekkige boom is dan aansprakelijk."?

CONCLUSIE GEVAREN VAN DE NATUUR

Wordt schade veroorzaakt door bomen of grond die niet aan een overheid toebehoren,
dan rust een risico-aansprakelijkheid op de "gardien". De Franse rechter maakt geen
onderscheid tussen gecultiveerde born en en gronden en niet-gecultiveerde, Waar de
grond ook Iigt, of waar de boom ook staat, art. 1384 al. 1 Cc geldt. Beperkingen van
deze aansprakelijkheid worden gezocht in het begrip "gardien", de daad van een derde,
overmacht en risico-aanvaarding (onbevoegd betreden van een afgesloten terrein). Met
name overrnacht wordt bij grondverschuivingen en rollende stenen snel aangenomen.
In tegenstelling tot andere geval\en, zoals bomen of andere zaken, komt onbekendheid
met de oorzaak van het ongeval niet altijd voor risico van de "gardien". De omstandig-
heid dat een gebied niet gewijzigd is door menselijk ingrijpen speelt daarbij een rol.

12.4.2 Verontreiniging van grand en water

In het Nederlandse recht bestaat duidelijk de tendens een eigenaar van vervuilde grond
de kosten te laten drag en van de sanering daarvan. Oit ongeacht of hij de vervuiler
is of niet. En bovendien, ongeacht of de vervuiling percelen van anderen schaadt of
dreigt te schade."!

357 Civ. 11,20 november 1968, Gaz. Pal. 1969, biz. 119. lie ook TGI Versailles, 27 februari 1968, D.
1969 somm. 10.

358 Civ. 11,27 februari 1991, Bull. civ. nr. 66.
359 Civ. III, 29 juni 1988, D. 1988, I.R., biz. 216. lie ook Dejean de la Batie, a.w., nr. 136.
360 Dejean de la Batie (a.w., nr. 136 noot 165) noemtals uitzondering hierop de situatie dat een "gardien"

geen invloed kan uitoefenen op de zaak, zoals op de krachten van de natuur die een aardverschuiving
veroorzaken.

361 lie par. 4.5.
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Welke nonnen gelden in Frankrijk, dat, zoals al vaker vermeld, een risico-aanspra-
kelijkbeid kent voor zaken?
Art. 1384 al. 1 Cc ziet als regel aileen op situaties waarin schade is toegebracht door
een zaak aan een ander dan de "gardien".362 Dit sluit de aansprakelijkheid van de
"gardien" jegens zichzelf wegens vervuilde grond uit.
am de eigenaar van vervuilde grond de kosten voor sanering te laten dragen zou in
Frankrijk derhalve een regel geintroduceerd moeten worden als art. 27d lid 3 Ontwerp-
wet bodembescherming. Daaraan wordt echter niet gedacht.
Reden hiervoor is onder meer dat de beiangstelling van het grote publiek en de politiek
voor het probleem van de bodemverontreiniging gering is.363 Bovendien liggen de
meeste industriele gebieden niet in dicht bevolkte streken.?" Een andere reden is
dat het economisch niet verantwoord wordt gevonden zeer veeIgeld in de sanering
van de bodem te pompen.l" De Nederlandse houding op het punt van de reeds
bestaande bodemverontreinigingen wordt als extreem en te arnbitieus ervaren.i"
Yoor de oplossing van het probleem van bodemverontreiniging waarvoor geen
vervuiler aansprakelijk is, denkt men in de richting van fondsvorming. Remond-Gouil-
loud zegt het aldus:

"S'agissant d'un risque de societe Ie financement doit en etre redistribue sur Ia so-
ciete. ,,367

Het gaat om een risico van de gemeenschap en daarom moet zij ook de kosten voor
haar rekening nemen.
Inmiddels is aan deze gedachte vonn gegeven. Bij wet van 13 juli 1992 werd een
belasting op afvalstoffen in het leven geroepen. De opbrengst daarvan komt ten goede
aan een fonds dat onder meer als taak heeft vervuilde bodems te reinigen waarvoor
geen (solvabele) persoon aansprakelijk is.368Deze oplossing heeft het voordeel dat
ze aansluit bij het fonds dat de Ontwerprichtlijn Afvalstoffen in het leven roept.?"

362 Voor het geval dat de "gardien" een inzittende is van zijn eigen auto, geld! een uitzondering op grond
van de Loi Badinter. Zie par. 2.12.1.

363 Champion, Donna! et Michel, Un problerne d'environnement industriel: les sites contarnines, Ecole
des Mines de Paris juli 1992, biz. 28.

364 Champion, Donnat et Michel, a.w., biz. 35: "( ..) elles (Ies friches industrielles, CS) se situent dans
des zones desheritees en plein depeuplernent, (..)."

365 Champion, Donnat et Michel, a.w., biz. 65. _
366 Champion, Donnat et Michel, a.w., biz. 48: "Les Pays-Bas se toument progressivement IIla fois vers

des objectifs plus realistes e! vers des methodes plus pragmatiques" en biz. 70: "( ..) ce pays (les Pays-
Bas, CS) parmi les plus extrernistes pour le traitement des pollutions heritees (..)."

367 l-Cl., Reparation du prejudice ecologique (Remond-Gouilloud), Fasc. 1060, nr. 69.
368 Art. 22-1 jo art. 22-3 Loi no. 92-646 du 13 juillet 1992. "Ce fonds a pour objet: (..) la participation

au financement de 1a remise en etat ( ..) des terrains pollues (..) lorsque cette participation est devenue
necessaire du fait de 1a defaillance de I'exploitant ou du detenteur ou de l'echec des mesures de
protection du site." Genoemde wet wijzigt de aansprakelijkheidsregels niet. Zie Champion, Donnat,
Michel, a.w., biz. 67: "Elle (la loi, CS) ne modifie en rien les regles de responsabilite (..)."

369 Zie art. 11 Ontwerprichtlijn Afvalstoffen.
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Stel vervuiling migreert van perceel A naar perceel B. Is aansprakelijkheid op grond
van art. 1384 al. 1 Cc dan theoretisch mogelijk? In beginsel luidt het antwoord
bevestigend. Bij migratie van vervuilde grond van het ene perceel naar het andere is
er immers beweging en contact, zodat de zaak heeft bijgedragen aan het ontstaan van
de schade."? De eigenaar van het vervuilende perceel kan als "gardien" worden
aangemerkt.?" Toch laat de rechtspraak zien dat de risico-aansprakelijkheid van art.
1384 al. 1 Cc eigenlijk niet op vervuilingssituaties wordt toegepast.!" In de literatuur
worden daarvoor verschillende redenen genoemd. Het artikel zou slachtoffers te zeer
begunstigen, zegt Prieur."? Volgens Martin en Despax zouden de begrippen "zaak"
en "gardien" op een ongeloofwaardige manier worden opgerekt.!" In ieder geval
is duidelijk dat aansprakelijkheid aileen in uitzonderlijke gevallen via de norm van
art. 1384 al. I Cc kan worden bereikt.!"

Als milieuvervuiling niet tot aansprakelijkheid leidt op grond van art. 1384 al. 1
Cc, wat is dan de norm? Sinds lange tijd is dat hinder ("trouble anormal de voisina-
ge").J76 Er wordt met andere woorden aansluiting gezocht bij het burenrecht. Voor
vervuiling van grond en water gelden min of meer dezelfde regels als voor overlast
door middel van lawaai, stank en luchtverontreiniging.
Dit brengt allerlei consequenties met zich. De centrale vraag voor aansprakelijkbeid
is niet of de vervuiler onzorgvuldig gehandeld heeft, maar ofhij een zodanig gebruik
van zijn eigendomsrecht maakt dat zijn buren daar last van hebben en de grens van
wat zij als buren hebben te tolereren, wordt overschreden.""
Waar het op aankomt is derhalve welke factoren bepalen of buren een bepaalde
overlast hebben te tolereren. In de rechtspraak zijn er verschillende subregels ontwik-
keld.
Zo moet het gaan om een overlast van een zekere ernst. Niet iedere vervuiling geeft
aanleiding tot aansprakelijkheid. Vissers die hun materiaal vaker moeten schoonmaken
omdat de naburige petro-chemische industrie zo af en toe kleine hoeveelheden olie
loost, kunnen hun schade niet verhalen?" Op dit punt lijkt het Franse recht af te

370 lie par. 2.7.
371 lie par. 2.13.2.
372 Despax, a.w., biz. 789; Girod, La reparation du dommage ecologique 1974,biz. 3gen 94 e.v.; Martin,

a.w., biz. 20 e.v.; Prieur, a.w., biz. 731 e.v.
373 Prieur, a.w., biz. 732.
374 Despax, a.w., biz. 789; Martin, a.w., biz. 20.
375 Champion, Donnat, Michel, a.w., biz. 20: "De meme, Ie recours en action civile en matiere de

pollution des sols, prevu par l'article 1384 du Code Civil, est exceptionnel. En effet, les dommages
causes aux tiers sont difficiles aetablir. Seuls des cas flagrants, comme I'affaire Shell a Petit-Couronne
(emanation d'hydrocarbures par les sols ayant entraine une explosion), et I'affaire SPCM a Mulhouse
(pollution d'une nappe phreatique par des solvants organochlores) se preterit IIce type d'action."

376 lie bijv.: Civ. III, 18 juli 1972,0.1973,27.
377 Dejean de la Batie, a.w., nr. 51; Girod, a.w., biz. 31 e.v.; J.-CI., Reparation du prejudice ecologique

(Rernond-Gouilloud), Fasc. 1060, nrs. IS e.v.
378 Martin, a.w., biz. 49 en de daar geciteerde uitspraken.
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wijken van het komende Nederlandse recht. Gedeputeerde Staten kunnen voor nieuwe
verontreinigingen een saneringsbevel geven ongeacht de ernst van de vervuiling.?"
Een andere subregel is dat het tolerantie-niveau van de buren afhankelijk is van de
tijd en plaats waarin de vervuiling geschiedt. In industriele gebieden ligt de grens
hoger dan in woongebieden. In een stedelijke omgeving hoger dan op het platte-
land."? In de huidige tijd wordt minder getolereerd dan in het verleden."" Het
Franse recht kiest een ander criterium dan de Nederlandse Ontwerpwet bodembescher-
mingo Daar moet een perceel zo schoon zijn dat het voor aile doeleinden gebruikt kan
worden (multifunctionaliteitj.l" In hun rapport over bodemsanering van 1992 wijzen
Champion, Donnat en Michel de multifunctionaliteitseis expliciet af als doe I op
zich.38J Zij stell en voor slechts zodanig te saneren dat de huidige en toekomstige
gebruikers van de grond en het grondwater veilig zijn.384

Naast de hierboven genoemde subregels kan de gevoeligheid van de buren voor de
overlast een rol spelen. Niet echter in die zin dat personen met een meer dan normale
gevoeligheid schade kunnen claimen.?" Wei kunnen leeftijd (bij geluidsoverlast)
en beroepsmatige activiteiten (muziekleraar) een rol spelen.l" Maar naar Frans recht
lijkt uitgesloten dat voor een vervuiling aansprakelijkheid bestaat omdat personen
gevoelig zijn voor hoesten en niezen. Hun verhuiskosten kunnen zij dan ook niet
vergoed krijgen."" In het komende Nederlandse recht is dit bij aansprakelijkheid
op grond van art. 6: 175 BW wei mogelijk.!" Niet uitgesloten is dat het gebruik van
het naburig perceel als een te respecteren gevoeligheid van buren zal worden be-
schouwd. Zo werd aan een boer schadevergoeding toegekend voor de vervuiling van
lood en cadmium van zijn akker.?"

Een probleem bij hinder is dat het in concreto toepassen van de hierboven genoemde
subregels zeer nauw verweven is met de feiten. Of aan het criterium voldaan is,
onttrekt zich daarmee voor een groot deel aan de controle van het Hof van Cassa-
tie."?

379 Zie art. 27d lid 3 Ontwerpwet bodembescherming en par. 4.5.2.
380 Dejean de la Batie, a.w., nr. 54 en Girod, a.w., biz. 71 e.v.
381 Girod, a.w., biz. 73 e.v.
382 Zie par. 4.5.3.
383 Champion, Donnat, Michel, a.w., bIz. 71: "La protection de la multifonctionalite du sol ne peut etre

une fin en soi, com me I'analyse du cas neerlandais Ie montre."
384 Champion, Donnat et Michel, a.w., bIz. 71: "( ..), la politique de protection des sols peut raisonnable-

ment se donner deux objectifs: - proteger les usagers du sols, presents et futurs; - sauvegarder la
ressource strategique des nappes phreatiques."

385 Dejean de la Batie, a.w., nr. 55 en Girod, a.w., biz. 66 e.v.
386 Dejean de la Batie, a.w., nr. 55.
387 Girod, a.w., biz. 70 e.v.
388 Tn de par1ementaire geschiedenis op art. 6: 175 BW wordt gevoeligheid voor hoesten en niezen strikt

genomen onder de persoonlijke predispositie van het slachtoffer gebracht. Naar Frans recht spee1t
die gevoeligheid ook daar geen ro1. Zie par. 2.14.

389 Cour Douai, 25 april 1991, Code Permanent Environnement et Nuisances (Dechets), nr. 107.
390 Dejean de la Batie, a.w., nr. 52. In het Franse recht wordt dit wei aangeduid als de soevereiniteit van

de lagere rechter. Nadee1 is dat op deze manier weinig eenheid in de rechtspraak gewaarborgd wordt.
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AFVALSTOFFEN

Sinds 15 juli 1975 kent het Franse recht een aparte regel voor afvalstoffen. Art. 3 van
de Wet met betrekking tot afvalstoffen en de recycling van materialen luidt als voigt:

"Au cas OU des dechets sont abandonnees, (..), l'autorite titulaire du pouvoir de police peut,
(..), assurer d'office l'elirnination desdits dechets aux frais du responsable."?"

De overheid is daarmee de bevoegdheid gegeven de kosten van sanering op een
vervuiler te verhalen. Het lijkt erop dat de overheid spaarzaarn van deze bevoegdheid
gebruik maakt.""

In art. I wordt het begrip "afvalstof' omschreven:

"tout residu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute
substance, rnateriaux, produit ou plus generalernent tout bien meuble abandonne ou que
son detenteur destine a I'abandon."

Het is derhalve een zeer ruim begrip. Niet aIleen aile industriele afval valt er onder,
maar ook aIle zaken die bestemd zijn om weggegooid te worden. Het sluit biermee
aan bij het begrip afvalstoffen van de Richtlijn Afvalstoffen. De omstandigheid dat
stoffen economiscb gezien nog bruikbaar zijn, staat er niet aan in de weg ze als
afvalstoffen te bestempelen."" Evenals in art. 1384 al. 1 Cc is dus enige vorm van
bekendheid van gevaar van de afvalstoffen bij de aansprakeIijke persoon niet vereist.
Dit in tegenstelling tot art. 6: 175 BW in het Nederlandse recht.
VoIgens art. 3 van de genoemde wet is de producent van de afvalstoffen aansprakelijk
totdat hij ze rechtsgeldig overdraagt aan een stortpIaats ofvuiInisverwerker. Van een
rechtsgeldige overdracht is geen sprake indien hij het afval heeft overgedragen aan
een vervoerder die het vervoIgens in een steengroeve stort.l" In dat gevaI blijft de
producent aansprakeIijk.

391 Loi nr. 75-633 du 15juillet 1975.
392 Code Permanent Environnement et Nuisances (Dechets), biz. 1590 e.v. Het effect van deze wet is

gering geweest in verband met de afwezigheid van goede alternatieven voor lozen. Zie Champion,
Donnat et Michel, a.w., biz. 72.

393 HvJ 28 maar! 1990, zaak C.206-88 en C.207-88, in: Jans, EG-Milieujurisprudentie 1992, biz. 133.
394 CE24 maar! 1978, req. no 01291, Rec., bIz. 156. De figuurdatde producentaansprakelijkblijftheet

"prolongement direct". Op 11 april 1986 bevestigde de Conseil d'Etat deze rechtspraak. Zie Code
Permanent Environnement et Nuisances (Dechets), nr. 109.
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13 De aansprakelijke persoon

13.1 Inleiding

In par. 2.3 en par. 2.12.3 zagen we dat er verschillende aansprakelijkheidsregimes zijn
voor zaken en gebouwen.l" Deze regimes geven ook een afwijkend antwoord op
de vraag wie aansprakelijk is. Art. 1384 al. 1 Cc wijst de "gardien" aan en art. 1386
Cc de eigenaar.?"
Van deze twee begrippen bezorgt het begrip "gardien" de Franse juristen veel
kopzorgen. Er heerst nog steeds grote onzekerheid over, waardoor het aantal procedu-
res zeer groot is.397 Het zijn met name deze moeilijkheden die de Nederlandse wetge-
ver wilde vermijden door de aansprakelijkheid te koppelen aan het begrip "bezit-
ter".398 Gezien deze duidelijk keuze in het Nederlandse recht is het voor het doel
van deze studie niet zinvol alle subtiliteiten van de ontwikkelingen in het begrip
"gardien" te behandelen. Ik zal dan ook volstaan met een korte schets om vervolgens
stil te staan bij de antwoorden van het Franse recht op problemen die het Nederlandse
recht oproept.""

13.2 De aansprakelijke persoon bij risico-aansprakelijkheid voor zaken en
stoffen: de "gardien"

Uitgangspunt van de Franse rechter is dat de eigenaar van een zaak vermoed wordt
de "gardien" te zijn. Hij is immers de aangewezen persoon om toezicht te houden.
Maar het is natuurlijk heel goed mogelijk dat het praktisch gesproken voor de eigenaar
onmogelijk is om toezicht te houden. Zijn zaak kan bijvoorbeeld in gebruik zijn bij
een ander. Misschien omdat hij haar uitgeleend heeft, of verhuurd, of ter vervoer
aangeboden. De zaak kan ook gestolen zijn. Voor deze en dergelijke situaties biedt
het Franse recht de mogelijkheid van tegenbewijs dat de eigenaar de "gardien" niet
is.400 Op deze manier introduceert het Franse recht toch weer een element van on-
zorgvuldigheid in de risico-aansprakelijkheid voor zaken."" De zorgvuldigheid speelt
echter geen rol bij het karakteriseren van het gedrag van een persoon, maar bij het

395 Zie voor de precieze afbakening van "chose inanimee'' en "biltiments" de par. 2.3.
396 Zoals in par. 2.3 uiteengezet zijn de regels voor de aansprakelijkheid voor zaken en dieren wei over

verschillende wetsartikelen verspreid, namelijk art. 1384 al. I Cc en art. 1385 Ce, maar zijn ze
identiek. Voor de vraag wie de aansprakelijke persoonis, worden ook dezelfde regels gebruikt. Zie
Dejean de la Batie, a.w., nr. 128 en Viney, a.w. 1982, nr. 675. Dit ondanks het feit dat de tekst van
art. 1385 Cc afwijkt van die van art. 1384 al. ICc. Het eerste artikel legt de aansprakelijkheid bij
de eigenaar ("proprietaire") en bij de gene die zich van het dier bedient ("celui qui s'en sert"). Het
tweede bij degene die zaken "sous sa garde" heeft. In het vervolg zal ik steeds spreken over "gardien".

397 J.-CI. Resp. civ. (Denis), Fasc. 150-2, nr. I; Starck, a.w., nr. 540 e.v.; Viney, a.w. 1982, nr. 675.
398 PG Boek 6, biz. 745.
399 Zie par. 4.11.
400 Dejean de la Batie, a.w., nr. 129 en Starck, a.w., nr. 553 e.v.
401 J.-Cl. Resp. civ. (Denis), Fasc. 150-2.
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bepalen op wie de aansprakelijkheid moet rusten. Een aangespraken eigenaar kan
daarom niet het verweer voeren dat hij zorgvuldig toezicht heeft gehouden; wei dat
hij geen "gardien" is, bijvoorbeeld omdat hij zijn zaak heeft verhuurd of omdat zijn
zaak gestolen is.
Twee beroemde arresten hebben het begrip "gardien" in het bijzonder vorrn gegeven.
In het Franck-arrest''" gaf het Hof van Cassatie het criterium ter bepaling van "gar-
dien". In het Oxygene Liquide-arrest introduceerde het een onderscheid in "garde du
comportement" en "garde de la structure't.t" Maar daarover later. Eerst het Franck-
arrest.
In de nacht van 24 op 25 december 1929 parkeerde Claude Franck de wagen van zijn
vader in Nancy. Dezelfde nacht werd deze gestolen door een onbekende persoon. Deze
veroorzaakte een ongeval waarbij de heer Connot de dood vond. De weduwe en wezen
Con not sprak vader Franck aan als "gardien" van de wagen. Na twaalf jaar gaf het
Hof van Cassatie uitsluitsel:

"Attendu que, pour rejeter la demande des consorts Connot, l'arret declare qu'au moment
ou I'accident s 'est produit, Franck, depossede de sa voiture par l'effet du vol, se trouvait
dans l'irnpossibilite d'exercer sur ladite voiture aucune surveillance; qu'en l'etat de cette
constatation, de laquelle il resulte que Franck, prive de I'usage, de la direction et du
controle de sa voiture, n'en avait plus la garde et n'etait plus des lors soumis a la
presornption de responsabilite edictee par l'article 1384, alinea l er du Code civil (..)."

Bij diefstal heeft de eigenaar geen mogelijkheid van toezicht op zijn wagen. Hij heeft
met andere woorden niet de mogelijkheid van gebruik ("usage"), bestuur ("direction")
en contrale ("controle") over zijn wagen. Oaarom is hij geen "gardien" meer.
Sinds dit arrest is het criterium niet meer gewijzigd. Wei is er een stroom van
rechtspraak over de praktische uitwerking van het criterium. Zo is bij een verbouwing
de aannemer "gardien" van het gebouw. Bij verhuur de huurder. Wordt een dier
behandeld door een dierenarts dan is hij de "gardien". Gebruikt iemand bij een moord
een pistool van een ander, dan is de moordenaar de "gardien".404 Het kind dat een
sneeuwbal gooit, is "gardien.?" Er wordt met andere woorden nauw aangesloten
bij het feitelijk gebruik van een zaak.?" Dit noemt men wei de "garde materielle".
Oaarbij gaat het dan om de feitelijke bevoegdheid om onafhankelijk van anderen de
zaak te gebruiken.?" Maar feitelijk gebruik geeft niet altijd de doorslag. Volgens
vaste rechtspraak is een werknemer die een zaak van zijn werkgever onder zich heeft,
niet de "gardien" maar de werkgever.?"

402 Ch. reunies, 2 december 1941, D.C. 1942, 25 note Ripert.
403 Civ. II, 5 januari 1956, D. 1957,261 note Rodiere.
404 lie Viney, aw. 1982, nr. 689.
405 Civ. 11,6oktober 1982, Gaz. Pal. 1983, I, pan., 80.
406 Starck, aw., nr. 564.
407 Starck, a.w., nr. 567.
408 Dejean de 1aBatie, a.w., nr. 130; Starck, a.w., nr. 552; Viney, a.w. 1982, nr. 684. Slechts indien de

werknemer de zaken van zijn werkgever buiten de hem opgedragen taak gebruikt is hij "gardien".
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HET ONDERSCHEID "GARDE DU COMPORTEMENT" EN "GARDE DE LA STRUCTURE"

Onmogelijkheid om toezicht te houden op bepaalde aspecten van een zaak was voor
het Hof van Cassatie aanleiding om in het arrest Oxygene Liquide een nadere
uitwerking te geven van het Franck-arrest.
Wat was het probleem? De Societe Oxygene Liquide had met de vervoerder Bertrand
een overeenkomst gesloten voor het transport van tlessen samengeperste zuurstof.
Terwijl de tlessen opgeslagen waren bij Bertrand, ontplofte er een, Vastgesteld werd
dat daarvoor geen oorzaak van buiten aangewezen kon worden. Wat wei de oorzaak
was, bleef onduidelijk. De Societe werd aangesproken als "gardien". Zij had echter
niet het feitelijk toezicht. Oat had immers de vervoerderlbewaarder. Het Hof Poitiers
wees de vordering toe. In cassatie bleef deze uitspraak overeind.

"Attendu qu'au lieu de se bomer a caracteriser la garde par la seule detention materielle,
les juges du fond devaient, (..), rechercher si Ie detenteur auquella garde aurait ete trans-
feree avait I'usage de I'objet qui a cause Ie prejudice ainsi que Ie pourvoir de surveiller
et d'en controler tous les elements" (cursivering van mij, CS).

Gezien het feit dat er voor de vervoerder, die feitelijk de tlessen onder zich had, geen
mogelijkheid was om daadwerkelijk toezicht te houden op het schadeveroorzakende
element van de zaak, namelijk de structuur daarvan, was niet hij de "gardien" maar
de Societe.
Sinds dit arrest wordt een onderscheid gemaakt tussen "garde de la structure" en "garde
du comportement". Indien de oorzaak van schade voortkomt uit de zaak zelf?", dan
geldt de "gardien de la structure" als de aansprakelijke persoon. Dit kan de producent
van de zaak zijn, de importeur of de eigenaar.?" Is de oorzaak van de schade niet
daarin gelegen dan gelden de regels zoals hierboven beschreven.

BEWIJSVERMOEDEN DAT DE OORZAAK VAN HET ONGEVAL IN DE ZAAK ZELF LIGT

De "gardien de la structure" en de "gardien du comportement" zijn derhalve niet
gezamenlijk aansprakelijk voor schade voortkomend uit een ongeval. La garde est
alternative, heet dat in het Franse recht. Dit betekent dat het voor slachtoffers van
groot belang is de precieze oorzaak van het ongeval te bewijzen. De rechtspraak komt
hen echter verregaand tegemoet. Bij een explosie of implosie wordt vermoed dat de
zaak zelf daarvan de oorzaak is. De "gardien de la structure" is de aansprakelijke

409 De Fransen spreken hier van "vice". Dit moet echter niet slechts met "gebrek" worden vertaald. Uit
het Oxygene-arrest zelfblijkt immers dat er ook gevaarlijke stoffen onder vallen. Zoals in par. 4.4.2
beschreven vereist art. 6: 175 BW voor aansprakelijkheid niet dat een stof gebrekkig is, Zij hoeft
slechts "gevaarlijk" te zijn.

410 Dejean de la Batie, a.w., nr. 132; Starck, a.w., nr. 589 en Viney, a.w. 1982, nr. 692 e.v. Roland en
Boyer wijzen t.a.p. op het probleem criteria te vinden om te kiezen tussen de producent of de eigenaar
als aansprakel ijke persoon. Overigens is totop moment van afsluiten van dit onderzoek de EG-richtlijn
produktenaansprakelijkheid in Frankrijk niet germplementeerd.
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persoon."! En ook buiten deze gevallen zijn er voorbeelden van een dergelijk
vermoeden.""
Op dit punt lijkt de situatie voor slachtoffers in Frankrijk te verschillen van die in
Nederland. Bij twijfel over de oorzaak van een ongeval geldt naar Nederlands recht
dat het slachtoffer de oorzaak van het ongeval (gebrekkige roerende zaak of gevaarlijke
stot) moet bewijzen. Dit is althans wat in art. 6: 175 lid 5 BW staat."" Een redelijke
uitleg van deze bepaling brengt echter met zich dat bedoeld moet zijn ten gunste van
het slachtoffer een bewijsvennoeden te scheppen dat de gevaarlijke stof de oorzaak
van het ongeval is, en niet de gebrekkige zaak. Ret Franse recht geeft een extra
argument voor deze interpretatie.

13.3 Specifieke problemen

In deze paragraafbehandel ik de situaties waarin in het Nederlandse recht onduidelijk-
heid bestaat over de vraag wie nu de aansprakelijke persoon is. Ik noem als problemen:
diefstal, vrijwillig verlies, joyriding, en lege B.Y. 's.

VERLIES VAN CONTROLE OVER DE ZAAK DOOR DE DAAD VAN EEN DERDE: DIEFSTAL

EN ONBEVOEGD GEBRUIK

In het hierboven beschreven Franck-arrest gaf het Hof van Cassatie uitsluitsel over
de vraag wie de aansprakelijke persoon was bij diefstal van een zaak: de dief. De
eigenaar verloor de mogelijkheid van toezicht en was daarrnee niet meer de "gar-
dien".'!" Voor onbevoegd gebruik geldt in wezen hetzelfde. Een werknemer die een
zaak van zijn werkgever voor louter privedoeleinden gebruikt wordt de aansprakelijke
persoon."" Gooit iemand een bloempot van een ander uit het raam boven op een
voorbijganger dan geldt de eigenaar niet als "gardien". Voor de situaties dat een kind
zonder toestemming in pa's wagen rondscheurt gelden echter andere regels. Pa blijft
de aansprakelijke persoon.?"

VERLIES VAN CONTROLE OVER DE ZAAK ZONDER INTERVENTIE VAN EEN DERDE:

ONTSNAPTE EN VERLATEN DIEREN; WEGGEGOOID AFVAL

Het komt regelmatig voor dat mensen hun huisdieren vlak voor de vakantie op een
verlaten plek achterlaten. Stel nu dat op die manier van een hond afstand wordt

411 Civ. 11,20 juli 1981, J.C.P. 82, 11,19848; Civ. II, 4 juni 1982, Gaz. Pal. 1983, I, pan., 80 en Civ
II, 4 juni 1984, Gaz. Pal 1984, 2, 634.

412 Dejean de la Batie, a.w., nr. 132.
413 Zie par. 4.4.2.
414 In 1936 gaf het Hof van Cassatie een andere oplossing. Diefstal had niet tot gevolg dat de eigenaar

niet meer als "gardien" aangesproken kon worden. Civ. 3 maar! 1936, D. 1936, 1,81.
415 Dejean de la Batie, a.w., nr. 130; Starck, a.w., nr. 552; Viney, a.w. 1982, nr. 684.
416 J.-CI. Resp. civ. (Denis), Fasc. 150-3, nr. 23 en nr. 97bis.
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gedaan. Op een gegeven moment bijt hij iemand. Wie is aansprakeJijk? Probleem is
dat naar Nederlands recht degene die de hond achterlaat geen bezitter meer is. De hond
is een res nullius geworden. En hoe zit het als een dier ontsnapt?
Een dergelijk probleem doet zich voor bij afval. De werkster van het dorpshuis te
Kamerik had vuilnis aan de straat neergezet. Daarmee was het dorpshuis geen bezitter
meer in goederenrechtelijke zin."? Het vuilnis is immers een res nullius geworden.

Wie houdt het Franse recht in dit soort gevallen aansprakelijk? Voor dieren wordt
het antwoord gegeven in het Chabannes-arrest.?" Chabannes was eigenaar van een
Duitse herder. Hij Iiet deze ergens achter en vertrok uit de regio. De hond werd
opgenomen door de kweker Beaumet. Deze gaf hem twee jaar te eten.?" Op een
gegeven moment stak de hond plotseling de weg over waardoor een bromfietser ten
val kwam. Wie kan hij aanspreken? Het Hof van Cassatie overwoog dat Chabannes
aansprakelijk was tenzij hij bewees dat hij rechtsgeldig ("valablement") de "garde"
had overgedragen aan Beaumet. De omstandigheid dat Beaumet zich over het dier
ontfermd had, leverde geen rechtsgeldige overdracht op.
Indien de laatste eigenaar te traceren valt en deze niet kan bewijzen dat hij de zaak
rechtsgeldig heeft overgedragen blijft hij "gardien" daarvan, ook al heeft hij feiteJijk
geen mogelijkheid om controle uit te oefenen over de zaak. Dit Jigt ook voor de hand.
Hij heeft zich immers zelf in deze situatie gebracht door de zaak te verliezen.

Deze regellijkt af te wijken van de Nederlandse regel. Zoals ik in par. 4.11.2 zal
betogen leidt een louter goederenrechtelijke uitleg van het bezitterscriterium tot de
conc1usie dat de voormalige bezitter niet aansprakelijk is. Ook de situatie bij ontsnapte
dieren verschilt. Het Nederlandse recht accepteert daar slechts aansprakelijkheid voor
zover het dier niet verwilderd is.420
Voor afvalstoffen geldt een aparte regeling. Een producent van afval kan aansprakeJijk
gesteld worden voor de kosten van het verwijderen van het afval tenzij hij de afval-
stoffen heeft overgedragen aan een door de overheid erkende vuilnisstortplaats of
vuilnisverwerker."! Zo blijft hij aansprakeJijk indien hij het afval heeft overgedragen
aan een vervoerder die het vervolgens in een steengroeve stort.422Volgens art. 1384
al. I Cc zou hij dan in bepaalde omstandigheden geen "gardien" meer zijn. Deze regel
sluit aan bij het voorbeeld uit de parlementaire geschiedenis op art. 6: 175 BW e.v.
Daar werd de minister gevraagd wie bezitter was van dioxine die vrijkwam bij de

417 De vraag is echter of het begrip "bezitter" in aansprakelijkbeidsbepaJingen louter goederenrechtelijk
moet worden uitgelegd. Zie par. 4.11.2.

418 Civ. 22 mei 1964, D. 1965,705. Voor verontreiniging van grondwater door chemisch afval zie Civ.
II, 5 maart 1975, Bull. civ. nr. 73.

419 BIijkbaar was er sprake van occupatio.
420 Zie par. 4.11.2.
421 Art. 3 van Loi nr. 75-633 du 15 juillet 1975.
422 CE 24 maart 1978, req. nr. 01291, Rec., blz, 156. De figuur dat de producent aansprakelijk blijft

heet "prolongement direct". Op II april 1986 bevestigde de Conseil d'Etat deze rechtspraak. Zie Code
Permanent Environnement et Nuisances (Dechets), nr. 109.
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verbranding van buisvuil.f" De exploitant van de verbrandingsoven? De bezitter
van de wei waarop het neerslaat? De bezitter van de koeien die het gras grazen? De
melkfabriek, die de vergiftigde melk verwerkt? Of de buisvrouw, die de melk aan haar
gezin te drinken geeft?424Het antwoord van de bewindsman luidde dat de exploitant
bezitter blijft. Hieruit lijkt te volgen dat het begrip "bezitter" niet louter goede-
renrechtelijk moet worden uitgelegd.

Vaak zal het voorkomen dat de laatste bezitter van de zaak of de producent van
het afval niet te traceren is. Hoe luidt dan de regel in bet Franse recht? De recbtspraak
heeft de neiging de eigenaar van de grond of het gebouw waarop of waarin de res
nullius zich bevindt als "gardien" te beschouwen. Het slachtoffer moet echter bewijzen
dat de eigenaar het gebruik, het bestuur en de controle had over de zaak.425 Bij afval
zal daar praktisch gesproken geen sprake van zijn.

LEGE VENNOOTSCHAPPEN

Enkele jaren geleden liep de Amoco Cadiz op de klippen voor de Franse kust. Een
grote vervuiling van water en stranden was het gevolg. Tijdens de procedures kwam
naar voren dat het schip was ondergebracht in een aparte vennootschap die verder geen
noemenswaardige activa bezat. Het verschijnsel dat schepen en vrachtwagens met
gevaarlijke stoffen in aparte vennootschappen worden ondergebracht is derhalve ook
in Frankrijk bekend.
Maar evenals in Nederland zijn er geen uitspraken van rechters over de vraag onder
welke omstandigheden de moeder van de lege vennootschap als "gardien" aangemerkt
kan worden. Ook in de doctrine komt het probleem als zodanig niet aan de orde. Het
criterium van het Franck-arrest biedt echter aanknopingspunten om relevante omstan-
digheden te noemen. Het arrest heeft immers als uitgangspunt dat de "garde" verbon-
den is aan de feitelijke bevoegdheid om autonoom de zaak te gebruiken, dirigeren en
controleren. Daarvan is in ieder geval sprake indien de lege vennootschap zo verbon-
den is met de ondememing van de moedervennootschap dat de moederondememing
de feitelijke zeggenschap uitoefent over de vraag waar en wanneer het schip of de
vrachtwagen wordt ingezet. Uit feitelijke omstandigheden zal dit moeten worden
afgeleid. Daarbij is dan mogelijk relevant dat de planning met betrekking tot de
transportmiddelen bij de moederondememing geschiedt, bijvoorbeeld omdat de lege
vennootschap geen eigen personeel heeft. Wellicht dat ook van belang is of, en in
hoeverre, het bestuur van de lege vennootschap daadwerkelijk gebruik maakt van zijn
bevoegdheid een eigen, van de moederondememing onafhankelijke koers te varen.
Fiscale verbondenheid lijkt minder van belang. Het gaat homers om de feitelijke
zeggenschap ten aanzien van de inzet van de schepen en vrachtwagens.

423 Aanvankelijk werd door art. 6: 175 BW de bezitter als aansprakelijke persoon aangewezen. Later werd
dit gewijzigd in de beroeps- en bedrijfsmatige gebruiker. Zie par. 4.11.4.

424 TK 21 202, nr. 5, biz. 15.
425 Viney, a.w. 1982, nr. 679.
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De Amerikaanse rechter in de Amoco Cadiz zaak oordeelde dat de moeder (Standard
Oil) aansprakelijk was ook al behoorde het schip in eigendom toe aan een dochterven-
nootschap. De reden daarvoor was dat de dochter gezien werd als een louter instrument
dat volledig gecontroleerd werd door de moeder.i"
Ondertussen levert de regel dat de eigenaar vermoed wordt de "gardien" te zijn
natuurlijk problemen op. De lege vennootschap zal juist geen bewijs willen leveren
dat zij de "gardien" niet is. Op het slachtoffer zal daarom de bewijslast rusten aan te
tonen dat niet de eigenaar de "gardien" is maar de moederondememing.

14 Causaal verband met betrekking tot schade

Schade komt ook in het Franse recht pas voor vergoeding in aanrnerking indien zij
veroorzaakt is door een gebeurtenis waarvoor aansprakelijkheid bestaat. Evenals in
Nederland is in Frankrijk veel aandacht besteed aan dit vereiste. Desalniettemin bestaat
nog steeds een grote onzekerheid wanneer sprake is van causaal verband.?? De wet
bevat geen criteria en ook het Hof van Cassatie - in tegenstelling tot de Hoge Raad -
heeft nooit een algemene regel gegeven.?" Uit de rechtspraak kunnen echter wei
enkele regels gedistilleerd worden.t"
Centrale vraag in deze paragraaf is in hoeverre een risico-aansprakelijkheid invloed
heeft op het causaal verband. Het antwoord op deze vraag is naar Frans recht snel
gegeven: bij risico-aansprakelijkheid wordt geen ander criterium gehanteerd dan bij
schuld-aansprakelijkheid.

Neem bijvoorbeeld imrnateriele schadevergoeding. Deze komt voor vergoeding in
aanrnerking indien de grondslag van de plicht tot vergoeding art. 1384 al. I Cc is,
zelfs indien het slachtoffer geen letselschade heeft. Zo wees de Franse rechter
smartegeld toe aan twee personen die bij het verIaten van een winkel door een poort
heenliepen terwijl deze ten onrechte alarm sloeg."" Daalt iemands levensvreugde
door aantasting van het milieu, dan is immateriele schadevergoeding mogelijk.!"
In de literatuur zijn wei pleidooien verschenen am de mate van schuld van de

426 Procedures voor schadevergoeding lopen voor de Amerikaanse rechter. Hij kwam te staan voor de
keuze of hij het recht van de Verenigde Staten moest toepassen of Frans recht. De keuze viel op
Amerikaans recht; het Franse recht zou daar immers vol gens hem niet van afwijken. Zie: Bonnassies,
L'affaire de l'Amoco Cadiz, in: Espaces et Ressources Maritimes 1986, biz. 183 e.v.

427 Hiervoor kunnen twee oorzaken worden aangewezen: complexiteit van de materie en het feit dat het
Hof van Cassatie de lagere rechters grotendeels vrij laat. Zie Viney, a.w. 1982, nr. 349.

428 Dejean de la Batie, a.w., nr. 74 en Starck, a.w., nr. 1202.
429 Het Franse recht hanteert de tweedeling tussen directe schade en indirecte schade. "Direct" heet de

schade indien zij voor vergoeding in aanmerking komt; "indirect" als dit niet het geval is. lie Starck,
a.w., nr. 1200. Een criterium voor causaal verband geeft de tweedeling dus niet.

430 Civ. II, 5 juni 1991, DJ. 1992, biz. 409.
431 lie bijv.: CE 24 oktober 1984, J.-CI. Pollution des Mers (Rernond-Gouilloud), Fasc. 430, nr. 49. Het

ging hier om de vervuiling van een meertje. De toegewezen bedragen zijn overigens minimaal en
worden vaak in appel verlaagd. lie Rernond-Gouilloud, Du prejudice ecologique, D. 1989, Chron.
259. Zie ook Viney, a.w. 1982, nT. 259.
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aansprakelijke persoon als maatstaf voor smartegeld te nemen. De rechtspraak heeft
dit criterium echter nooit aanvaard. Zij wijst smartegeld toe aan de hand van de ernst
van de schade.i" Op dit punt verschilt het Franse recht van het Nederlandse waar
risico-aansprakelijkheid weI een rol schijnt te spelen.i"

Maar ook bij materiele schade is de grondslag (schuld of risico) van de schade-
vergoeding niet van belang voor het causaal verband.
Dit blijkt bijvoorbeeld uit de rechtspraak met betrekking tot letselschade. Wordt het
letsel veroorzaakt door een gebeurtenis waarvoor een risico-aansprakelijkheid bestaat,
dan gelden dezelfde ruime toerekeningsregels als bij schuld-aansprakelijkheid. Zo
worden fouten bij de medische behandeling van slachtoffers van een verkeersongeval
(art. 1384 at. 1 Cc of de Loi Badinter) toegerekend aan de "gardien" van het motorrij-
tuig.?" Ook de persoonlijke predispositie van het slachtoffer staat bij risico-aanspra-
kelijkheid niet aan volledige schadevergoeding in de weg.?" En zelfs een latere zelf-
moord van het slachtoffer wordt weI als een gevolg gezien van een ongeval waarvoor
een risico-aansprakelijkheid geldt.436/437

Zelfs zuivere vermogensschade kan bij risico-aansprakelijkheden voor vergoeding
in aanmerking kornen.?" Moet bijvoorbeeld een schip omvaren omdat de haven van
bestemming afgesloten is door een object in het water, dan is er aansprakelijkheid op
grond van art. 1384 at. I CC.439De zuivere vermogensschade kan worden gevor-
derd."? Hetzelfde gold voor de restaurateurs aan de Seine waarvan de clientele weg-
bleef door stankoverlast als gevolg van rioollozingen.t" Ook de waardedaling van
onroerend goed als gevolg van een in de buurt gelegen verontreinigd strand zal worden

432 Het gaat hier om de aanhangers van de theorie van de "peine privee", Het gehanteerde criterium in
de rechtspraak is: "gravite du dommage". lie Viney, a.w. 1982, nr. 254.

433 lie par. 4.12.
434 Bijv.: Civ Il, 8 mei 1978, Bull. civ. nr. 123. lie verder Dejean de la Batie, a.w., nr. 73 en Starck,

a.w., nr. 1204.
435 Dejean de la Batie, a.w., nr. 73 en Starck, a.w., nr. 1205. Volledige schadevergoeding betekent

overigens niet dat er bij de hoogte van de schadevergoeding geen rekening gehouden wordt met de
persoonlijke predispositie. lie Starck, a.w., nr. 1489.

436 Dejean de la Batie, a.w., nr. 73 en Starck, a.w., nr. 1208.
437 Deze gevallen van persoonlijke predispositie moeten overigens onderscheiden worden van de situaties

waarin de persoonlijke gevoeligheid van een persoon van belang is voor de vraag of er uberhaupt
aansprakelijkheid bestaat. Ditspeeltvooral in het burenrecht, waarin o.a. de milieuvervuilinggeregeld
is. Daar is het criterium voor aansprakelijkheid of overlast (vervuiling) "anormale" is. Een van de -
factoren daarbij is de persoonlijke gevoeligheid van het slachtoffer, zie J.-CI. Reparation du prejudice
ecologique (Remond-Gouilloud), Fasc. 1060, nr. 21 tim 25. Dit is echter zeker niet de enige factor,
laat staan de doorslaggevende. In het Nederlandse recht lijkt dit bij de aansprakelijkheid voor ge-
vaarlijke stoffen anders Ie zijn. Immers komen voor vergoeding in aanmerking de kosten van een
verhuizing van personen die gevoelig zijn voor de door de stoff en veroorzaakte milieuvervuiling.

438 lie ook Viney, a.w. 1982, nr. 252. "II n'est donc aujourd'hui aucune sorte d'atteinte II un interet
econornique qui soit a priori exclu du champ de la responsabilite civile." Als regel sluiten aansprake-
lijkheidsverzekeraars zuivere vermogensschade van vergoeding uit.

439 lie par. 2.9.
440 Civ. 11,19 maart 1980, J.C.P. 1980 IV, bIz. 216.
441 CE 14 juni 1907, J.CI. Pollution des mers (Rernond-Gouilloud), Fasc. 430, nr. 49.
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vergoed.?" Bij de risico-aansprakelijkheid voor motorrijtuigen komt zuivere vermo-
gensschade niet voor vergoeding in aanrnerking.

15 Schade

Voor het causaal verband bij schade onderscheidt het Franse recht niet tussen risico-
aansprakelijkheid en schuld-aansprakelijkheid."? Ook bij de vraag welke vormen
van schade voor vergoeding in aanmerking komen, maakt het genoemde verschil in
grondslag niet uit.

Welke vormen van schade komen naar Frans recht voor vergoeding in aanmerking?
Uitgangspunt is dat de schade vergoed wordt die een persoon in zijn vermogen lijdt:
personenschade, zaakschade en (zuivere) vermogensschade. Daarnaast bestaat er de
mogelijkheid van smartegeld, waarmee de Franse rechter veel ruimhartiger omspringt
dan zijn Nederlandse collega.i"
Bij aansprakelijkheid voor motorrijtuigen op grand van de Loi Badinter is dit
uitgangspunt verlaten. Slechts letselschade en zaakschade komen voor vergoeding in
aanmerking, zuivere vermogensschade niet.?"

Schade komt dus in beginsel aileen voor vergoeding in aanmerking indien zij herleid
kan worden tot de aantasting van het vermogen van een individu. Dit geeft in veel
gevallen van milieu-aantasting problemen.t"
Een eerste prableem is bijvoorbeeld dat veel zaken in de vrije natuur van niemand
zijn. De meeuwen in de lucht, de vissen in meren en rivieren en de dieren in het bos
zijn res nullii. Ook vele wateren zijn van niemand. Evenals de lucht. Zij lijden veelal
onder vervuiling. De omstandigheid dat niemand eigenaar is lijkt echter aan schade-
vergoeding in de weg te staan.""
Een ander probleem is dat een bepaald stukje natuur weliswaar biologisch een grote
waarde heeft maar bijvoorbeeld economisch niet. Is schadevergoeding dan tocb
mogelijk?
Hoe reageert het Franse recht op deze prablemen? Met andere woorden: voor welke
milieu-aantastingen kan schadevergoeding gevorderd worden? Hieronder zal ik in het
kort de antwoorden bespreken.

442 Civ. II, 14 december 1972, Bull. civ. nr. 324.
443 lie par. 2.14.
444 lie de voorbeelden genoemd bij Viney, a.w. 1982, nr. 253 e.v.
445 Art. 3 Loi Badinter.
446 lie o.a. Huglo, La pratique du (ou des) juge(s) francais en matiere de dommage ecologique, in: Le

dommage ecologique en droit interne, communautaire et compare. Actes du colloque organise les
21 et 22 mars 1991 ala faculte de droit, d'economie et de gestion de Nice Sophia-Anipolis, bIz. 185
tim 199; Martin, a.w., nr. 215.

447 In deze paragraafbesteed ik slechts aandacht aan de vraag voor welke milieu-aantastingen schadever-
goeding gevorderd kan worden. Een andere vraag is wie dat zou mogen doen. Deze vraag laat ik
echter onbesproken.
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HET AANGETASTE MILIEU HEEFT GEEN ECONOMISCHE WAARDE

Stel een fabriek ontplofi waardoor een bos vlam vat en geheel afbrandt. Veronderstel
bovendien dat herbebossing niet mogelijk is. Kan de eigenaar van het bos scha-
devergoeding vorderen? Exploiteert hij het bos dan luidt het antwoord in beginsel
bevestigend. Zo waardeerde de Conseil d'Etat het verlies van een bos als gevolg van
brand aan de hand van de oppervlakte en de gemiddelde waarde van het bOS.448 Maar
wat als het bos praktisch geen economische waarde had? Dan is het moeilijk een
maatstaf voor de hoogte van de schade te vinden. Toch staat die moeilijkheid niet aan
het toekennen van schadevergoeding in de weg. Behoud van bossen is immers een
rechtens te beschermen belang. Wil dat belang gerespecteerd worden dan zal schending
daarvan tot schadevergoeding moeten leiden.r" Het Tribunal Toulon oordeelde dat
een beschermd bos zijn waarde niet ontleent aan de marktprijs maar aan zijn natuur-
kundige, biologische en toeristische ro1. De aantasting werd als emstig gezien omdat
door inzet en investeringen van de gemeenschap beoogd was het bos te behouden.?"
Uit deze uitspraak lijkt te volgen dat de omstandigheid dat zeldzarne planten of dieren
getrotfen zijn, een factor bij de vaststelling van de hoogte van de schade is.451

REs NULLII

In de wateren rond Corsica werd industrieel afvaI geloosd: zogenaarnd rood slijk. Dit
tastte de visstand in die wateren aan. Kunnen vissers schadevergoeding verkrijgen
wegens deze aantasting van het milieu (teruglopen visstand)? Speelt daarbij een rol
dat de viswateren en de daarin zwemmende vissen niet de eigendom zijn van de vis-
sers? Veel rechtspraak over deze vragen is er niet. In 1976 oordeelde het Tribunal
Bastiadat schade van vissers als gevolg van milieu-aantasting ("incidence ecologique")
voor vergoeding in aanmerking komt.t? Voor de hoogte van het bedrag werd het
verlies geschat dat de vissers leden door de afname van de visstand. Dezelfde methode
werd ook door het Hof Rouen gebruikt: de opbrengst per hectare was de basis van
de schadevergoeding aan vissers in de vervuilde baai van de Seine.t"

448 CE 23 december 1970, Rec. bIz. 790.
449 Rernond-Gouilloud, a.w., bIz. 261.
450 TGI Toulon 26 september 1985, 1.-Cl. Reparation du prejudice ecologique (Rernond-Gouilloud), Fasc.

1060, nr. 94.
451 Rernond-Gouilloud brengt deze regel als voIgt onderwoorden: "L'essence de ce prejudice reside dans

la perte d'un potentiel. Ce qui importe ici n'est pas tant la destruction de pIantes ou d'animaux que
I'atteinte portee ala capacite de reproduction de la ressource, Ie processus plus que sa manifestation.
Ceci explique que plus une espece est rare, ou rnenacee, plus Ie prejudice est sensible", in: Du
prejudice ecologique, D. 1989 Chron. bIz. 260. Zij baseert zich overigens niet op de hier besproken
uitspraak.

452 TGI Bastia, 3 juli 1985, 1.-Cl. Pollution des mers (Remond-Gouilloud). Fasc. 430-1, nr. 57. De rechter
wees echter geen hoog bedrag toe: 180.000 FF.

453 Cour Rouen 30 januari 1984, 1-CI. Reparation du prejudice ecologique (Rernond-Gouilloud), Fasc.
1060, nr. 88.
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PREVENTIEVE KOSTEN

Stel een schip slaat lek. Olie stroomt uit de tank. Zij tast het water aan. De overheid
bestrijdt met aile beschikbare middelen de milieu-aantasting. Kan zij de daarvoor
gemaakte kosten verhalen op de veroorzaker? Het antwoord luidt zonder meer
bevestigend. Art. 18 al. 7 van de Waterwet maakt duidelijk dat een overheid die, hetzij
financieel, hetzij materieel watervervuiling bestrijdt, haar kosten kan verhalen op de
vervuiler.P" Bij andere milieu-aantastingen ligt de zaak wat anders. Staan er levens
op het spel, dan verricht de overheid haar diensten gratis. In andere gevallen presen-
teert zij de rekening aan de veroorzaker.t" In steeds meer gevallen waarin de
overheid haar kosten doorberekent, brengt ze tevens een gedeeIte van de preventieve
kosten in rekening, bijvoorbeeld van het beschikbaar houden van het materiaal of de
afschrijving van het materiaal. Een wettelijke basis bestaat hiervoor echter niet.t"

CONCLUSIE SCHADE

Afsluitend kan geconcludeerd worden dat het Franse recht op twee gebieden de paden
van het traditionele schadebegrip heeft verlaten. Bij aansprakelijkheid voormotorrijtui-
gen is dit begrip ingeperkt: slechts letselschade en zaakschade komen voor vergoeding
in aanmerking. Bij milieu-aantastingen is het uitgebreid: bepaalde aantastingen van
de natuur leiden tot schadevergoeding ook al heeft die natuur geen economische
waarde. Maatstafvoor de vergoeding van verloren gegane natuur is dan de natuurkun-
dige, biologische en toeristische waarde. Zijn zeldzame planten of dieren verwoest,
dan wordt een hoger schadebedrag toegekend. Worden visgronden vervuild, dan krij-
gen vissers een bedrag aan schade dat gebaseerd is op de opbrengst van de gronden.
De daadwerkelijke en preventieve kosten die een overheid maakt bij de bestrijding
van de milieu-aantasting kan zij als regel verhalen. Zijn mensenlevens in het spel dan
verricht de overheid haar diensten gratis. Al met al is duidelijk dat het schadebegrip
gericht is op voorkoming van milieu-aantastingen in plaats van op herstel.??

454 Voor zover van belang luidt art. 18 al. 7 Loi sur l'eau, Loi nr. 92-3 du 3 janvier 1992, als voigt: "Sans
prejudice de I'indemnisation des autres dommages subis, les personnes morales de droit public
intervenues materiellement ou financierement ont droit au remboursement, par la ou les personnes
a qui incombe la responsablite de I'incident ou de l'accident, des frais exposes par elles."

455 f-Cl., Reparation du prejudice ecologique (Rernond-Gouilloud), Fasc, 1060, nr. 55.
456 l-C1., Reparation du prejudice ecologique (Remond-Gouilloud), Fasc. 1060, nr. 59.
457 In dezelfde zin Rernond-Gouilloud, a.w., biz. 262.
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16 Conclusies Frans recht

HET STELSEL VAN AANSPRAKELUKHEIDSRECHT

1. In het Franse recht zijn de aansprakelijkheden die in het Nederlandse recht geinspi-
reerd zijn door "verhoogd gevaar" op een andere manier geordend dan in het Neder-
landse recht. Gedeeltelijk hebben ze hun plaats gekregen in art. 1384 al. 1 Cc
(roerende en onroerende zaken en stoffen), gedeeltelijk in art. 1385 Cc (dieren), in
de Loi Badinter (motorrijtuigen), in art. 1386 Cc (gebouwen), het administratief recht
(wegen), het burenrecht (bodemverontreiniging) en de Afvalstoffenwet (afvalstoffen).

WERKINGSOMVANG VAN ART. 1384 AL. 1, ART. 1385 EN ART. 1386 Cc.

2. Art. 1384 al. 1 Cc vestigt een risico-aansprakelijkheid voor zowel roerende als
onroerende zaken (incl. stoffen). Voor dieren geldt een apart artikel: 1385 Cc. De
voorwaarden voor aansprakelijkheid zijn echter identiek aan art. 1384 aI. 1 Cc. Voor
een (gedeeItelijke) instorting van gebouwen geeft art. 1386 Cc een aparte regel. Deze
verschilt niet vee Ivan die van art. 1384 al. 1 Cc. Zij is aileen voor de kanalisatie van
de aansprakelijkheid van belang: naar de eigenaar in plaats van naar de "gardien".
3. Bij de in concIusie 2 genoemde zaken is niet van be lang of zij door mensen in het
leven geroepen zijn. Ook zaken als bomen, grond en water behoren ertoe. In het
Nederlandse recht val len deze buiten afd. 6.3.2 BW. Milieuverontreiniging valt er
echter niet onder. Dit wordt in het burenrecht en de Afvalstoffenwet geregeld.

VERHOUDING RISICO-AANSPRAKELIlKHEID VAN ART. 1384 AL. 1 Cc EN ONRECHT-

MA T1GE DAAD.

4. Het Franse recht hanteert een steIseI van risico-aansprakelijkheden met betrekking
tot zaken dat geheel onafhankelijk opereert van de criteria van onrechtmatige daad
(artt. 1382/3 Cc). Zo geldt als criterium voor de toepassing van risico-aansprakelijkheid
of de zaak heeft bijgedragen aan de schade. Vereist is derhalve niet dat een zaak
gebrekkig moet zijn, in tegenstelling tot art. 6: 173 BW (roerende zaken) en art. 6: 174
BW (opstallen). Of bekend gevaarlijk moet zijn, in tegenstelling tot art. 6: 175 BW
(stoffen). Bij dieren hoeft de schade niet veroorzaakt te zijn door de "eigen energie"
van het dier, zoals in art. 6: 179 BW. De bescherming van verkeersslachtoffers op
grond van art. 1384 al. 1 Cc was niet beperkt tot de gevallen van "botsing tussen een
motorrijtuig en een niet-motorrijtuig", zoals in artikel 31 WVW. In deze zelfstan-
digheid van de risico-aansprakelijkheden met betrekking tot zaken zit een belangrijk
systematisch verschil met het Nederlandse recht.
5. Voor zaken die als instrument gebruikt worden door personen met een geestelijke
tekortkoming, is het sinds 1968 niet meer van belang of zij aangesproken worden op
grond van art. 1384 al. 1 Cc of op grond van onrechtmatige daad.
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CRITERIUM VOOR AANSPRAKELUKHEID OP GROND VAN ART. 1384 AL. 1 Cc.

6. Art. 1384 al. 1 Cc is van toepassing indien de zaak heeft bijgedragen aan het
ontstaan van de schade. Enige vonn van bekendheid met "gebrek" of "gevaar" is niet
vereist. Afwezigheid van enige vonn van bekendheid levert ook geen bevrijdende
omstandigheid op.

UITWERKING VAN HET CRITERIUM: DRIE CATEGORIEEN

7. Art. 1384 al. 1 Cc maakt onderscheid tussen drie categorieen: "beweging en
contact"; "contact maar geen beweging" en "geen contact".

GEVALLEN WAARIN ART. 1384 AL. 1 Cc BUITEN TOEPASSING BLlJFT: AAN SLACHTOF-

FERS WORDT EEN SLECHTERE BESCHERMING GEBODEN

8. Grofweg zijn er vijf groepen van gevallen te onderscheiden waardoor de bescher-
ming van slachtoffers venninderd wordt omdat art. 1384 al. 1 Cc niet wordt toegepast:
het bestaan van een overeenkomst met het karakter van beschenning van de veiligheid
van personen en zaken (de "obligation contractuelle de securite"), situaties van sport
en spel ("garde commun"), risico-aanvaarding ("acceptation des risques"), overheids-
handelen ("services publiques") en brand (tlincendie").
9. De verhouding tussen deze rechtsfiguren en art. 1384 aI. 1 Cc is steeds in ontwikke-
ling geweest en ontwikkelt zich nog steeds. lnperking of afschaffing van de genoemde
figuren biedt slachtoffers een grotere bescherming.
10. De rechtspraak laat het volgende beeld zien over de in conc\usie 9 genoemde
verhouding. Ten aanzien van de werkingsomvang van de "obligation contractuelle
de securite" tekent zich een soort golfbeweging af - dan weer uitbreiding, dan weer
inperking - die uiteindelijk resulteerde in een wat toenemende slachtofferbescherming.
In situaties van sport en spel (''garde commun'') is een duidelijker tendens waar-
neembaar: art. 1384 al. 1 Cc wint steeds meer terrein. Risico-aanvaarding is voor het
huidige recht aIleen nog maar van belang bij bepaalde situaties van sport en spel en
voor zwartrijders en onbevoegden. Tot 1968 was zij dat ook voor kosteloos meerij-
dende inzittenden van auto's. Dezen werden vanaf die tijd beschennd door de risico-
aansprakelijkheid van art. 1384 al. 1 Cc. De administratieve rechter hanteert bij
overheidshandelen, zoals bijvoorbeeld het onderhoud van wegen, regels die minder
bescherming bieden dan art. 1384 al. 1 Cc. Aansprakelijkbeid voor wegen valt niet
onder art. 1384 al. 1 Cc. Een overheid is daarvoor aansprakelijk indien de schade
veroorzaakt wordt door gebrekkig onderhoud. Daarbij spelen bekendheid met het
gevaar bij de overheid en vermijdbaarheid in praktisch en financieel opzicht een
belangrijke rol. Het regime is minder gunstig voor slachtoffers dan art. 1384 al. 1 Cc.
In gevallen van brand is de rechtspraak aarzelend. Dan weer biedt zij slachtoffers een
betere beschenning, dan weer niet.
Al met al is er sprake van een ontwikkeling die lijkt op de processie van Echternach:
de rechtspraak doet twee stappen vooruit en vervolgens een achteruit. Uiteindelijk
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neemt de al geruime tijd hoge beschenning van slachtoffers toe, maar slechts mondjes-
maat en zonder duidelijke lijn.

DE CATEGORJE: BEWEGfNG EN CONTACT

11. De in conclusie 7 aangegeven driedeling wordt als voIgt uitgewerkt. Bij "beweging
en contact" wordt de zaak venn oed bijgedragen te hebben aan het ontstaan van de
schade. In het commune aansprakelijkheidsrecht lijkt tegenbewijs uitgesloten.

DE CATEGORlE: GEEN BEWEGfNG, WEL CONTACT

12. In de categorie "geen beweging, wei contact" moet het slachtoffer bewijzen dat
de zaak heeft bijgedragen aan het ontstaan van de schade. Dit bewijs is niet makkelijk
te leveren. Hij zal moeten aantonen dat op grond van objectieve feiten en ornstandighe-
den de zaak een abnonnale positie innam of een abnonnaal gedrag vertoonde. Daarbij
speelt een belangrijke rol of de schade voor het slachtoffer niet te voorzien en te
verrnijden was. Bovendien spelen veiligheidsnormen een rol. Heeft het slachtoffer
echter concrete wetenschap van een bepaalde schending daarvan, dan maakt dit de
schade voorzienbaar.

DE CA TEGORJE: GEEN CONTACT

13. Voor de categorie "geen contact" geldt in wezen hetzelfde als in conclusie 12. De
bewijslast van de abnonnale positie of het abnormaal gedrag rust op het slachtoffer.
Er is geen bewijsvermoeden. Het bewijs zal niet makkelijk slagen. Dragen dieren een
besmettelijke ziekte over zonder dat er fysiek contact is geweest, dan kan de schade
verhaald worden op grond van risico-aansprakelijkheid,

BEWIJSLAST

14. Het slachtoffer moet bewijzen dat de zaak heeft bijgedragen aan het ontstaan van
de schade. Voor de categorieen "weI contact, geen beweging" en "geen contact" zal
dit bewijs niet makkelijk te leveren zijn. Bij "contact en beweging" ligt dit anders.
Daar geldt een bewijsvermoeden. Tegenbewijs lijkt in het commune recht niet
mogelijk. In het aansprakelijkheidsrecht voor motorrijtuigen is het niet mogelijk. In
ieder geval geldt voor deze categorie dat onbekend blijven van de oorzaak van de
schade voor risico van de "gardien" komt, in tegenstelling tot het Nederlandse recht.
Slechts bij grondverschuivingen en dergelijke ligt dit anders. In die gevallen komt
onbekendheid van de oorzaak van de beweging voor risico van het slachtoffer. De
"gardien" moet dan wei aantonen dat in dat gebied geen menselijk ingrijpen is geweest.
15. Art. 1384 al. I Cc legt de aansprakelijkheid op de "gardien" Dit kan zijn de
"gardien de la structure" (eigenaar, producent of importeur) of de "gardien du
comportement" (degene die over de zaak de controle uitoefent)(conclusie 34 tim 38).
Zijn dit twee verschillende personen, dan is het voor het slachtoffer van groot belang
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de juiste "gardien" aan te spreken. Het Franse recht komt het slachtoffer daarin
tegemoet. Bij een explosie of implosie van de zaak wordt zij vermoed zelf de oorzaak
van de schade te zijn. Het Franse recht brengt het slachtoffer daarmee minder in
bewijsproblemen dan het Nederlandse recht.

BEVRlJDENDE OMST ANDIGHEDEN

16. Het Franse recht laat de aangesproken persoon een ruimere mogelijkheid aanspake-
lijkheid af te weren dan het Nederlandse recht. Bij de (risico- )aansprakelijkheden is
een beroep op overmacht mogelijk. Met name de daadvan een derde neemt in Frank-
rijk aansprakelijkheid weg. Daarbij is niet vereist dat de derde onzorgvuldig of met
opzet handelde. Bij de aansprakelijkheid voor gevaarlijke stoffen in Nederland is dit
niet het geval. Daar is de daad van een derde slechts een bevrijdende omstandigheid
indien ze verricht is met de opzet schade toe te brengen. Het Franse recht hanteert
de regel dat een beroep op overmacht gedaan kan worden indien de tijdsspanne tussen
de gebeurtenis (die overmacht oplevert) en het ontstaan van de schade onvoldoende
is voor de aangesproken persoon om de schade te voorkomen. Het lijkt in dit soort
situaties van een vermoeden uit te gaan dat de van buiten komende oorzaak de schade
heeft veroorzaakt. Bij aardbevingen en grondverschuivingen neemt de Franse rechter
snel overmacht aan. Bij aansprakelijkheid voor motorrijtuigen is sinds de invoering
van de Loi Badinter geen beroep op overmacht meer mogelijk.

EIGEN SCHULD

17. Naar Frans recht wordt een scherp onderscheid gemaakt tussen de regels van eigen
schuld bij aansprakelijkheid voor motorrijtuigen en in het overige aansprakelijk-
heidsrecht. Eigen schuld kan de plicht tot vergoeding van schade geheel wegnemen
maar ook slechts verminderen.
18. In het commune aansprakelijkheidsrecht hanteerde de Franse rechter tot 1961
subjectieve onzorgvuldigheid als maatstaf voor eigen schuld. Ter inperking van de
steeds verder uitdijende aansprakelijkheid ging hij daarna over tot causaliteit als
criterium: de mate waarin het slachtoffer heeft bijgedragen aan het ontstaan van het
ongeval. Deze periode duurde tot en met het begin van de jaren zeventig. Daarna werd
onzekerwelk criterium het Hofvan Cassatie hanteerde: onzorgvuldigheid of causaliteit.
Bij kinderen werden in die periode soms onzorgvuldigheidseisen gesteld. Vanaf 1982
heeft het Hof van Cassatie korte tijd een beroep op eigen schuld sterk beperkt. Nil
de invoering van een speciaal regime voor aansprakelijkheid voor motorrijtuigen in
1986 verliet het in 1987 dit standpunt weer en hanteerde het geobjectiveerde onzorg-
vuldigheid als criterium.
19. In het aansprakelijkheidsrecht voor motorrijtuigen gelden strengere normen voor
eigen schuld dan daarbuiten. Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen eigen
schuld van bestuurders en andere slachtoffers (voetgangers, fietsers en inzittenden).
20. Is een bestuurder van een motorrijtuig het slachtoffer, dan kan de vergoeding van
zijn schade geheel of gedeeltelijk worden verminderd afhankelijk van zijn "faute".
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Daarvan is sprake indien het ongeval te wijten is aan zijn onzorgvuldig gedrag en de
aangesproken persoon het ongeval niet kon voorzien of voorkomen.
21. Bij voetgangers, fietsers en inzittenden gelden twee soorten regels. Bepaalde
groepen (jeugdigen onder de zestien jaar; ouderen boven de zeventig en 80%-inva-
liden) krijgen hun schade altijd volledig vergoed tenzij zij de schade uit eigen vrije
wil opzoeken. Voor de overige voetgangers, fietsers en inzittenden is er pas eigen
schuld indien zij een "faute inexcusable" gemaakt hebben. Dit criterium lijkt zeer veel
op het criterium "opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid" zoals dat in het Neder-
landse recht bij jeugdigen onder de veertien jaar wordt gebruikt.
22. In het Franse aansprakelijkheidsrecht voor motorrijtuigen gaat de slachtofferbe-
schenning verder dan in het Nederlandse recht. Met name voor personen boven de
veertien is dat het gevaI. Het Nederlands recht kent bijvoorbeeld geen regel dat
personen boven de zeventig hun schade volledig vergoed krijgen, tenzij zij de schade
uit eigen vrije wil opzoeken. Ook een regel dat person en boven de veertien pas eigen
schuld hebben indien zij de schade met opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid
hebben veroorzaakt, is onbekend.

AANSPRAKELIJKHEID VOOR MOTORRlJTUIGEN

23. Tot v66r de invoering van de Loi Badinter op 1januari 1986 werd aansprakelijk-
heid voor motorrijtuigen beoordeeld volgens de regels van art. 1384 aI. 1 Cc. In die
peri ode werden voor motorrijtuigen de in de conclusies 11 tim 13 genoemde drie
categorieen gehanteerd. Botsten bijvoorbeeld tweerijdendemotorrijtuigen ("beweging
en contact") tegen elkaar, dan bestond over en weer het verrnoeden dat zij hadden
bijgedragen aan het ontstaan van de schade. Tegenbewijs was mogelijk, maar werd
slechts in uitzonderlijke situaties gehonoreerd. Een beroep op bevrijdende verweren
als overmacht en eigen schuld was moge\ijk (zie conclusies 15 tim 20). Inzittenden
konden v66r 1968 geen beroep doen op art. 1384 al. 1 Cc omdat dit artikel buiten
toepassing werd gelaten als gevolg van risico-aanvaarding (conclusie 10). Aileen bij
onzorgvuldig gedrag van de bestuurder konden inzittenden hun schade vergoed krijgen.
Vanaf 1968 gold er geen slechtere regeling meer voor inzittenden.
24. Sinds 1 januari 1986 geld! een speciale regeling voor aansprakelijkheid voor
motorrijtuigen in het verkeer. Aansprakelijkheid ontstaat bij "implication". Het beroep
op overmacht is uitgesloten. Het eigen schuld verweer is sterk beperkt.
25. De Loi Badinter werd bij de invoering gezien als een forse breuk met de regels
van art. 1384 aI. ICc. Voor wat betreft overmacht en eigen schuld is dit zeker het
geval. Een beroep op overmacht is niet meer mogeJijk. Bij eigen schuld ligt dat al
wat genuanceerder. Het verschil met de oude situatie lijkt vooral te Jiggen in de positie
van kinderen, bejaarden en personen die voor 80% invaliden zijn. De Loi Badinter
heeft de onzekerheid over het criterium voor eigen schuld bij kinderen (conclusie 18)
weggenomen ..
Het begrip "implication" bepaalt de werkingsomvang van de aansprakelijkheid voor
motorrijtuigen. Het is moeilijk grijpbaar. Het lijkt erop dat het in de rechtspraak tot
weinig andere resultaten leidt dan onder de oude regels. Voor de categorie "beweging
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en contact" betekent het dat tegenbewijs niet meer gehonoreerd wordt dat de wagen
niet de oorzaak van de schade is. Maar deze mogelijkheid van tegenbewijs was toch
al onzeker. Voor de andere twee categorieen verruimde het aanvankelijk de criteria
voor aansprakelijkheid. Sinds 1990 lijkt het Hof van Cassatie het begrip "implication"
slechts via de normen van art. 1384 al. 1 Cc in te vullen. Een uitzondering op dit
teruggaan naar de oude regels heeft het Hof van Cassatie inmiddels gemaakt. Van
motorrijtuigen overslaande brand levert onder het nieuwe begrip altijd aansprake-
lijkheid op in tegenstelling tot onder de oude regels (conclusie 10).

AANSPRAKELIJKHEID VOOR WEGEN

26. De aansprakelijkheid voor wegen is geregeld in het administratief recht. Bij een
ongeval op de weg veroorzaakt door een gebrek is de overheid in beginsel aansprake-
Iijk, tenzij zij bewijst dat zij de weg normaal heeft onderhouden. Wat een normaal
onderhoud met zich brengt, verschilt van geval tot geval. Soms moet de overheid
waarschuwen, dan weer het gebrek voorkomen.
27. De overheid moet de weggebruiker waarschuwen indien hem een gevaar bedreigt
dat min of meer permanent is. Op haar rust dan de plicht borden te plaatsen die voor
de weggebruiker duidelijk aangeven hoe de wegsituatie is. Eventueel moeten zij
verlicht worden. In uitzonderlijk gevaarlijke situaties (weg in aanleg) is het plaatsen
van borden niet voldoende. Als het repareren van beschermingshekken achterwege
blijft, is het plaatsen van borden geen afdoende maatregel. Realiseert zich een gevaar
op een weg dat daar praktisch nooit voorkomt, dan is de overheid slechts verplicht
te waarschuwen vanafhet tijdstip dat het gevaar haar bekend is en zij er redelijkerwijs
iets aan had moeten doen.
28. De overheid moet voorkomen dat losse verkeersborden, bomen en stenen op de
weg geraken. Daarbij is de norm voor verkeersborden het strengst: aileen als de
overheid aantoont dat de borden losgeraakt zijn door een uitzonderlijke storm is zij
niet aansprakelijk. Voor borneo geldt al een mildere regel: dan is de overheid
gehouden tot schadevergoeding indien aan de buitenkant zichtbaar was dat de boom
in een slechte staat verkeerde. Rollen er regelmatig stenen van de bergen op het
wegdek, dan is aansprakelijkheid afhankelijk van de technische en financiele mo-
gelijkheden van de overheid.
29. Voor de aansprakelijkheid voor gebrekkige wegen geldt een milder regime dan
in het privaatrecht voor "gebrekkige" vloeren en dergelijke. Bekendheid met het gevaar
en vermijdbaarheid (in praktisch en financieel opzicht) van het ongeval spelen een
grote rol. Het feit dat overheden de wegbeheerders in Frankrijk zijn, zal daarvoor de
verklaring zijn.

GEVAREN VAN DE NATUUR

30. Wordt schade veroorzaakt door bomen of grond die niet aan een overheid toebeho-
ren, dan bestaat een risico-aansprakelijkheid op grond van art. 1384 al. 1 Cc. De
Franse rechter maakt geen onderscheid tussen gecultiveerde bomen en gronden en niet-
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gecultiveerde. Waar de grond ook ligt, ofwaar de boom ook staat, art. 1384 al. 1 Cc
geldt. Beperkingen van deze aansprakelijkheid worden gezocht in het begrip "gardien",
de daad van een derde, overmacht en risico-aanvaarding (onbevoegd betreden van een
afgesloten terrein). Met name overmacht wordt bij grondverschuivingen en rollende
stenen snel aangenomen. In tegenstelling tot in andere gevallen, zoals bomen of andere
zaken, komt onbekendheid van de oorzaak van het ongeval niet altijd voor risico van
de "gardien". De omstandigheid dat een gebied niet gewijzigd is door menselijk
ingrijpen speelt daarbij een rol.

VERONTREINIGING VAN GROND EN WATER

31. Art. 1384 al. 1 Cc wordt voor verontreiniging van grond en water aileen in
uitzonderlijke gevallen toegepast. Het burenrecht is het toepasselijke recht. Als
criterium hanteert de Franse rechter: als goede buur niet meer te tolereren over last.
Daarbij spelen verschillende factoren een rol. Het moet gaan om een verontreiniging
met een zekere ernst. De omgeving van de verontreiniging speelt ook een rol. In een
industriele omgeving moeten buren meer tolereren dan elders. Bij het bepaJen van
de tolerantiegrens kan het gebruik van het vervuilde perceel ook belangrijk zijn.
32. Yoor bodemverontreinigingen waarvoor de vervuiler niet meer te traceren valt
of hij niet aansprakelijk gesteld kan worden heeft men in Frankrijk niet als oplossing
gekozen dat de eigenaar van de vervuilde grond aansprakeJijk gesteld wordt, maar
dat fondsen in het leven worden geroepen. De Nederlandse aanpak met betrekking
tot reeds bestaande bodemverontreinigingen wordt als te ambitieus en extreem ervaren.
Sinds 1992 wordt het fonds gevoed uit de opbrengst van een speciale belasting op
afvalstoffen. Bij saneringen wordt de multifunctionaliteitseis expliciet afgewezen als
te ambiteus. Doel is slechts de huidige en toekomstige gebruikers van de grond
alsmede het grondwater te beschermen.
33. Afvalstoffen hebben sinds 1975 een apart regime gekregen. De producent is
aansprakelijk. Enige vorm van bekendheid van gevaar van de afvalstoffen voor het
milieu is niet vereist. In 1992 werd deze wet aangevuld (zie conclusie 32). De
aansprakelijkheidsregels werden echter niet gewijzigd.

DE AANSPRAKELlJKE PERSOON

34. Bij (gedeeltelijke) instorting van gebouwen is de eigenaar aansprakelijk op grond
van art. 1386 Cc. Voor aile overige schade met betrekking tot roerende (inclusief
dieren) of onroerende zaken de "gardien".
35. Yeroorzaakt de zaak zelf de schade, dan is de "gardien de la structure" (eigenaar,
producent ofimporteur) de aansprakelijke persoon. In aile overige gevallen de "gardien
du comportement" (degene die over de zaak de controle uitoefent). Zijn dit twee
verschillende personen, dan is het voor het slachtoffer van groot belang de juiste
"gardien" aan te spreken. Het Franse recht komt het slachtoffer daarin tegemoet. Bij
een explosie of implosie van de zaak wordt zij vermoed zelf de oorzaak van de schade
te zijn.
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36. Bij diefstal en onbevoegd gebruik verliest de "gardien" zijn mogelijkheid controle
op de zaak uit te oefenen. Daarmee is hij naar Frans recht niet meer aansprakelijk.
37. Voor ontsnapte dieren en weggegooid afval geldt in het Franse recht dezelfde regel
als in conclusie 36. De oorspronkelijke "gardien" blijft aansprakelijk tenzij hij de
"garde" op rechtsgeldige wijze heeft overgedragen. In het geval dieren en afval res
nullii geworden zijn, staat dat - in tegenstelling tot een louter goederenrechtelijke
uitleg van het begrip "bezitter" in het Nederlandse recht - niet aan risico-aanspra-
kelijkheid in de weg.
38. Via de norm van de "garde" (daadwerkelijke controle over de zaak) bestaat er naar
Frans recht een mogelijkheid om moeders van lege vennootschappen aansprakelijk
te maken. Voor het bepalen van "daadwerkelijke controle" lijkt ondermeer van belang
of de lege vennootschap eigen personeel heeft en of de moeder de inzet van de
schepen en/of vrachtwagens van de lege vennootschap regelt. In de praktijk heeft nog
geen enkele Franse rechter een moeder als "gardien" aangewezen.

CAUSAAL VERBANO TUSSEN ONGEVAL EN SCHADE

39. De aard van de aansprakelijkheid speelt in het Franse recht geen rol bij de bepaling
van (de omvang van) het causaal verband. Bij risico-aansprakelijkheid komt zowel
letselschade als zaakschade als zuivere vermogensschade als ook irnmateriele schade
voor vergoeding in aanmerking. Daarbij worden dezelfde regels gehanteerd als bij
schuld-aansprakelijkheid. Uitzondering hierop vormt de risico-aansprakelijkheid voor
motorrijtuigen. Daar komt zuivere vermogensschade niet voor vergoeding in aanmer-
king.

VOOR VERGOEOING IN AANMERKING KOMENOE SCHADE

40. Het Franse recht heeft op twee gebieden de paden van het traditionele schadebegrip
verlaten. Bij aansprakelijkheid voor motorrijtuigen is dit begrip ingeperkt: slechts
letselschade en zaakschade komen voor vergoeding in aanmerking. Bij milieuaantastin-
gen is het uitgebreid: bepaalde aantastingen van de natuur leiden tot schadevergoeding
ook al heeft die natuur geen economische waarde. Maatstaf voor de vergoeding van
veri oren gegane natuur is dan de natuurkundige, biologische en toeristische waarde.
Zijn zeldzame planten of dieren verwoest, dan wordt een hoger schadebedrag toege-
kend. Worden visgronden vervuild, dan krijgen vissers een bedrag aan schade dat geba-
seerd is op de opbrengst van de gronden. De daadwerkelijke en preventieve kosten
die een overheid maakt bij de bestrijding van de milieu-aantasting kan zij als regel
verhalen. Zijn mensenlevens in het spel dan verricht de overheid haar diensten gratis.
Al met al is duidelijk dat het schadebegrip gericht is op voorkoming van milieu-
aantastingen in plaats van op herstel. Het Nederlandse recht wijkt niet noemenswaardig
af van het Franse recht.
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Aansprakelijkheid voor zaken, stoffen en motorrijtuigen in bet
Zwitserse recbt

Inleiding: het Zwitserse stelsel van aansprakelijkheidsrecht en plan van
behandeling

Uitgangspunt van hetZwitserse aansprakelijkheidsrecht is dat schadevergoeding slechts
op haar plaats is indien schade door onzorgvuldig gedrag is veroorzaakt.' Oaarnaast
bestaan er uitzonderingen op deze regel: de risico-aansprakelijkheden.'
Een aansprakelijkheid op grond van risico is aIleen mogeJijk indien en voorzover zij
uitdrukkelijk bij wet in het leven geroepen is. De Zwitserse rechter legt deze risico-
aansprakelijkheden restrictief uit omdat het uitzonderingen zijn op de hoofdregel van
de schuld-aansprakelijkheid. Analoge interpretatie van bestaande risico-aansprakelijk-
heden op soortgelijke gevallen past hij niet toe.' Dit leidt tot vreemde situaties. Zo
bestaat bijvoorbeeld voor motorboten in particulier eigendom geen risico-aansprakelijk-
heid en voor motorboten die aan ondememingen toebehoren wel." Een deel van de
schrijvers is voor het afschaffen van het zogenaamde analogieverbod.' In haar rapport
van augustus 1991 stelt de Staatscommissie Herziening Aansprakelijkheidsrecht
(Staatscommissie Widmer) echter niet voor het analogieverbod op te heffen. Zij wil
de ongerijmdheden die door dat verbod ontstaan, wegnemen door een algemene risico-
aansprakelijkheid te introduceren voor roerende zaken." Inmiddeis heeft de regering
Prof. Widmer opdracht gegeven een nieuw aigemeen deel van het aansprakelijkheids-
recht te ontwerpen.

Deschenaux-Tercier, La responsabilite civile 1982, bIz. 34; Keller-Gabi, HaftpflichtrechtBd.111985,
biz. 4; Oftinger, Schweizerisches Haftpflichtrecht Bd. I 1975, biz. 15.

2 Ais heersende leer wordt gezien dat schuld-aansprakelijkheid en risico-aansprakelijkheid zich ver-
houden als "regel en uitzondering". Zie Keller-Gabi, a.w., biz. 4: "Die Verschuldungshaftung ist also
lex generalis, die Kausalhaftung lex specialis." Zie ook Ottinger, a.w. 1975, biz. 15: "Nach wie vor,
so wichtig und unausweichlich die Kausalhaftungen auch geworden sind, gilt jedoch, vom dog-
matischen Standpunkt aus betrachtet, das geschilderte Verhaltnis von Ausnahme und Regel."

3 Schluchter, Haftung filr gefahrliche Tatigkeit und Haftung ohne Verschulden, diss. St. Gallen 1990,
biz. 320: "Aus dem methodologischen Grundsatz "singularia non sunt extenda" wird geschlossen,
da1l die geltenden Geflihrdungshaftungstatbestllnde keiner Analogie zuganglich gemacht werden
konnen". Zie voor verdere literatuur par. 3.5.

4 Zie voor andere voorbeelden van de consequenties van het zogenaamde analogieverbod par. 3.5.
5 SchlUchter, a.w., biz. 321 en Widmer, Gefahren des Gefahrensatzes, ZBJV 106 (1970), bIz. 321 en

Standortbestimmung im Haftpflichtrecht, ZBJV 110 (1974), biz. 294.
6 Bericht der Studienkommission fur die Gesamtrevision des Haftpflichtrechts 1991, biz. 68. (Verder:

Rapport Staatscommissie Widmer)
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Het Zwitserse recht onderscheidt verschillende risico-aansprakelijkheden, Het kent
de zogenaamde "milde Kausalhaftungen" en "Gefahrdungshaftungen". Een "milde
Kausalhaftung" kenmerkt zich doordat aansprakelijkheid slechts ontstaat in het geval
de schade veroorzaakt is door een gebrek,? bijvoorbeeld in een onroerende zaak. Bij
"Gefahrdungshaftungen" behoeft de schade niet veroorzaakt te zijn door een gebrek.
Het louter realiseren van een bepaald gevaar is voldoende." Ontploft bijvoorbeeld oIie
die in een leiding vervoerd wordt, dan bestaat er aansprakelijkheid", ook al leidde
een gebrek van de olie niet tot de ontploffing."
Bij de risico-aansprakelijkheid voor waterverontreinigingen heeft in de periode 1972
tim 1992 een bijzonder regime gegolden. Aansprakelijkheid was niet gekoppeld aan
een schadeoorzaak maar aan de schade zelf: waterverontreiniging. Deze vorm van
risico-aansprakelijkheid werd algemeen bekritiseerd: zij paste niet in het stelsel van
aansprakelijkheidsrecht." Daarom werd in 1992 de risico-aansprakelijkheid voor
waterverontreiniging gewijzigd. Vanaf 1992 bestaat aileen aansprakelijkheid indien
een "bijzonder gevaar" voor het water zich gerealiseerd heeft." Daarmee is aan de
uitzonderingssituatie voor waterverontreiniging een einde gekomen.

De aansprakelijkheden die in het Nederlandse recht gemspireerd zijn door "gevaar"
zijn in het Zwitserse recht verdeeld over verschillende bepalingen: art. 58 OR
(opstallen en "Werken"), art. 56 OR (dieren), art. 58 SVG (motorrijtuigen), art. 41
OR (gevaarzetting bij roerende zaken), art. 679 ZGB (perceeloverschrijdingen), art.
69 GSG (waterverontreinigingen) en art. 54 GSG (kostenverhaal bij bodemsanering).
Deze bepalingen zal ik in de genoemde volgorde aan de orde stellen. Daarna komt
de prob1ematiek van de bewijslastverdeling aan de orde, de bevrijdende omstandighe-
den, eigen schuld, de aansprakelijke persoon, het causaal verband en als laatste
onderwerp schade. Ik sluit af met conclusies over het Zwitserse recht.

2 De aansprakelijkheid voor "Werken"

2.1 Inleiding

Het Zwitserse recht kent aI sinds 1881 een vorm van risico-aansprakelijkheid voor
de eigenaar van een "Werk".13 Zij is van groot praktisch belang. Van de risico-

7 Deschenaux-Tercier, a.w., biz. 43; Keller-Gabi, a.w., biz. 7; Oftinger, a.w. 1975, biz. 26 e.v.; Ottinger-
Stark, Schweizerisches Haftpflichtrecht Bd. 11I1, biz. 125.

8 Oeschenaux-Tercier, a.w., biz. 43; Keller-Gab], a.w., biz. 6 en Oftinger, a.w. 1975, biz. 20 e.v.
9 Op grond van art. 33 RLG. lie par. 3.5.
10 lie par. 3.5.
II Schluchter, a.w., biz. 315.
12 lie par. 3.7.
13 Khademolomoum, La responsabilite du proprietaire d'un ouvrage, diss. Geneve 1952, bIz. II e.v.

Hij beschrijft de geschiedenis van de risico-aansprakelijkheid voor "Werken".ln 1881 werd art. 67
OR geintroduceerd. Dit artikel werd in 1911 marginaa1 gewijzigd en vemummerd tot art. 58 OR.
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aansprakelijkheden wordt zij het meest ingeroepen." In de rechtspraak is deze
aansprakelijkheid steeds meer uitgebreid. Vooral het begrip "Werk" is flink opge-
rekt." Daarbij moet wei goed in het oog worden gehouden dat het Zwitserse recht,
in tegenstelling tot het huidige Nederlandse recht, geen algemene risico-aansprakelijk-
heid voor roerende zaken kent." De aansprakelijkheid van de eigenaar van een
"Werk" vult deze lacune voor een dee! Op.17

De "Haftung des Werkeigenturners" is geregeld in art. 58 lid 1 OR.IS Sinds 1972
luidt de tekst als voigt:

"Der Eigentiimer eines Gebaudes oder eines andem Werkes hat den Schaden zu ersetzen,
den diese infolge von fehlerhafter Anlage oder Herstellung oder von mangelhafter
Unterhaltung verursachen."

Voor het Nederlandse recht is de aansprakelijkheid voor werken van direct praktisch
belang. Art. 6: 174 BW vestigt irnmers een risico-aansprakelijkheid voor "gebouwen"
en "werken". De minister beoogde met deze bepaling uitdrukkelijk aansluiting te
verkrijgen bij dergelijke bepalingen in het buitenland. Daarbij verwees hij ook naar
voorbeelden uit het Zwitserse recht."

2.2 Het werkbegrip: Gebliude oder eines andern Werkes

Een duidelijke afbakening van het begrip "Werk" is geen gemakkelijke opgave."
De ratio van art. 58 OR - instaan voor een situatie die ontstaan is als gevolg van
menselijk ingrijpen in de natuur" - sluit wei bepaalde gevallen uit, maar laat toch
veel over aan de concrete omstandigheden van het geval. De rechter zoekt tastend zijn
weg.

14 Oftinger-Stark, a.w. Bd. II11, biz. 169.
15 Oftinger-Stark, a.w. Bd. III I, bIz. 168. "Die Tendenz geht eher auf Verscharfung oder Erweiterung

der Haftung als auf deren Abschwachung oder Einengung. In der Schweiz dient dazu das gelegentlich
wahrnehmbare Streben nach Ausdehnung des Werkbegriffs."

16 Zie Oftinger-Stark, a.w. Bd. IIII, biz. 169. Voor zaken die niet een zekere "Stabilitat" door veranke-
ring met de bodem hebben, is slechts aansprakelijkheid mogelijk op grond van art. 41 OR (onrechtma-
tige daad). Als reden voor een risico-aansprakelijkheid voor "Werken" en niet voor roerende zaken
wordt weI aangevoerd: "richesse oblige". Zie Schluchter, a.w., biz. 278 e.v. Wei wordt gedacht aan
een risico-aansprakelijkheid voor gebrekkige produkten. Zie: Rapport Staatscommissie Widmer, biz.
157 e.v. "Die Kommission schlagt vor, dass die Schweiz die ProduktehaftpflichtgemaB der EG-Richt-
Iinie ausgestalten 5011." Idem, biz. 160.

17 Hoewel het begrip "Werk" hieronder nog uitvoerig aan de orde komt, wijs ik er hier reeds op dat
het niet slechts ziet op onroerende zaken. Ook bepaaJde roerende zaken zijn een "Werk". Zie par.
3.2.2. Voor een uitvoerige beschrijving van de bestaande gaten in het systeem zie par. 3.5.

18 Het huidige art. 58 OR verschilt nauwelijks van zijn voorganger: art. 67 OR. Zie Deschenaux-Tercier,
a.w., bIz. 120; Khademolomoum, a.w., bIz. II e.v. en Oftinger-Stark, a.w. Bd. lUI, biz. 162.

19 PG Boek 6, bIz. 753 (noot 8) en biz. 754 (noot 2).
20 Khademolomoum, a.w., biz. 17 en Oftinger-Stark, a.w. Bd. 1]/1, biz. 169.
21 Oftinger-Stark, a.w. Bd lUI, biz. 163.
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Een zaak heeft als een "Werk" te gelden als aan drie voorwaarden is voldaan.
I. Het moet gaan om een door mensenhanden geschapen zaak.
2. Die zaak moet verankerd zijn met de grond.
3. Die zaak moet gebruikt worden overeenkomstig haar functie.

DE DOOR MENSENHANDEN GESCHAPEN ZAAK

Het vereiste dat een zaak door mensenhanden gevormd is, heeft tot gevolg dat dieren
en zaken die tot de vrije natuur behoren geen "Werken" zijn in de zin van art. 58 OR.
Voor dieren geldt een aparte risico-aansprakelijkheid: art. 56 OR. Zie par. 3.3.
Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door zaken die tot de vrije natuur behoren,
wordt gedeeltelijk bestreken door art. 679 ZGB.
Vanzelfsprekend zijn gebouwen en aile bestanddelen daarvan - zoals liften", vloe-
ren" en kelderopeningerr" - "Werken" volgens art. 58 OR. Dit zijn immers bij
uitstek door mensen geschapen zaken. Het werkbegrip omvat echter nog veel meer.
Ook muren, schuttingen, telefoonpalen, riolen, zwembaden, wegen en trottoirs maken
sinds vele jaren onderdeel uit van bet werkbegrip." De aansprakelijkheid voor
gebrekkige wegen zal ik hieronder aan de orde steIlen.

Zaken die tot de vrije natuur behoren maar toch "Werk" zijn
Naast de hierboven genoemde zaken zijn er ook die weliswaar tot de natuur behoren,
maar door de mens zijn veranderd. Ook deze zaken zijn een "Werk". Zo bijvoorbeeld
een leemgroeve. Die werd in 1935 door het Bundesgericht als een "Werk" bestem-
peld."

"Wenn auch der Erdboden in seiner naturlichen Gestalt kein Werk ist, so gilt er doch als
solches, sobald er durch die Hand des Menschen so umgewandelt worden ist, dass er in
seiner neuen Gestalt zu einer Quelle ahnlicher Gefahren fur Dritte werden kann, wie sie
einem Gebaude innewohnen."

Uit deze uitspraak blijkt dat het Bundesgericht niet eist, zoals het daarvoor wel deed,
dat een zaak aileen een "Werk" is indien het lijkt op een gebouw, de zogenaarnde
"Gebaude-Ahnlichkeit". Voldoende is dat derden door een zaak dezelfde soort gevaren

22 Bijv.: 8GE 30 oktober 1909, 35 II 577 (lift in een warenhuis) en 8GE 2 juli 1909, 35 II 421 (lift
in een hotel).

23 Bijv.: 8GE 8 mei 1940,66" 109 (vloer in een privehuis) en 8GE 23 oktober 1962, 88" 417 (vloer
van een openbaar gebouw: bank).

24 8GE 21 oktober 1980, 106 /I 20 I (val van een vrouw in een keldergat). De kelderopening zelf is
natuurlijk geen zaak. Het "Werk" waarin ze voorkomt weI.

25 Brehm, Das Obligationenrecht Bd. VI, I Abteilung Allgemeine Bestimmungen, 3. Teilband, 1
Unterteilband, Die Entstehung durch unerlaubte Handlungen. Kommentar zu Art. 41-61 OR, 1990,
biz. 586; Deschenaux-Tercier, a.w., biz. 124 e.v.; Khademolomoum, a.w., biz. 102 (wegen) e.v. en
Oftinger-Stark, a.w. 8d. II/I, biz. 216 e.v.

26 8GE IS oktober 1935,61 II 254.
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lopen als bij een gebouw." Dit loslaten van het criterium van de "Gebaude-
Ahnlichkeit" was een eerste uitbreiding van het werkbegrip."
Een voor ons land sprekender voorbeeld van het loslaten van het criterium van de
"Gebaude-Ahnlichkeit" biedt een arrest uit 1965. De Schweizerische Genossenschaft
fur Gemusebau Kerzers kweekte groente op haar terrein gelegen aan een beek genaamd
"Bennengraben" in het kanton ZUrich. De loop van de beek was aan het einde van
de Eerste Wereldoorlog verlegd, zodat regen en smeltwater beter afgevoerd konden
worden. In 1946 overstroomde de beek waardoor er schade ontstond aan de gewassen
van Kerzers. Het kanton, de eigenaar van de beek, zegde daarop in 1947 toe dat de
situatie verbeterd zou worden: de beek zou bijvoorbeeld periodiek schoongemaakt
worden en hij zou worden verbreed. De autoriteiten lieten vervolgens de beek twee
maal per jaar reinigen; de verbreding werd nooit gerealiseerd. Als gevolg van een
hevige regenval overstroomde de beek in 1953 opnieuw. De schade aan de gewassen
was nu nog groter dan in 1946. Kerzers vorderde schadevergoeding op grond van art.
58 OR.29 Het Bundesgericht oordeelde dat hier sprake was van een "Werk":

"Bei der Melioration harte man den Lauf des Bennengrabens verJegt und ein neues
Bachbett angelegt. Die zu diesem Zweck erstellten Einrichtungen (Bachbett, Damm,
Durchlasse mit Einschluss des Miindungsbauwerkes) erftillen den Werkbegriff, wie ihn
Lehre und Rechtsprechung entwickelt haben (..).,,30

Deze regel brengt ook met zich dat sportvelden zoals voetbal- en hockeyvelden of
golfbanen tot "Werken" gerekend kunnen worden. Ze moeten dan weI "bewerkt" zijn,
bijvoorbeeld doordat er een drainage-systeem is aangelegd." Kunstgrasvelden zijn
zonder meer als "Werken" te beschouwen.

27 Oftinger-Stark, a.w. Bd. [III, biz. 186. Stark merkt op dat de analogie met de gevaren van een gebouw
slechts schijn is. Een leemgroeve levertjuist andere soort gevaren op dan een gebouw (biz. 187).
Zie over het criterium van de Gebaude-Ahnlichkeit ook Khademolomoum, a.w., bIz. 18 e.v.

28 Widmer, a.w. 1970, bIz. 300 e.v.
29 Kerzers ageerde ook nog op grond van art. 679 ZGB (aansprakelijkheid van eigenaar van perceel

wegens aantasting van een naburig perceel, zie par. 3.6). Het Bundesgericht maakte duidelijk dat dit
artikel hier niet kon worden toegepast omdat de overstroming een gevolg was van hevige regenval.
M.a.w. de schade werd niet door een handeling van het kanton ZOrich veroorzaakt, waardoor zijn
perceel overschreden werd (BGE 14 juli 1965, 91 II 484). Zie over de samenloop van art. 58 OR
en art. 679 ZGB: Stark, Das Wesen der Haftpflicht des Grundeigentomers nach Art. 679 ZGB, diss.
ZOrich 1952, bIz. 214 e.v.

30 BGE 14 juli 1965,91 11474, 484. De vordering werd toegewezen omdat er sprake was van een
gebrek: de verbreding was niet doorgevoerd. Bovendien was er geen sprake van overmacht. De beek
moest immers ook ongewone hoeveelheden neerslag kunnen verwerken. Zie voor een soortgelijke
uitspraak BGE 21 mei 1974, 10011 134. Het ging daar om schade als gevolg van overstroming van
twee beken, doordat enkele spuigaten onvoldoende water doorlieten. On weer werd niet als overmacht
geaccepteerd.

31 Oftinger-Stark, a.w. Bd IIIl, bIz. 194.
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Zaken behorend tat de vrije natuur: bomen en verontreinigingen
Welke consequenties heeft de hierboven beschreven regel voor schade veroorzaakt
door bomen? Het antwoord luidt dat bomen behorend tot de vrije natuur geen
"Werken" zijn, zelfs niet als ze door mensen geplant zijn." Volgens lagere recht-
spraak kan het slachtoffer aileen zijn schade vergoed krijgen op grond van art. 58 OR
indien de boom een bestanddeel is van een "Werk". Bomen in de rand van een openba-
re weg maken bijvoorbeeld deel uit van de weg en schade als gevolg van hun gebreken
kan verhaald worden op grond van art. 58 OR.33 Staan bomen op een parkeerplaats,
dan zijn ze daarvan een onderdeel. Valt van zo'n boom een tak op een auto, dan kan
de benadeelde art. 58 OR inroepen." Maar wandelt iemand in de prachtige bergen
en boss en van Zwitserland en valt plotseling een tak van een boom op zijn hoofd, dan
is de eigenaar van het bos niet aansprakelijk. Het bos of de boom zijn geen "Werk"
volgens art. 58 OR.
Het Bundesgericht heeft tot nu toe de toepassing van art. 58 OR in het midden gelaten.
Het kon dit ook doen omdat het in de hem voorgelegde gevallen steeds tot aan-
sprakelijkbeid op grond van onrechtmatige daad concludeerde."

Zou de Nederlandse rechter de kennelijke bedoeling van de wetgever serieus nemen
om aansluiting te zoeken bij onder meer het Zwitserse recht, dan kan schade veroor-
zaakt door bomen voor vergoeding in aanmerking komen op grond van art. 6: 174 BW,
indien zij onderdeel uitmaken van een werk. Te denken va It dan aan bomen langs
wegen en trottoirs, of op parkeerplaatsen en campings.

Het Zwitserse recht gaat met de aansprakelijkheid voor bomen dus minder ver dan het
Franse recht. In Frankrijk zou de "gardien" van de bomen de schade moeten vergoeden
op grond van art. 1384 al. ICc., ongeacht of de bomen door menselijk ingrijpen veranderd
zijn. Zie par. 2.3 en 1.12.4.1.

Opvallend is dat verontreiniging van de bodem blijkbaar niet een zodanige menselijke
ingreep in de vrije natuur is dat de bodem aIs een "Werk" gezien wordt. Dit betekent
niet dat er geen aansprakelijkbeid van de eigenaar van de grond kan bestaan. Deze
moet echter niet beoordeeld worden op grond van art. 58 OR maar op grond van art.
679 ZGB. Zie par. 3.6.

32 Kuttler, Zur privatrechtlichen Haftung des Gemeinwesens als Werk- und Grundeigentomer, in:
Schweizerisches Zentralblatt fOr Staats- und Gemeindeverwaltung, Bd. 77, (1976) biz. 422.

33 TC Vaud, 23 december 1975, SJZ 1979, biz. 130 e.v. "Si un arbre en tant que tel n 'est pas un ouvrage
(..), il peut en revanche faire partie de l'amenagement d'une route qui forme un ouvrage avec ses
parties integrantes, notamment les trottoirs qui la bordent (..)."

34 TC Vaud, 2 april 1975, SJZ 1979, bIz. 130. "En l'espece, I'arbre constitue un element de la place
de pare et l'on est en presence d'un seul ouvrage."

35 BGE II december 1984, SlZ 1985, biz. 323 en BGE 12 november 1986, 112 II 439.
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VERANKERD IN DE GROND

Het belangrijkste criterium voor de bepaling of een zaak een "Werk" is in de zin van
art. 58 OR is ongetwijfeld de "Stabilitat''." Daarmee wordt aangegeven dat van een
"Werk" alleen sprake is indien een zaak middellijk of onmiddellijk verankerd is in
de grond. Dit betekent niet dat een "Werk" nooit verplaatst zou kunnen worden. Wil
een zaak die verplaatsbaar is echter als "Werk" aangeduid worden, dan moet zij op
het moment van het schadeveroorzakende feit stabiliteit bezitten, met andere woorden:
verankerd zijn in de grond. Auto's, boten en fietsen zijn derhalve geen "Werken". Zij
kunnen de grond wei raken, maar zijn er niet vast mee verbonden.
Deze stabiliteit houdt niet in dat de zaak duurzaam ter plaatse moet blijven. Een voor-
beeld. Een hijskraan staat op een bouwplaats. Op het moment dat de kraan overeen-
komstig zijn functie gebruikt wordt, heeft hij stabiliteit: tijdens het hijsen is hij immers
niet te verplaatsen." Daarin komt geen verandering indien de hijskraan iedere dag
naar een andere bouwplaats gebrachtwordt. VerpI aatsbare circustenten ofverplaatsbare
kermisattracties hebben ongetwijfeld stabiliteit op het moment dat zij overeenkomstig
hun functie worden gebruikt.
Het is duidelijk dat het criterium van de "Stabilitat" niet aansluit bij de Zwitserse
goederenrechtelijke indeling in "unbewegliche" en "bewegliche" zaken. Niet alleen
"unbewegliche" zaken hebben "Stabilitat"; ook "bewegJiche" zaken kunnen het
hebben." Op deze manier wordt het gemis van een algemene risico-aansprakelijkheid
voor gebrekkige roerende zaken (zeer) ten dele weggenomen. Zoals al eerder betoogd
geldt voor vele roerende zaken nog de schuld-aansprakelijkheid van art. 41 OR. Zie
par. 3.5.
Het vereiste van de stabiliteit houdt niet in dat alle onderdelen van het "Werk"
verankerd moeten zijn, of dat de schade veroorzaakt moet zijn door een bestanddeel
van een "Werk" dat verankerd is of behoort te zijn. Zo oordeelde bijvoorbeeld het
Bundesgericht dat een zwembad een gebrekkig "Werk" is indien er geen reddingsmid-

36 Brehm, a.w., biz. 588 e.v.; Deschenaux-Tercier, a.w., biz. 124 e.v.; Khademolomoum, a.w., biz. 23
e.v.; Oftinger-Stark, a.w. Bd. 1111,biz. 188 e.v.

37 Onderomstandigheden worden machines diezich in beperkte mate kunnen verplaatsen als een "Werk"
aangeduid. Bijvoorbeeld een hijskraan in de bouw die slechts over een 100 meter lange rails heen
en weer kan rijden. Zie Oftinger-Stark, a.w. Bd. 1II1, bIz. 189.

38 Zie ook De Luze, Le proprietaire du batiment ou de I'ouvrage au sens de I'article 58 CO, diss.
Lausanne 1979, biz. 36 e.v. Meer in het algemeen wordt er niet bij goederenrechtelijke indelingen
aangesloten. Zie bijvoorbeeld BGE 16 mei 1933,59 Il 171, 176: "Was ein Werk in raurnlicher
Beziehung aber umfalst, entscheidet sich nicht nach den sachrechtlichen Beziehungen, sondem nach
der Bestimmung des Werkes, das hei6t nach seiner ganzen Anlage, rnithin nach den tatsachlichen
Verhliltnissen, und das Werk hort also nicht dort auf, wo das Eigentum daran aufhort." Het ging hier
om de vraag of langs een weg geplaatste vangrails die op een perceel stonden dat aan een ander
toebehoorde dan het perceel waarop de weg lag, tot het "Werk" (de weg) behoorde. Het Bundesgericht
beantwoordde deze vraag bevestigend.
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delen aanwezig zijn." Deze middelen zijn immers voor het functioneel gebruik van
het zwembad noodzakelijk,

Yoor het Nederlandse recht is de afbakening tussen de opstallen van art. 6: 174 BW
en de roerende zaken van art. 6: 173 BW slechts van belang voor de vraag wie de
aansprakelijke persoon is. Beide artikelen gaan immers uit van een min ofmeer even -
ver gaande risico-aansprakelijkheid.

GEBRUIK OVEREENKOMSTIG HAAR FUNCTIE

Met dit vereiste perkt het Zwitserse recht het ruime werkbegrip toch weer wat in. De
praktische consequentie van dit vereiste is namelijk dat schade veroorzaakt door
"Werken" in aanbouw, verbouw of sloop in beginsel niet verhaald kan worden op
grond van art. 58 OR.40 In beginsel, want als een gebouw dat in aanbouw is of
verbouwd wordt al in gebruik is overeenkomstig zijn bestemrning, dan geldt art. 58
OR onverkort." Reden voor deze inperking is dat:

"jedennann die Unfertigkeit mit durchschnittlicher Aufmerksamkeit ausserlich erkennen
kann und den sich aus ihr ergebenden besonderen Gefahren, wenn ihm das Werk nieht
zum ordentlichen Gebrauche uberlassen ist, aus dem Wege gehen soll."42

Iemand met een gemiddelde oplettendheid kan zien dat een gebouw in aanbouw,
verbouw of sloop is, en kent de daaraan verbonden gevaren. Daarom moet zo iemand
daar wegblijven, tenzij hem het gebouw overeenkomstig zijn functie in gebruik is
gegeven.

Een voorbeeld van de hoofdregel. Bij de aanleg van de snelweg Leman in het
kanton Vaud werden in 1968 verschillende Iadingen springstoffen tot ontploffmg
gebracht voor de bouw van een tunnel. AIs gevolg daarvan ontstonden er terreinver-
schuivingen, waardoor een gebouw van La Colline S.A. geheel doorrnidden scheurde.
La Col line sprak het kanton Vaud aan op grond van art. 58 OR. De hoogste Zwitserse
reehter wees deze vordering af:

"La responsabilite causale du proprietaire ne nait qu'a partir de la prise en charge par lui
de l'ouvrage completement termine et son utilisation confonne a sa destination.v"

39 BGE II september 1929, 55 IT 194, 196: "Eine Anlage ist auch dann im Sinne von Art. 58 OR
mangelhaft, wenn die fur deren bestimmungsgemaBe beniitzung notwendige Zubehorden fehlen oder
mangelhaft sind." Zie oyer deze regel ook: Khademolomoum, a.w., biz. 27 e.v.

40 Brehm, a.w., biz. 594 e.v.; Deschenaux-Tercier, a.w., biz. 127 en Oftinger-Stark, a.w. Bd. I111, biz.
210 e.v,

41 BGE ) 3 september 1982, 108 II 184 (Staat laat toe dat weg in reparatie gebruikt wordt). Brehm, a.w.,
biz. 594, Oftinger-Stark, a.w. Bd. I111, biz. 21 I.

42 BGE 5 november 1968, 94 II 151, 154.
43 BGE 26 oktober 1970,9611 337, 34 I. Het hofnoemt deze rechtspraak "unejurisprudence ancienne",

reeds lang bestaand.
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Het kanton Vaud was pas als eigenaar aansprakelijk op grond van art. 58 OR vanaf
het moment dat het "Werk" volledig gereed was en het gebruikt werd overeenkomstig
zijn bestemming. Het hof gaf ook aan wie dan wei aangesproken kon worden:

"II appartient aux constructeurs eux-rnernes de prendre les mesures adequates pour prevenir
les risques de remedier aux defauts, lIs encourent une responsabilite civile soit en vertu
du contrat, soit a raison des art. 41 ss. CO."

De aannemer kon aangesproken worden hetzij op grond van overeenkomst hetzij op
grond van onrechtmatige daad.

Deze Zwitserse regel bij bouw- en sloopwerkzaamheden verschilt van het Franse
recht. In Frankrijk geldt art. 1384 a\. 1 Cc onverkort bij bouw- of sloopwerkzaamhe-
den. Ais aansprakelijke persoon geldt dan echter niet de eigenaar maar de aannemer."
Ook in Nederland kan een benadeelde zich beroepen op een risico-aansprakelijkheid
indien de schade veroorzaakt is door een gebouw in aanbouw. Aan zo'n gebouw
worden echter minder strenge eisen qua veiligheid gesteld."

2.3 Ret begrip "gebrek": "Mangel"

Wanneer is een "Werk" gebrekkig in de zin van art. 58 OR? Het antwoord op deze
vraag is voor het Nederlandse recht bijzonder interessant. Met art. 6: 174 BW poogde
de Nederlandse wetgever immers aansluiting te zoeken bij onder andere art. 58 OR,
een risico-aansprakelijkheid waaraan de Zwitserse rechter al decennia lang inhoud
geeft."

De achterliggende gedachte van de aansprakelijkheid van art. 58 OR is zonder
twijfel de veiligheid van personen en zaken." Deze gedachte geeft weliswaar inhoud
aan het begrip "Mangel" maar biedt tegelijkertijd weinig houvast om in een concreet
geval te beoordelen of er sprake is van een gebrek. Het Bundesgericht heeft herhaalde-
lijk uitgemaakt dat de vraag of een "Werk" gebrekkig is, in het licht van a\le concrete
omstandigheden moet worden beantwoord." Uit een constante stroom van juris-
pruden tie blijkt dat de Zwitserse rechter vele factoren als relevant beschouwt. Daarbij
is het niet altijd even duidelijk welke factor(en) de doorslag geeft (geven).

Op dit punt gekomen in mijn betoog zou ik hier de relevante factoren in abstracto
kunnen opsommen. Ik doe dat echter niet. Het lijkt me immers beter aan de hand van

44 Zie par. 2.13.2.
45 PG Boek 6, biz. 755 en daarover par. 4.3.2.
46 Zie par. 4.3.2. en PG Boek 6, biz. 754 noot 4.
47 Oftinger-Stark, a.w. Bd. lUI, biz. 203; Schluchter, a.w., biz. 280. Beide schrijvers wijzen er overigens

op dat "gevaar" niet de achterliggende gedachte van art. 58 OR is, maar het instaan voor de toestand
die ontstaat door menselijk ingrijpen in de natuur. Oftinger-Stark, a.w. Bd. IIII, biz. 163 en
Schluchter, a.w., biz. 280.

48 BGE 20 juni 1923,4911 254, 264; BGE 26juni 1934,60 II 218, 223 "etant donnees les circonstances
locales"; BGE 26 mei 1970,96 II 34, 36.
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voorbeelden uit de rechtspraak te laten zien welke betekenis bepaalde omstandigheden
in concreto hebben. Daarom zal ik hieronder verschillende voorbeelden uit de
rechtspraak aan de orde stell en om aan de hand daarvan een schets te geven van hoe
een en ander uitwerkt.

In een uitspraak van 1980 vatte het Bundesgericht de plicht van de eigenaar nog
eens kemachtig samen. Schneeberger onderhield evenals andere jaren op verzoek van
de concierge van een flatgebouw het (privejgazon op het dak van het gebouw. In de
namiddag van 7 juni 1977 maaide hij het gazon opnieuw en viel daarbij van negen-
hoog naar beneden. Hij kwam terecht op het balkon van de zesde etage en overleed
op weg naar het ziekenhuis. Zijn vrouw vorderde schadevergoeding van de eigenaar
van het flatgebouw. Zij steide daartoe dat het dak gebrekkig was omdat een bezoeker
van het dak slechts door een muurtje van 25 em hoog beschermd werd tegen naar
beneden vallen. Het Bundesgericht omschreef de plicht van de eigenaar als voIgt:

"Le proprietaire n'est certes pas tenu de prendre des mesures de precaution contre
n'importe quel risque; il doit seulement parer au danger qui resulte de la nature et de
l'emploi normal de I'ouvrage, soit en l'occurence d'une tonte de gazon devant s'effectuer
jusqu'au bord du toit. II n'a pas a tenir compte, en revanche, des risques dont la realisation
est peu vraisemblable, ni ceux qu'un minimum de prudence pennet d'ecarter. L 'application
de ce principe depend aussi de la gravite du risque et de la facilite avec laquelle il peut
etre prevenu; l'obligation du proprietaire (..) sera appreciee plus severernent si Ie risque
est grave et si la technique offre les moyens d'y parer sans grands frais (..).,,49

UITGANGSPUNT

Het hofbegint met vast te stellen dat de eigenaar niet tegen ieder risico met betrekking
tot een "Werk" voorzorgsmaatregelen behoeft te nemen." Duidelijk is derhalve dat
de enkele omstandigheid dat schade is ontstaan niet voldoende is voor een vordering
op grond van art. 58 OR. Van een absolute slachtofferbescherming is derhalve geen
sprake.
Vervolgens noemt het hof enkele nadere omstandigheden die de aansprakelijkheid van
de eigenaar inperken.

NORMAAL GEBRUIK

Het hof overweegt dat de eigenaar slechts voorzorgsmaatregelen moet treffen tegen
gevaren die ontstaan bij een normaal gebruik van het "Werk".51 Dit vereist bijvoor-
beeld een normale oplettendheid van de gebruiker. Maar het heeft ook nog andere
gevolgen. Het sluit bijvoorbeeld uit dat onbevoegden een beroep kunnen doen op de

49 BGE 21 oktober 1980, 106 n 208, 210.
SO Zie hierover ook Deschenaux-Tercier, a.w., biz. 127 e.v. en Oftinger-Stark, a.w. Bd. WI, biz. 198

e.v.
51 Brehm, a.w., biz. 599 e.v.; Deschenaux-Tercier, a.w., biz. 127 e.v. en Oftinger-Stark, a.w. Bd. 1lI1,

bIz. 209 e.v.
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risico-aansprakelijkheid van art. 58 OR.s2 Het geeft hier eenzelfde regel als het Franse
recht kent: onbevoegden kunnen niet de bescherming van een risico-aansprakelijkheid
inroepen. Zie par. 2.6.4. Het Nederlandse recht is op dit punt minder duidelijk. Via
de "tenzij-clausule" zou hetzelfde resultaat bereikt kunnen worden, maar zeker is dit
niet. In ieder geval kan art. 6:101 BW (eigen schuld) uitkomst bieden."

OPLETIENDHEID VAN HET SLACHTOFFER

De eigenaar hoeft geen rekening te houden met onwaarschijnlijke risico's. Dit wordt
onder meer zo uitgewerkt dat voorzorgsmaatregelen niet vereist zijn indien een risico
met een minimale zorgvuldigheid van het slachtoffer voorkomen had kunnen wor-
den."
Een voorbeeld. Op 13 apri I 1916 's avonds om 9.15 uur liep Saxer over het pleintje
voor de rijschool in St. Gallen. Aan het einde van het pleintje gekomen viel hij
plotseling 90 em naar beneden op het trottoir van de St. Leonardstra13e. Op het
donkere, zwak verlichte plein had hij het niveauverschil niet gezien. Het Bundesgericht
oordeelde dat het "Werk" niet gebrekkig was:

"Es ist, was die Untemehmungen und Vorgange des taglichen Lebens betrifft, von der
Annahme auszugehen, daf ein Fufsganger von Zeit zu Zeit einen Blick auf den von ihm
begangenen Boden werfe und insbesondere zur Nachtzeit, wenn er sich aufungewohntem
Wege an einem fremden Orte befindet, doppelte Vorsieht aufwende. Er darf sich dabei,
wenn er eine Stelle schon fruher einmal begangen hat, abernieht taglich dort voruber geht,
nieht darauf verlassen, daf die ortlichen Verhaltnisse stets dieselben seien."ss

Uitdrukkelijk overwoog het Bundesgericht dat het "Werk" niet gebrekkig was omdat
in de omstandigheden van het geval voor de normale zorgvuldige voetganger geen
gevaar dreigde voor schade. Aan eigen schuld kwam het derhalve niet toe.

De mogelijkheid voor doors nee gebruikers het gevaar te voorzien en te voorkomen
speelt bij de vaststelling van de gebrekkigheid van een "Werk" derhalve een rol. Is
die mogelijkheid aanwezig dan is het "Werk" niet gebrekkig. Bij afwezigheid daarvan
is er juist wei een gebrek. Zo bijvoorbeeld de situatie in het zwembad van het
Grandh6tel en Kurhaus SeeJigberg. Een badgast verdronk omdat hij uitgleed over de
plotseling steil naar beneden lopende bodem van het zwembad.

52 Oftinger-Stark, a.w. Bd. II/I, blz. 203. Zie ook BGE 13 mei 1937,63 II 204, 207: "Wo das Publikum
keinen legitirnen Grund hat hinzugehen, braucht es aueh nicht dureh besondere Vorkehrungen davon
abgehalten zu werden". En recent BGE 9 juli 1991, 117 II 399. Art. 58 OR besehermt aileen
"Personen, die erlaubterweise mit dem Werk in Beruhrung kommen" (blz. 400).

53 Zie par. 4.9.
54 Brehm, a.w., blz. 599 e.v.; Desehenaux-Tereier, a.w., biz. 127 e.v. en Oftinger-Stark, a.w. Bd. lUI,

blz. 209 e.v. Zie voor een reeente uitspraak: BGE 9 juli 1991, 117 II 399.
55 BGE 18 mei 1918,4411 187, 190.
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"Durch das unvennutete, dem Auge nicht erkennbare Abfallen des glatten, nur ungenugen-
de Adhasion bietenden Bodens wurde ein Gefahrsmoment geschaffen fur aile des Schwim-
mens unkundigen Beniltzer der Badeanlage.v"

Hoofdstuk 3

Het Bundesgericht yond hier doorslaggevend dat het voor badgasten niet voorzienbaar
was dat de bodem van het zwembad plotseling naar beneden liep, terwijl die bodem
onvoldoende houvast bood.
Het gaat derhalve in eerste instantie niet om wat een slachtoffer zelf daadwerkelijk
heeft kunnen voorzien, maar om wat doorsnee gebruikers van het "Werk" kunnen
voorzien."
Bijzondere omstandigheden van het slachtoffer zoals leeftijd, kennis en kunde zijn
van belang voor de vereiste mate van zorgvuldigheid. De omstandigheid "Ieeftijd"
bespreek ik hieronder. Met betrekking tot "kennis en kunde" is de Schneeberger-uit-
spraak van 1980 een voorbeeld. De aangesproken persoon betoogde dat het gevaar
voor Schneeberger evident was - Schneeberger maaide immers al jaren het gazon op
het flatgebouw - en dat hij het had kunnen voorkomen door op 1,5 m van de rand
te blijven, zoals specialisten doen. Het Bundesgericht sprak als zijn oordeel uit dat
het maaien van gras op het dak van een hoog flatgebouw niet slechts verricht kon
worden door een persoon die gespecial iseerd was in het werken op grote hoogten. Van
Schneeberger kon dan ook niet de zorgvuldigheid van een specialist geeist worden.
Volgens het hof ging het hier overigens om een activiteit die normaal gesproken
zonder gevaar op de grond werd uitgeoefend en waarbij er geen enkele reden is de
rand van het gazon te mijden. Gezien het automatisme bij het maaien kon het ongeval
zelfs een voorzichtig man overkomen."
Het Zwitserse recht geeft hier eenzelfde regel als het Franse recht, waarbij de concrete
kennis van hetgevaar tot de conclusie kan leiden dat er geen beroep gedaan kan
worden op art. 1384 al. I CC.59 Zoals ik in par. 4.9 zal bespreken lijkt het Nederland-
se recht de concrete kennis van het gevaar van een slachtoffer aIleen bij eigen schuld
een rol te laten spelen.

ONEVENREDIGE KOSTEN

In de parlementaire geschiedenis van art. 6: 174 BW worden kosten genoemd als factor
om te bepalen of een weg gebrekkig is. Bij andere opstaIlen worden ze niet ver-
meld." Welke betekenis hebben kosten in het kader van art. 58 OR?
De factor is niet aIleen van belang bij wegen en trottoirs, maar bij aile "Werken".
Welke inhoud heeft deze factor? De kosten van het aanleggen of herstellen van een

56 BGE 18 mei 1938,64 II 198.
57 Zie ook BGE 26 mei 1970, 96 II 34.
58 BGE 21 oktober 1980, 106 II 208, 211.
59 Zie par. 2.8.
60 Zie par. 4.3.2.
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"Werk" moeten in een redelijke verhouding staan tot de gerechtvaardigde belangen
van de gebruikers van het "Werk" en tot het doel en de gebruikswaarde daarvan."

Kleine gebreken
Arnold Ackermann dreef samen met zijn zuster Hedy een winkel in zuivel. De zaak
werd door een donker gangetje gescheiden van hun woonhuis. Op 29 maart 1935 Iiep
de "etwas beleibte" moeder van de twee door het gangetje naar het woonhuis. Zij
kwam daarbij ten val omdat ze uitgleed over uitgesleten putjes van twee handen groot
en 2 a 3 mm diep. Het Bundesgericht wees een vordering tot schadevergoeding af:

"Auf jeden Fall war der Belag als solcher uberhaupt nicht oder doch ganz unbedeutend
durch Bruch beschadigt, da die Vertiefungen nur 2-3 mm betrugen. Die Verpflichtung zur
Behebung aller derartiger untergeordneter Mangel, zu denen z.B. auch abgetretene
Turschwellen, ausgetretene Treppenstufen und dergl. gezahlt werden mussen, wie sie im
Laufe der Zeit bei jedem Gebaude notwendigerweise entstehen, wurde vor allem bei alteren
Hausern zu einer unertraglichen Belastung des Eigenturners fuhren, die zum Gebaudewert
und dem Ertrag in keinem Verhaltnis stunde, DaB die Reparatur des einzelnen Mangels
fur sich allein betrachtet nicht mit groBen Kosten verbunden ware, ist unerheblich; denn
es ist die Lage in Betracht zu ziehen, die durch die Verptlichtung zur Beseitigung aller
Mangel van entsprechender Bedeutung geschaffen wurde.,,62

Volgens het Bundesgericht gaat het om slechts kleine gebreken - uitgesleten drempels,
traptreden, gangen -, die noodzakelijkerwijs op een bepaald moment ontstaan bij
oudere huizen. Een plicht om deze gebreken weg te nemen zou tot een ondragelijke
last voor eigenaren leiden waarbij de kosten in geen verhouding staan tot de waarde
van het gebouw. Weliswaar is mogelijk dat de kosten van de concrete reparatie van
het gebrek waardoor de schade ontstond niet zo groot zijn, maar daar moet niet naar
gekeken worden. Het gaat om de totale reparatiekosten van al dergelijke kleine
gebreken.

Voor het publiek toegankelijke "Werken"
Staat een "Werk" open voor het publiek, dan kan het kostenaspect op een andere
manier uitwerken. Zo bijvoorbeeld in het geval van Georges Landis, die over de
marmeren vloer van een bankgebouw uitgleed. Het hof overwoog dat de bank maar
te zorgen had dat de vloer niet glad was. Een marmerenvloer is immers een luxe-
artikel.

"Le proprietaire qui veut donner a son batiment une apparence somptueuse doit supporter
les frais necessaires pour eviter que ce luxe nuise a la securite des usagers.v'"

61 Brehm, a.w., blz. 596 e.v.: "vemtinftiges Verhaltnis". Deschenaux-Tercier, a.w., bIz. 127 e.v.: "un
rapport supportable"; Khademolomoum, a.w., bIz. 36 e.v.; Oftinger-Stark, a.w. Bd. 1lI1, biz. 208.
Stark spreekt van "einem vemtinftigen Verhaltnis".

62 BGE 8 mei 1940,66 II 109, 112.
63 BGE 23 oktober 1962, 88 II 417, 422.
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"Zu bedenken ist vor allem, daf ein Stral3ennetz wegen seiner Ausdehnung nicht in
gleichem Mal3eunter Kontrolle gehalten werden kann wie zum Beispiel ein einzelnes
Gebiiudeund daBdie Aufwendungen eines Gemeinwezens fur den winterlichen Stral3en-
dienst in einem vernunftigen Verhiiltnis zu seinenMitteln und zu seinen ubrigen Auslagen
stehen mUssen.,,64

Hoofdstuk 3

Een Zwitserse variant op het spreekwoord: wie mooi wil zijn moet pijn lijden.

Wegen en trottoirs
Het grootste praktisch belang van de kosten-regel ligt bij wegen en voetpaden. Het
gaat dan in het bijzonder om de plicht van de eigenaar om ze sneeuw- en ijsvrij te
maken. Andere vragen met betrekking tot de aansprakelijkheid voor gebrekkige wegen
bespreek ik hieronder.
Uitgangspunt is dat aansprakelijkbeid niet automatisch wordt aangenomen in het geval
een weg ofvoetpad niet sneeuw- en ijsvrij is gemaakt. In ieder afzonderlijk geval moet
onderzocht worden of de eigenaar met de hem ter beschikking staande tijd, technische
en financiele middelen in staat was zijn wegen en paden sneeuw- en ijsvrij te maken.
De redenen hiervoor vat het Bundesgericht als voIgt kort samen:

Het is kortom financieel en technisch onmogeIijk overal tegeIijkertijd alle wegen en
voetpaden sneeuw- en ijsvrij te maken. Daarvoor is het netwerk van wegen en paden
vee] te uitgebreid. Bovendien heeft de overheid nog andere taken dan het sneeuw-
en ijsvrij maken van wegen en trottoirs.

OVERlGE FACTOREN

Naast de in de Schneeberger-zaak genoemde factoren zijn er nog andere in de
rechtspraak ontwikkeld. Die zal ik hieronder aan de orde stellen: de omstandigheid
dat een gebouw vrij toegankelijk is voor het publiek, overheidsvoorschriften en de
verweren dat nooit eerder een ongeval heeft plaatsgevonden met betrekking tot het
"Werk" en dat de gebruikelijke maatregelen getroffen waren.

"WERKEN" DIE VRIl TOEGANKELI1K ZIlN VOOR HET PUBLIEK

Staat een "Werk" open voor het publiek, dan rust volgens een con stante rechtspraak
op de eigenaar een grotere zorgplicht in vergelijking tot de eigenaar van "Werken"
die slechts voor prive gebruik bestemd zijn. Het gaat dan om cafe's, restaurants 65,

64 BGE 15 februari 1972,98 II 40, 43.
65 TC Chur 17 januari 1957, SlZ 1958, biz. 169.
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hotels", banken'", scholen, flatgebouwen'", zwembaden'", ziekenhuizen, win-
kels" en openbare gebouwen.
Deze strengere norm voor "Werken" die openstaan voor het publiek blijkt bijvoorbeeld
uit een uitspraak van 1931. Het ging daar om de val van de 71-jarige Albert Ackle
in het gerechtsgebouw van Arau." Het Bundesgericht besliste:

"Bei Fufsboden offentlicher Gebaude sind (..) die anforderungen besonders hoch zu stellen;
denn solehe Gebaude mussen in der Regel von Leuten jeglichen Standes und Alters, ja
bisweilen sogar auch von Gebrechlichen begangen werden. Solche Boden sind daher, (..)
so herzustellen und zu unterhalten, daB sie auch von Leuten, die nur uber eine verminderte
korperliche Gewandtheit verfugen, sowie auch ohne Aufwendung besonderer Aufmerksam-
keit gefahrlos betreten werden konnen."n

Openbare gebouwen moeten zodanige vloeren hebben dat mensen met lichamelijke
tekortkomingen ze zonder gevaar ofzonder bijzondere oplettendheid kunnen betreden.

Deze strenge regel geldt niet slechts bij overheidsgebouwen. Ze wordt ook toegepast
bij "Werken" die niet aan de overheid toebehoren, zoals bijvoorbeeld hotels, restaurants
en cafe's'. Zo kwam in 1957 het geval van de 7S-jarige Frau Margarethe voor de rech-
ter. De oude dame was gevallen op weg naar het toilet. Vanuit een zon overgoten
terras betrad zij een halfdonkere, slecht verlichte gang. Mede als gevolg van een
onduidelijke markering van de toiletten vergiste zij zich in de deur. In plaats van de
w.c.-deur open de zij de kelderdeur en viel de kelder in.
De rechter begint zijn overwegingen met de vaststelling dat een voldoende verlichting
van een voor het publiek openstaande gang en een duidelijke markering van de w .c.' s
een vereiste is voor ieder hotel en restaurant. Vervolgens komt hij tot een interessante
overweging:

"Dabei ist zu beachten, daf Hotels und Wirtschaften von Leuten aller Altersstufen besucht
werden, so daB hinsichtlich der Anforderungen an diesen Unterhalt nicht einfach ein
DurchschnittsmajJstab angelegt werden darf. Die Einrichtungen mussen vielmehr so

66 BGE 9 juli 1991, 117 n, 399.
67 Zie hierboven.
68 BGE 16 oktober 1934, 60 II 341, 343.
69 BGE II september 1929, 55 II 194 en BGE 19 september 1990, 116 II 422. In dit laatste arrest

oordeelde het Bundesgericht dat een zwembad gebrekkig was omdat "die bauliche Anlage und das
Betriebskonzept jugendliche Badegaste dazu verleidet, an einer gefahrlichen Stellen ins Wasser zu
springen", terwijl geen maatregelen zijn getroffen om dat te verhinderen.

70 BGE II februari 1992, 118 II 36.
71 ln het Zwitserse recht wordt de vraag naar de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door een

"Werk" dat aan de overheid toebehoort, beantwoord naar privaatrechtelijke normen. Uitzondering
hierop vormt de situatie dat er sprake is van de uitoefening van "hoheitlicher Befugnisse" (BGE 22
juni 1989, 115 II 237, 245). Volgens Stark (Oftinger-Stark, a.w., Bd. WI, biz. 175) komen deze
situaties nauwelijks voor. In de meeste gevallen gaat het om geluidsoverlast (door legeroefeningen
veroorzaakt). Daarvoor geldt echter niet art. 58 OR maar art. 679 ZGB. Zie par. 3.6. Vergelijk ook
de situatie bij de aansprakelijkheid voor dieren, Zie par. 3.3.

72 BGE 21 januari 1931,57 II 47,50.
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beschaffen sein, daBsie sowohl vonjungeren wie von betagteren Gasten gefahrlos beniitzt
werden konnen" (cursivering van mij, CS).7J

De voorzieningen in een publiek toegankelijk gebouw moeten niet afgestemd worden
op de doorsnee bezoeker, maar behoren zo te zijn ingericht dat bezoekers van aile
leeftijden ze zonder gevaar kunnen gebruiken." Deze regel werd onlangs nog eens
bevestigd."

Deze plicht om bezoekers van voor het publiek toegankelijke gebouwen te bescher-
men tegen gevaren strekt zich uit tot de trottoirs die aan het gebouw grenzen, zelfs
in het geval de eigenaar van het "Werk" niet de zorgplicht heeft voor het trottoir."
Zo oordeelde het Bundesgericht in 1992 over het geval van een bezoeker van een
warenhuis die bij het verlaten van het gebouw was uitgegleden over het trottoir."
De eigenaar van het warenhuis verweerde zich met de stelling dat hij aile mogelijke
voorzorgsmaatregelen getroffen had. Vroeg in de ochtend had een werknemer het
trottoir ijsvrij gemaakt; hij had er ook zout gestrooid. In de loop van de dag was het
toch weer glad geworden als gevolg van het feit dat smeltwater van het dak op het
trottoir gekomen was en vervolgens weer aangevroren.
Het hof begint met te overwegen dat aan de eigenaar van "Werken" die voor het
publiek vrij toegankelijk zijn hoge veiligheidseisen gesteldmoeten worden. Het ver-
voigt dan:

"BeiVerkauflokalen ist zudem zu berucksichtigen, daBdas zu Schaugestelite Warenange-
bot nach aligemeiner Lebenserfahrung geeignet ist, beim Besucher zu einer gewissen
Zerstreuung und damit zu einer verminderten Aufmerksamkeit zu fuhren, DerEigentiimer
solcher Raurnlichkeiten darf daher von vomherein nicht mit einer sehr groBen Vorsicht
derLadenbesucher rechnen. Vielmehr hat er imRahmen desZumutbaren (..) entsprechend
wirksame Vorkehren zu deren Schutz vor Unfallgefahren zu treffen. Das gilt umso mehr,
wenn - wie im vorliegenden Fall - die Gefahrdung zutage tritt, fur den Werkeigentiimer
mithin ohne weiteres erkennbar ist."

Volgens het hof had de eigenaar van het warenhuis ter beschenning van bezoekers
bij de uitgang van het warenhuis een waarschuwingsbord moeten neerzetten of een
tapijt op het trottoir moeten leggen. Nu hij dit had nagelaten is hij aansprakelijk.

73 TC Chur 17 januari 1957, SJl 1958, biz. 169.
74 In het gegeven voorbeeld gaat het om voorzieningen die ook gesehikt moeten zijn speeiaal voor oudere

mensen. Yoor een andere leeftijdseategorie nl. kinderen geldt een dergelijke regel. Yoorzieningen
moeten zo zijn ingeriehtdat kinderen niet verleid worden tot "einem bestimmungswidrigen Gebraueh".
lie Brehm, a.w., bIz. 599.

75 BGE 9 juli 1991, 117 II 399, 400: "Aueh altere oder behinderte Personen rnussen sieh in solehen
Gebauden ohne Aufwendung besonderer Aufmerksamkeit sieher und gefahrlos bewegen konnen."

76 lie voor de regels met betrekking tot de zorgplieht voor trottoirs onder het hoofdje "wegen en
trottoirs" .

77 BGE II februari 1992, 118 1136.
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OVERHEIDSVOORSCHRlFTEN

Bij de beoordeling of een "Werk" gebrekkig is, zijn privaatrechtelijke norrnen
doorslaggevend en niet publiekrechtelijke." Dit betekent echter niet dat publiekrechte-
lijke norrnen geen rot spelen bij de aansprakelijkheid ex art. 58 OR. Maar een automa-
tische koppeling in die zin dat strijd met overheidsvoorschriften altijd tot gebrekkig-
heid leidt, kent het Zwitserse recht niet. Dit ligt ook voor de hand omdat over-
heidsvoorschriften zich niet altijd richten op voorkomen van gevaar."
Stel nu dat een "Werk" in strijd is met veiligheidsvoorschriften van de overheid,
bijvoorbeeld een hotelgast kan met zijn hand tussen de kabine van de lift en de schacht
van de lift komen. Dan is daarmee als regel gegeven dat het "Werk" gebrekkig is,
indien de gast schade Iijdt." Kan in dat geval de eigenaar als verweer voeren dat
de overheid hem toestemrning gegeven heeft de lift in gebruik te nemen? Het antwoord
luidt dat het verweer niet zal slagen. Beslissend is dat de noodzakelijke en voorge-
schreven veiligheidsvoorschriften niet in acht genomen zijn en dat daardoor een bron
van gevaar ontstaan is met schade als gevolg."

NOOIT EERDER HEEFT ZICH EEN ONGEVAL VOORGEDAAN

In de nacht van 9 op 10 mei 1965 probeerde soldaat Walter Nydegger het Kaserei-
gebaude in Heiligenschwendi te bereiken. Daar was hij namelijk gelegerd. Terwijl
hij in het donker de trap aan de westelijke zijde van het gebouw opliep, stortte hij
onder onopgehelderde omstandigheden in de bocht van de trap een kleine drie meter
de afgrond in. De eigenaar van het gebouw werd aangesproken op grond van art. 58
OR. Het gebrek, zo werd gesteld, bestond hierin dat de afzetting van de trap zich niet
in goede staat beyond. De draad daarvan behoorde immers strak gespannen te zijn
op 82 ern, terwijl hij de bewuste nacht in slappe toestand op ongeveer 72 ern bing.
Bij de beoordeling van de gebrekkigheid van het "Werk" overwoog het Bundesgericht:

"Es kornrnt (..) nichts darauf an, daf sich angeblich an der betreffenden Stelle bis zurn
Absturz Nydeggers noch keine Unfalle ereignet hatten."

78 Brehm, a.w., biz. 597; Deschenaux-Tercier, a.w., biz. 127 e.v.; Oftinger-Stark, a.w. Bd. WI, biz.
207.

79 Brehm, a.w., biz. 597.
80 Brehm, a.w., biz. 597; Oftinger-Stark, a.w. Bd. II11, biz. 207-208.
81 BGE 18 mei 1965, 91 II 201, 207. "Die Berufung darauf, daB seinerzeit die baupolizeiliche Bewilli-

gung zur Inbetriebnahme des Liftes erteilt worden sei, helfe der Beklagten nicht. Entscheidend sei,
daB notige und vorgeschriebene Schutzvorrichtungen gefehlt und daB diese Gefahrenquellen Anlaf
zum Unfall gegeben batten." Hetzelfde geldt voor bouwvergunningen. Zie bijvoorbeeld het geval van
een badkamer met onvoldoende ventilatie, maar waarvoor wei een bouwvergunning was afgegeven.
BGE 10 maart 193 I, 57 II 104, 109. "Die baupolizeiliche Genehmigung der Plane schliebt nach der
Rechtspreehung des Bundesgeriehtes die Werkhaftung nieht aus (..)." Zie voor een recent geval van
een badkamer met onvoldoende ventilatie: BGE 12 maart 1991, 117 II 50.
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De omstandigheid dat zich niet eerder een ongeval heeft voorgedaan, speelt bij de
beoordeling van de gebrekkigheid geen rol."
In Nederland is over deze factor slechts weinig bekend. Een arrest van het Hof
Amsterdam lijkt echter een andere richting in te slaan dan het Zwitserse recht. Het
hof oordeelde dat een exploitant van een zwembad niet aansprakelijk was, mede omdat
er nog nooit een ongeval in het zwembad was voorgekomen."

STATE OF THE INDUSTRY

Het verweer van de eigenaar dat hij aile gebruikelijke maatregelen genomen heeft om
de schade te voorkomen, baat hem niet. Deze regel is al sinds lange tijd vaste
rechtspraak."
Zo bijvoorbeeld een uitspraak uit 1931. Op 2 maart 1929 nam Emma Eichin een bad
in haar appartement te Bern. Korte tijd later werd zij daar dood aangetroffen. Zij was
als gevolg van kooJmonoxydevergiftiging overleden. Vastgesteld werd dat de badkamer
met geiser onvoldoende ventilatiemogelijkheden had. De eigenaar van het appartement
verweerde zich met de stelling dat in Bern aIleen al honderden badkamers op dezelfde
wijze waren aangelegd; hij had met andere woorden de badkamer op de gebruikelijke
wijze laten bouwen.
Het Bundesgericht maakte korte metten met het verweer:

"( ..), wenn die Fehlerhaftigkeit der Anlage einrnal festgestellt ist, (darf der Eigentiimer
sieh, CS) nieht auf eine Verkehrsiibung berufen, denn andere Eigentiimer konnen fur ihre
Werke ebenso schlecht sorgen, wie er."

De eigenaar mag zich niet op gebruiken beroepen want andere eigenaren kunnen net
zo slecht voor hun "Werken" zorgen als hij. Het hofvoegde daar nog aan toe dat het
verweer in dit geval des te minder hout snijdt omdat het hier om een nieuwe wijze
van constructie gaat die zich nog niet bewezen heeft. De rechter moet zich - volgens
het hof - overigens niet laten leiden door de omstandigheid dat de constructie reeds
op talloze plaatsen is gebruikt."

De Hoge Raad heeft in het arrest Janssen-Nefabas een zelfde regel ontwikkeld in
het kader van de aansprakelijkheid voor arbeidsongevallen." Onduidelijk is echter
in hoeverre zij geldt met betrekking tot de aansprakelijkheid voor opstallen."

82 Omgekeerd is wei van belang dat een eerder ongeval heeft plaatsgevonden. De eigenaar geldt dan
immers als gewaarschuwd. lie bijvoorbeeld TC Chur 17/18januari 1957, SJl 1958 biz. 170.

83 Hof Amsterdam 5 december 1991, NJ 1992, 824. lie par. 4.3.2. Het geval speelde onder het oude
recht van art. 1401 (Dud)BW.

84 Oftinger-Stark, a.w. Bd. III1, biz. 207.
85 BGE 10 maart 1931, 57 11104, 108 e.v.
86 HR 6 april 1990, NJ 1990, 573.
87 lie Van Dunne, Verbintenissenrecht, Deel 2 1993, biz. 459 en Hulst, Grondslagen van milieu-

aansprakelijkheid, diss. Rotterdam 1993, biz. 236 e.v. Zij noemen het arrest in ieder geval van belang
voor produkten- en milieu-aansprakelijkheid. De vraag of de regel ook betekenis heeft voor de
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OVEREENKOMST TUSSEN EIGENAAR VAN EEN WERK EN HET SLACHTOFFER

Het komt vrij vaak: voor dat tussen de aansprakelijke persoon ex art. 58 OR en het
slachtoffer een overeenkomst bestaat. Hierboven zijn al veel voorbeelden daarvan aan
de orde gekomen. Tussen de maaier Schneeberger en de concierge van de flat zou
een overeenkomst hebben kunnen bestaan. In ieder geval bestond deze tussen de gast
van het Grandhotel en Kurhaus Seeligberg toen hij in het zwembad verdronk. Op het
moment dat Georges Landis over de marmeren vloer van de bank uitgleed, was hij
client van die bank. Bij bezoekers van cafe's, restaurants, winkels is het ook heel goed
mogelijk dat zij met de eigenaar van het "Werk" in een contractuele relatie staan.
Omgekeerd behoeft van een contractuele relatie niet altijd sprake te zijn.
In het Franse recht leverde het bestaan van een overeenkomst tussen een slachtoffer
van een zaak en de aangesproken persoon lange tijd grote problemen op. Welke
normen gehanteerd moesten worden - contractuele of delictuele - was tot voor kort
onduidelijk. Inmiddels lijkt de rechtspraak uitgekristalliseerd te zijn. Het bestaan van
een overeenkomst is alleen nog maar relevant voor de eigenlijke prestatie van de
overeenkomst. Bijvoorbeeld opereren bij een behandelingsovereenkomst of de
overdracht van een zaak bij een koopovereenkomst. 88

Het Zwitserse recht heeft deze Franse problemen nooit gekend." Levert een gebeurte-
nis zowel een schending van een overeenkomst op als een schending van een delictuele
norm, dan laat het Zwitserse recht het slachtoffer de keuze." Hij kan dan opteren
voor de meest gunstige grondslag.T"

aansprakelijkheid voor opstallen komt niet aan de orde.
88 Zie par. 2.6.2.
89 De reden daarvoor is waarschijnlijk dat het Zwitserse recht bij de risico-aansprakelijkheden voor

zakenldieren aanknoopt bij beperkte, nauw omschreven feitencomplexen en geen algemene risico-
aansprakelijkheid voor roerende zaken kent. De Franse risico-aansprakelijkheid van art. 1384 al. I
Cc is ruimer.

90 BGE 16 maart 1964, 90 II 86, 88 (samenloop koopovereenkomst en onrechtmatige daad). Zie ook
Brehm, a.w., biz. 627 en Deschenaux-Tercier, a.w., bIz. 271 e.v.

91 Volgens Brehm zijn in het Zwitserse recht de voordelen van contractuele grondslag: (meestal)
gemakkelijker bewijs van schending van een overeenkomst met betrekking tot een gebrekkig "Werk"
en een langere verjaringstermijn. De verjaringstermijn voor het aansprakelijkheidsrecht is een jaar
na bekend worden van de schade en in ieder geval 10 jaar na de schadeveroorzakende handeling (art.
60 OR). De contractuele verjaringstermijn heeft als hoofdregel tien jaar (art. 127 OR), met als
uitzondering vijf jaar voor speciaal genoemde overeenkomsten (art. 128 OR): bijvoorbeeld huur-,
pacht- en arbeidsovereenkomst. Slaagt het slachtoffer er echter in een gebrek te bewijzen, dan heeft
dit als voordeel dat de aangesproken persoon geen tegenbewijs kan leveren. Zie Brehm, a.w., bIz.
627 e.v.

92 Hetzelfde geldt indien het slachtoffer een arbeidsovereenkomst heeft. In 1984 bevestigde het
Bundesgericht dat het niet nodig was apart te onderzoeken of een werkgever aansprakelijk was op
grond van art. 58 OR ofop grond van overeenkomst. De normen voor aansprakelijkheid zijn immers
praktisch hetzelfde. BGE 26 mei 1964,90 II 277 en BGE 3 april 1984, 110 II 163: "II n'est pas
necessaire d'examiner si I'employeur repond aussi en qualite de proprietaire d'ouvrage au sens de
I'art. 58 OR, car I'etendu de sa diligence est pratiquement la rneme, quel que so it le fondement de
sa responsabilite." Zie ook Brehm, a.w., biz. 628. T.a.p. wordt opgemerkt dat de normen voor 1984
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SPECIAAL ONDERWERP: GEBREKKlGE BOMEN

Zoals ik al eerder heb aangeven kunnen volgens lagere rechtspraak gebreken aan
bornen aanleiding geven tot aansprakelijkheid op grond van art. 58 OR. Het moet dan
gaan om een boom die een bestanddeel uitmaakt van een "Werk". Daarvan is sprake
bij bomen op parkeerplaatsen, op campings en bij bomen langs de weg.
Wanneer is zo'n boom gebrekkig? Rechtspraak over dit onderwerp is schaars." Een
van de weinige voorbeelden is het geval waarover het Tribunal Cantonal Vaud moest
oordelen in 1975. Het ging daar om een verkeersongeval dat veroorzaakt was doordat
de takken van bomen in de rand van de weg gedeeJtelijk over de weg hingen. De vraag
rees of deze bomen de weg gebrekkig maakten. Het tribunal beantwoordde haar posi-
tief. Volgens kantonaal recht had de eigenaar van de weg de bomen moeten snoeien.
Nu hij dit had nagelaten, was de weg gebrekkig."
In hetzelfde jaar had hetzelfde tribunal al eerder voor de vraag gestaan wanneer een
boom als bestanddeel van een "Werk" gebrekkig is. Dit geval speelde zich af op een
parkeerplaats met bomen. Tijdens een storm was een tak van zo'n boom gevaIlen op
auto's die daar geparkeerd stonden. Het tribunal concIudeerde dat de parkeerplaats
niet gebrekkig was. De eigenaar voerde immers een permanente controle uit en de
afgebroken tak was gezond en vertoonde geen enkel spoor rot te zijn, zelfs niet bij
een zorgvuldige inspectie."
Wat is nu het verschil tussen de aansprakelijkheid op grand van art. 58 OR en art.
41 OR (onrechtmatige daad)?
Een voorbeeld van aansprakelijkheid op grond van art. 41 OR biedt een andere zaak
voor het Tribunal Cantonal Vaud." Daarin was een grote tak van een driehonderd
jaar oude iep door een windstoot afgebroken en boven op een spelend kind gevaIlen.
Het tribunal oordeelde dat de eigenaar van de boom niet aansprakeIijk was op grond
van art. 41 OR omdat er voor hem geen aanleiding was te verondersteIlen dat delen
van de boom rot waren. Pas in het geval daartoe weI aanleiding was - bijvoorbeeld
omdat met het blote oog zichtbaar was dat delen van de boom rot waren - had hij de
boom moeten (laten) inspecteren.
Het verschiI lijkt hem derhalve hierin te zitten dat bomen die bestanddeel zijn van
een "Werk" geregeld goed gecontroleerd moeten worden, terwijl de overige bomen

korte tijd niet overeenkwamen. Van 1975 tot 1984 bestond een strengere norm voor de werkgever.
Sinds de invoering van een verplichte verzekering voor werknemers is het Bundesgericht weer naar
de mildere norm teruggekeerd.

93 Zie daarover Brehm, a.w., biz. 600 e.v. en Oftinger-Stark, a.w. Bd. 1111,biz. 197 noot 208.
94 TC Vaud 23 december 1975, SJZ 1979, biz. 131. In dezeuitspraak werd overigens een zodanige vorm

van eigen schuld aangenomen dat de eigenaar van de weg in het geheel niet aansprakelijk was voor
de schade.

95 TC Vaud 2 april 1975, SJZ 1979, biz. 130. "II n'y a pas non plus de defaut d'entretien lorsque la
commune precede a un controle penn anent et que la branche tombee est saine et ne revele aucune
trace de pourriture, me me non apparente lors d'un controle usuel."

96 TC Vaud 9 mei 1973, SJZ 1973, biz. 379.
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aileen maar geeontroleerd hoeven te worden indien daarvoor een concrete aanleiding
bestaat.

SPEClAAL ONDERWERP: WEGEN EN TROTIOIRS

Wegen en trottoirs zijn buitenbeentjes in de privaatreehtelijke aansprakeJijkheid van
art. 58 OR. De belangrijkste reden daarvoor is dat de overheid een bijzondere positie
gegeven moet worden. Zij is namelijk de aansprakelijke persoon voor gebrekkige
wegen en trottoirs. Weliswaar is zij niet altijd eigenaar maar ze heeft in ieder geval
de taak openbare wegen en trottoirs te onderhouden."
Waarom een bijzondere positie voor de overheid? Bij de aansprakelijkheid moet er -
meer dan bij andere "Werken" - rekening gehouden worden met de financiele

mogelijkheden van de aangesproken persoon." Brehm noemt daarvoor drie redenen:
1. de grootte van het kantonale verkeersnet: dat is vaak - met name bij kantons met
veel bergwegen - omgekeerd evenredig aan de financiele middelen van het kanton;
2. de uiteenlopende eisen die aan wegen gesteld worden; wegen moeten geschikt zijn
voor versehillende voertuigen (Iangzaarn, snel, lieht en zwaar) en 3. de intensiteit van
het gebruik van de weg kan van uur tot uur sterk varieren (spitsuren, vakantie uit-
toeht); wegen zijn qua onderhoud veel weersgevoeliger dan gebouwen (sneeuw en
ijzel)."
Het merendeel van de sehrijvers is van mening dat aanleg en onderhoud van openbare
wegen primair een publiekreehtelijk karakter heeft."? Waarom dan toeh een privaat-
reehtelijke aansprakelijkheid? Het antwoord op deze vraag is dat aan een publiekrechte-
lijke regeling een groot nadeel zit: per kanton zou namelijk een ander aansprakelijk-
heidsregime gelden. In een relatief klein land als Zwitserland - waar het heel goed
mogelijk is dat een automobilist in enkele minuten versehillende keren van het ene
kanton in het andere rijdt - ligt het voor de hand dat overal dezelfde regels gelden.'?'
Het privaatreeht biedt dat ene regime voor het gehele land. Nu de reehter bij de uitleg
van art. 58 OR bewust rekening houdt met de bijzondere positie van de overheid
kunnen de meeste sehrijvers met de gegroeide praktijk leven.l'"
De Zwitserse reehter heeft de overheid op dit punt niet altijd met veel eonsideratie
behandeld. In oude reehtspraak hanteerde de reehter dezelfde normen voor wegen als

97 De omstandigheid dat de overheid als taak heeft de openbare wegen te onderhouden maakt haar tot
de aansprakelijke persoon in de zin van art. S8 OR ook als zij geen eigenaar is.

98 Brehm, a.w. biz. 634. "Die Rechtsprechung hat (..) den Begriff der Zumutbarkeit (onevenredige
kosten, CS), (..), fur das Gemeinwesen grollzUgiger ausgelegt." Zie ook Pfau, Ausgewahlte Fragen
aus dem Gebiete der Haftung fur Wege und Stassen nach Art. S8 OR, diss. ZUrich 1978, biz. 90 e.v.

99 Brehm, a.w., biz. 639. Zie voor vergelijkbare redenen: Oftinger-Stark, a.w. Bd. lUI, biz. 252.
100 Zie Brehm, a.w., biz. 632 e.v. en Oftinger-Stark, a.w. Bd. 11/1, biz. 259 en de aldaar in noot 527

geciteerde schrijvers.
101 Brehm, a.w., biz. 632.
102 Brehm, a.w., biz. 633 en Oftinger-Stark, a.w. Bd. 1111,blz. 259 e.v. Stark benadrukt overigens dat

de regels voor aansprakelijkheid van wegen en trottoirs afgeleid zijn van de algemene regels van art.
58 OR. Praktisch gesproken beschrijft hij ook een bijzondere positie van de overheid.
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voor gebouwen: onevenredige kosten speelden daarbij een kleinere rol. In 1923
oordeelde het Bundesgericht nog:

"Es fehlt jede innere Berechtigung dafiir, daB der Staat, des sen Werk die gleiche Gefahr
der Schadigung durch mangelhafte Anlage oder Instandhaltung in sich schlie13t, wie ein
im Eigentum einer Privatperson stehendes, sodaB auch der gleiche Rechtsschutz gegenuber
Schadigungen geboten ist, von der Haftung aus Art. 58 OR deshalb befreit sein soll, weir
das Werk ein offentliche Pflicht zugewiesen ist. Duldet eine offentliche Korporation,
insbesondere der Staat einen die offentliche Sicherheit gefahrdenden Zustand des Werkes
und entsteht daraus ein Schaden, so hat er hierfiir unter den gleichen Voraussetzungen wie
der private Werkeigentumer aufzukornmen, (..).'.103

Toen heette het dat er geen rechtvaardiging was "Werken" die toebehoorden aan de
overheid anders te behandelen dan "Werken" van anderen. Dezelfde criteria moesten
worden aangelegd om te bepalen of een "Werk" gebrekkig is. In rechtspraak van de
laatste jaren houdt de rechter duidelijk meer rekening met de financiele positie van
de overheid.'?'

Gebrekkige wegen en trottoirs
Hoe werkt de bijzondere positie van de overheid uit? Het probleem is duidelijk.
Technisch gesproken kan de veiligheid van gebruikers van wegen en trottoirs tot een
zeer hoog niveau gebracht worden. Een verlichting Van aile wegen en trottoirs
gedurende de gehele nacht is bijvoorbeeld qua techniek haaIbaar. Hetzelfde geldt voor
het sneeuw- en ijsvrij maken. En zo zijn er nog weI andere maatregelen te bedenken.
Uit een oogpunt van verkeersveiligheid zijn deze maatregelen zeker aan te bevelen.
Maar hun kosten staan niet in verhouding tot het belang dat ze beogen te dienen. Er
moeten met andere woorden keuzes gemaakt worden door de overheid welke maatrege-
len genomen moeten worden. Daarbij laat de Zwitserse reehter haar een zekere
beleidsvrijheid. Hij voIgt in belangrijke mate de publiekrechtelijke kantonale regels
over onderhoud van wegen en trottoirs.!'" Zijn deze in acht genomen, dan is de
overheid slechts aansprakelijk indien zij nalaat maatregelen te nemen waar deze gezien
de concrete omstandigheden van het geval absoluut noodzakelijk waren.!"
Het gaat dus in wezen om een evenwicht tussen veiligheid van weggebruikers en de
financiele en technische mogelijkheden van de overheid. Wanneer leidt dit nu tot

103 Zie bijv. BGE 20 juni 1923, 49 11261 en II september 1929, 55 II 194.
104 Pfau, Ausgewahlte Fragen aus dem Gebiete der Haftung fur Wege und Strassen nach Art. 58 OR,

diss. Zilrich 1978, biz. 65: "Die neuere Rechtsprechung des Bundesgerichts hat dieses Kriterium dem
Grundsatze nach weitgehend beibehalten, wobei die Interessen des Gemeinwesens heute wesentlich
starker berilcksichtigt werden."

105 Brehm, a.w., biz. 640 en Ottinger-Stark, a.w. Bd. lUI, biz. 251. Stark wijst erop dat het toch wei
wat vreemd is dat de aansprakeJijke persoon "sich selbst die fur die Beurteilung seiner Haftpflicht
massgebende Verhaltensnorm gibt" (biz. 252).

106 Brehm, a.w., biz. 640. "(..), so Iiegtein haftpflichtauslosender, mangelhafter Unterhalt nur vor, sofem
sich inconcreto die erforderliche Massnahme alselementare Notwendigkeit aufdrangte (..)." Oftinger-
Stark, a.w. Bd. WI, biz. 251 e.v.: "Elementare Anforderungen".
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aansprakelijkheid? Grofweg kunnen er vier plichten onderscheiden worden: de plicht
tot voorkomen van gevaar, de waarschuwingsplicbt, de verlichtingsplicht en de strooi-
en reinigingsplicht. Deze vier zal ik hieronder kort bespreken.

De plicht tot voorkomen van gevaar
Een weg en trottoir moeten geschikt zijn om gebruikt te worden overeenkomstig hun
functie. Verzakt een weg als gevolg van het gewicht van een normaal voertuig dan
is hij gebrekkig.!" Evenals veel gebruikte wegen met gaten van bijvoorbeeld 4 it
8 em diep, II m lang en 50-70 em breed.!" Vinden er geregeld grondverschuivingen
plaats op een weg, dan moeten er bescbermingsmuren geplaatst worden.':" Een
putdeksel van een trottoir moet niet omkiepen als iemand erop gaat staan."? Wegen
moeten voorzien zijn van de juiste verkeersborden.'!' Bij deze en dergeJijke onvolko-
mendbeden van wegen en trottoirs laat de Zwitserse rechter de veiligheid van de
gebruikers zwaarder wegen dan de kosten.

De waarschuwingsplicht
Van weggebruikers wordt verwacht dat zij met de nodige zorgvuldigheid hun weg
kiezen. Dit geldt met name voor automobilisten en (motor)fietsers. Zij moeten er van
uitgaan dat een weg niet vrij van hindemissen is. Heuveltjes, kuilen, wegreparaties,
gladbeid bij regen, sneeuw en vorst: al deze omstandigbeden kunnen verwacht
worden.v''' Gemotoriseerde verkeersdeelnemers behoeven daarom aileen maar ge-
waarscbuwd te worden in het geval van concrete gevaren die voor hen in abstacto niet
te verwachten zijn en in concreto niet waarneembaar zijn. Met andere woorden: bet
moet gaan om gevaren die niet "offensichtlich" zijn.!" Een voorbeeld van een
situatie waarvoor gewaarschuwd moet worden is een weggedeelte waar vaak ijzel voor-
komt.114 Bij de bepaling van de gebrekkigheid van een dergelijke weg is dan van
belang in hoeverre het slachtoffer zelf op de hoogte was van deze situatie ("ortskun-
dig"). Was hij ermee bekend dan is de overheid niet aansprakelijk.!" Onevenredige
kosten staan ook hier niet op de voorgrond.

De verlichtingsplicht''"
Bij de verlicbtingsplicht spelen de onevenredige kosten wei een rot. De overheid hoeft
niet al\e wegen en trottoirs gedurende de hele nacht te verlichten. Athankelijk van

107 AG Tessin 15 juli 1954, SJZ 1955, biz. 300.
\08 AG Tessin 10 juni 1958, SJZ 1959, biz. 74. Zie voor verdere rechtspraak Pfau, a.w., biz. 66 e.v.
109 TC Tessin 30 november 1976, JT 1979,388.
110 BGE 13 juni 1919,4511332.
III BGE 26 januari 1982, 108 II 51 (ontbreken bord maximum hoogte bij poort); Oftinger-Stark, a.w.

Bd. 1111,bIz. 248 e.v.
112 Khademolomoum, a.w., biz. 105 e.v. en Oftinger-Stark, a.w. Bd, lUI, biz. 239.
1 \3 BGE 15 februari 1972,98 II 40,47. Vergelijk Khademolomoum, a.w., biz. 108.
114 TC Wallis 11 november 1977 in: Brehm, a.w., biz. 638.
115 Zie vorige noot,
116 Zie Khademolomoum, a.w., biz. 107 e.v. en Pfau, a.w., blz. 83 e.v.
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het gebruik van wegen en trottoirs mag zij verlichting achterwege laten of uitzetten.
Niet openbare wegen behoeft zij niet te verlichten. Net zo min als wegen buiten de
bebouwde kom. Deze worden's nachts te weinig gebruikt om verlichting noodzakelijk
te maken. Als regel mag de overheid de verlichting binnen de bebouwde kom na23.00
uur uitsehakelen. Plaatselijke publiekrechtelijke voorschriften kunnen hiervan ten
voordele van slachtoffers afwijken."? De vraag of een overheid uit bezuinigings-
oogpunt de verlichting op halve kracht mag zetten is in de rechtspraak (nog) niet aan
de orde gekomen. Of de Zwitserse rechter in dat geval de financiele situatie van de
overheid doorslaggevend vindt, is derhalve niet bekend.
Stel om 22.30 uur valt de verlichting uit als gevolg van een stroomstoring. Is daarmee
de weg gebrekkig? Als regel niet. Een oplettende weggebruiker merkt de uitval van
de verlichting en moet zijn gedrag daaraan aanpassen. Slechts in bijzondereomstandig-
heden - het slachtoffer heeft bijvoorbeeld een geestelijke tekortkoming - is de overheid
aansprakelijk.!" Hiermee geldt in het Zwitserse recht een beperktere regel dan in
het Franse recht. Ieder slachtoffer wordt daar bij uitvallen van de verlichting be-
schermd.!" Evenals bij de overige "Werken" is de persoon van het slachtoffer van
belang bij de vraag of het "Werk" gebrekkig is.
Naast de algemene verlichtingsplicht dient de overheid er ook voor te zorgen dat
bepaalde hindemissen op de weg 's nachts voldoende zichtbaar zijn. Een plaats waar
aan de weg gewerkt wordt moet verlicht zijn. Gaan de larnpen stuk, dan is de overheid
aansprakelijk tenzij zij reflectoren aangebracht heeft. Deze zorgplicht is zwaarder bij
autowegen: daar mag de gebruiker ervan uitgaan dat er geen onverlichte hindemissen
zijn.!"

De strooi- en reinigingsplicht'"
Met name bij gladheid van wegen en trottoirs door sneeuw en ijzel spelen de financiele
mogelijkheden van de overheid een belangrijke rol. Brehm spreekt van een "umso
wichtigere und entscharfendere RolIe".122 Stark noemt de houding van de Zwitserse
reehter in deze gevallen terughoudend, mede als gevolg van de overheidsfinancien.!"
Ook Pfau noemt de strooiplicht als een belangrijke kostenfactor.!"
Is het de overheid bekend dat bepaaJde wegen en trottoirs glad zijn, dan betekent dat
nog niet dat zij maatregelen moet nemen om met zand of zout te strooien. Het is
namelijk organisatoriseh, technisch en financieel onhaalbaar aile wegen en trottoirs
tegelijkertijd te behandelen. De overheid moet derhalve bij de bestrijding van de
gladheid prioriteiten stell en.

117 Oftinger-Stark, a.w. Bd. 1111,bIz. 244 e.v.
118 Oftinger-Stark, a.w. Bd. IIJ1, blz. 247. Stark spreekt van "urteilsunfllhigen Geschadigten",
119 CE 20 februari 1985, RTP 1985, nr. 77. Zie ook par. 2.12.3.
120 Oftinger-Stark, a.w. Bd. [III, bIz. 247.
121 Zie Khademolomoum, a.w., bIz. 108 e.v. en Pfau, a.w., blz. 71 e.v.
122 Brehm, a.w., bIz. 644.
123 Oftinger-Stark, a.w. Bd. [III, bIz. 252.
124 Pfau, a.w., biz. 92.
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De rechter maakt onderscheid tussen wegen en trottoirs. Voor wat betreft de wegen
moet de prioriteit liggen bij drukke wegen.!" Autowegen moeten altijd ijsvrij ge-
maakt worden. Daarvoor moeten speciale teams achier de hand worden gehouden.!"
Arrnlastigheid van de overheid mag bij autowegen geen sta in de weg zijn.!" De
overheid is pas aansprakelijk indien zij de verkeerde prioriteiten stelt of te veel tijd
neemt voor adequate maatregelen.!" Bewijst de overheid dat zij als gevolg van
onvoldoende tijd het ongeval niet heeft kunnen voorkomen, dan is zij niet aansprake-
lijk.129 Voor autowegen wordt haar een kortere tijd gegund dan voor overige wegen.
Volgens Brehm heeft deze uitwijkmogelijkheid praktisch tot gevolg dat de overheid
slechts de strooiplicht schendt indien zij zich onzorgvuldig gedraagt.!"
De strooi- en reinigingsplicht geldt altijd voor veel gebruikte trottoirs in steden en
grote plaatsen.!" Ook hier kan de overheid zich bevrijden door aan te tonen dat zij
adequaat gereageerd heeft. De rechter stelt daar echter strengere eisen aan dan bij
wegen. Daarvoor zijn twee redenen: allereerst kan een mens niet zonder benenwagen
en bovendien gaat het bij schade altijd om letsel.!"

3 De aansprakelijkheid voor dieren

INLEIDING

Het Zwitserse recht kent sinds 1881 een bijzondere bepaling voor de aansprakelijkheid
met betrekking tot dieren. Aanvankelijk was dat art. 65 OR, later werd dat art. 56 OR.
Beide artikelen verschillen nauwelijks van elkaar.!" De tekst van art. 56 OR luidt
als voIgt:

"FOr den von einem Tier angerichteten Schaden haftet, wer dasselbe halt, wenn er nieht
naehweist, daB er aile nach den Umstanden gebotene Sorgfalt in der Verwahrung und
Beaufsiehtigung angewendet habe, oder daB der Sehaden auch bei Anwendung dieser
Sorgfalt eingetreten ware."

125 Oftinger-Stark, a.w. Bd. lVI, biz. 253.
126 Brehm, a.w., biz. 646.
127 Idem biz. 258.
128 Brehm, a.w., biz. 646 en Oftinger-Stark, a.w. Bd. lVI, biz. 253.
129 Brehm, a.w., biz. 645.
130 Brehm, a.w., biz. 645. "Durch das Gewicht, welches die Rechtsprechung insbesondere bei Sanden

und Salzen von Strassen der Frage der erforderlichen Sorgfalt beimiBt, ist faktisch dem Stra-
Beneigentumer die Moglichkeit eines Sorgfaltpflichtsnachweises zugespielt worden, welche Art. 58
gar nicht vorsieht, (..)."

131 Brehm, a.w., biz. 648.
132 Brehm, a.w., biz. 648.
133 Deschenaux-Tercier, a.w., biz. 114; Fellmann, Zivilrechtliche Haftung offentlich zuganglicher Tier-

sammlungen fur Schadigungen durch Tiere, diss. Bern 1984, biz. 27; Luchinger, Die Tierhalterhaftung
nach schweizerischem, deutschem, franzosischem und osterreichischem Recht, diss. ZUrich 1961, biz.
I; Oftinger-Stark, a.w. Bd. IIII, biz. 357. .
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Het moet derhalve gaan om schade die door een dier veroorzaakt wordt, terwijl de
houder niet kan bewijzen dat hij aile in de gegeven omstandigheden geboden objectie-
ve zorgvuldigheidsnormen in acht heeft genomen of dat de schade ondanks die vereiste
zorgvuldigheidsnormen toch zou zijn ingetreden.!"
De tekst van art. 56 OR lijkt te wijzen op een aansprakelijkheid gebaseerd op
onzorgvuldig gedrag van de houder met omkering van de bewijslast. Vanaf 1913 is
de zorgvuldigheid van de houder geobjectiveerd. 135 Een echte risico-aansprakelijkbeid
is het echter niet geworden, zoals hieronder nog zal blijken.!"

OrEREN

Bij de aansprakelijkheid ex art. 56 OR moet het gaan om dieren die gehouden worden
door de mens."? Dit heeft tot gevolg dat dieren waarover de mens zijn wil niet kan
uitoefenen geen dieren zijn in de zin van art. 56 OR. Zo bestaat op grond van art.
56 ORgeen aansprakelijkheid voor ongedierte, micro-organismen en in de vrije natuur
levende wilde dieren. 138 Springen bijvoorbeeld vlooien van de ene mens op de andere
over, dan is er geen aansprakelijkheid op grond van art. 56 OR. Deze dieren worden
imrners niet gehouden door de mens. Daarentegen worden wilde dieren die gevangen
zijn wei gehouden: de houder kan immers in bepaalde mate zijn wil opleggen aan de
gevangen dieren. Evenals in het Nederlandse recht vallen virussen en bacterien niet
onder het begrip dier. In Nederland worden ze gezien als een stof in de zin van art.
6: 175 BW.139 Het Zwitserse recht kent vooralsnog geen bijzondere aansprakelijk-
heidsregel voor virussen en bacterien.""

134 Ontstaat schade a1s gevolg van een dier, dan is art. 56 OR niet a1tijd van toepassing. In een kleine
groep van gevallen moet de aansprakelijkheid voor die schade beoordeeld worden naar de a1gemene
regels voor overheidsaansprakelijkheid. Deze regels worden aileen gehanteerd bij inzet van de dieren
bij de uitoefening van "hoheitliche Tatigkeit". lie BGE 22 juni 1989, liS Il 237, 245.

135 Deschenaux-Tercier, a.w., biz. 115; Fellmann, a.w., biz. 31; Karlen, Die Haftung des Farnilienhauptes
nach lGB 333 und des Tierhalters nach OR 56, diss. Bern 1980, biz. 21 en Oftinger-Stark, a.w. Bd.
IIII, biz. 358.

136 Brehm, a.w., biz. 550; Fellmann, a.w., biz. 32; Luchinger, aw., biz. 2; Oftinger-Stark, a.w. Bd. II11,
biz. 358. Stark spreekt t.a.p. over "Der im Endergebnis nicht allzu bedeutende Unterschied zur
Verschuldungshaftung (..)". A1s reden voor deze vorm van aansprakelijkheid noemt Brehm dat art
56 OR niet op "gevaar" is gebaseerd, maar "primar auf dem Gedanken des interessenausgleichs von
Nutzen und Risiko" (biz. 551).

137 Brehm, a.w., biz. 543; Deschenaux-Tercier, a.w., biz. 117; Fellmann, a.w., biz. 48 e.v.; Luchinger,
a.w., biz. 20 en Oftinger-Stark, a.w. Bd. Ill!, biz. 368.

138 Brehm, a.w., biz. 543; LOchinger, a.w., biz. 20 en Oftinger-Stark, a.w. Bd. III!, biz. 385 e.v.
139 lie par. 4.4.2.
140 In het Rapport van de Staatscommissie Widmer (biz. 60 e.v.) wordt wei een a1gemene risico-

aansprakelijkheid bepleit voor roerende zaken en stoffen. lie par. 3.5. Daaronder zouden vol gens
de commissie virussen en bacterien gebracht kunnen worden.
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DE DOOR HET DlER AANGERICHTE SCHADE

Aileen schade die door een dier veroorzaakt is, komt voor vergoeding in aanmerking.
Wanneer is daar sprake van? Vereist is een adequate samenhang tussen het dier en
de schade. Daarvan is slechts sprake indien het dier "aus eigenen Antrieb", door
zelfstandig gedrag, tot zijn daad is gekomen. Evenals het Nederlandse recht gaat het
derhalve om schade aangericht door de eigen energie van het dier en het onberekenbare
element dat daarin besloten ligt.!" Dit heeft twee gevolgen. Art. 56 OR is niet van
toepassing indien het dier louter object is van krachten van buiten of indien het louter
instrument is in handen van de mens.

Lauter object of instrument
Het Zwitserse recht biedt verschillende voorbeelden van situaties waarin het dier louter
object of instument is: het naar beneden storten van een muildier met volle bepakking
omdat de grond onder zijn poten wegzakt of een aangespannen paard dat omvalt als
gevolg van het kapot gaan van de wagen."? Ook het geval dat het ene dier het
andere besmet met een ziekte wordt als een "rein passives Verursachen" be-
schouwd."" Stark beschrijft dat de praktijk de onzorgvuldigheid van art. 41 OR als
norm hanteert in deze besmettingsgevallen.!" De Zwitserse situatie lijkt op dit punt
derhalve identiek te zijn aan de Nederlandse situatie.!"

Paniekreacties
Uit de Zwitserse rechtspraak blijkt uitdrukkelijk dat paniekreacties van dieren
veroorzaakt door bijvoorbeeld gedrag van derden of onweer juist weI onder art. 56
OR vallen. Zo bijvoorbeeld het geval Schiess.l'" Op 21 mei 1935 dreef hij samen
met Kretz een everzwijn naar een transportwagen. Op een gegeven moment raakte

141 Zie Fellmann, a.w., biz. 51; Luchinger, a.w., biz. 47 e.v.; Oftinger-Stark, a.w. Bd. IIII, biz. 387 en
par. 4.6.2.

142 Oftinger-Stark, a.w. Bd. I111, biz. 388.
143 Hieruit moet niet worden afgeleid dat het dier tijdens het ontstaan van de schade actiefmoet handelen.

Botst bijvoorbeeld een auto met een hond die op straat lag uit te rusten, dan is de hond op het moment
van botsen niet actief. Toch is de houder aansprakelijk op grond van art. 56 OR. De hond heeft zich
immers uit eigen beweging op straat begeven. Oftinger-Stark, a.w. Bd. III I , biz. 388. Zie voor het
Nederlandse recht par. 4.6.2.

144 Oftinger-Stark, a.w. Bd. 11/1, biz. 389. "Solche Tatbestande (besmettingsgevallen, CS) sind in der
schweizerischen Praxis denn auch, ohne daf man OR 56 Uberhaupt in Betracht gezogen harte, jeweils
nach OR 41 (onzorgvuldigheid, CS) oder 55 (kwalitatieve aansprakelijkheid van de werkgever of
opdrachtgever, CS) beurteilt worden." Zie ook Fellmann, a.w., biz. 52; Luchinger, a.w., biz. 50 en
Keller-Gabi, a.w., biz. 169. Zie als voorbeeld BGE 25 september 1963, 89 1483 (schapen besmetten
mens met "brucellose"). Het Franse recht gaat in deze gevallen wei van risico-aansprakelijkheid uit.

Zie par. 2.9.
145 In par. 4.6.2 komt de Nederlandse regel aan de orde waarin besmettingsschade wei op grond van

art. 6: 179 BW voor vergoeding in aanmerking komt: bij een beet van een dier. Naar Zwitsers recht
heb ik hierover geen uitspraken gevonden. In de doctrine wordt echter dezelfde oplossing verdedigd.
Zie Fellmann, a.w., biz. 52 en Stark, Ausservertragliches Haftpflichtrecht 1982, biz. 128.

146 BGE 9 november 1938,64 II 373.
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het dier in paniek en viel Schiess aan. De aangesproken persoon verweerde zich met
de stelling dat het dier niet uit zichzelf aanviel maar ais gevoig van het gedrag van
Schiess en Kretz. Art. 56 OR zou daarom niet van toepassing zijn. Het Bundesgericht
verwierp het verweer:

"(..) eine Beeinflussung durch den Menschen, die das Tier nicht zurn blossen Werkzeug
macht, sondem seinem eigenen Willen und seiner tierischen Eigenart noch Raum liillt,
schlieBt die Anwendbarkeit der Tierhalterhafiung noch nicht aus."

Wordt een dier bemvloed door een persoon op een manier dat het dier geen louter
instrument in handen van die persoon is, maar zich kan gedragen volgens de eigen
wil of energie, dan wordt art. 56 OR niet uitgesloten. HetzeIfde geldt indien de
bemvloedende krachten niet van mensen komen maar van de natuur. Van een bevrij-
dende omstandigheid louter en aileen omdat derden of onweer het dier hebben doen
schrikken of in paniek doen raken is derhalve geen sprake.!"

Bewijslast "eigen energie"
Zoals ik in par. 4.6.3 uiteen zal zetten geldt naar Nederlands recht de regel dat een
slachtoffer moet aantonen dat een dier "uit eigen energie" handelde, wil de bezitter
aansprakelijk kunnen zijn. In situaties waarin het niet erg duideIijk is wat er precies
gebeurd is, leidt dit tot een ongunstige positie voor het slachtoffer. Hij draagt imrners
het risico dat hij in het bewijs niet zal slagen.
Welke rol speelt deze regel in het Zwitserse recht? Evenals art. 6: 179 BW baseert art.
56 OR de bijzondere aansprakelijkheidsregel voor dieren op de eigen energie (onbere-
kenbaarheid) van het dier. Bij mijn weten komt deze vraag niet expliciet in de
Zwitserse rechtspraak aan de orde. Procedures spitsen zich meestal helemaal toe op
de vraag of de geboden zorgvuldigheid in acht is genomen."" Bijvoorbeeld in
soortgelijke gevallen als die van het arrest Zengerle-Blezer (zie par. 4.6.3) - koeien
die in een kudde over de openbare weg worden gevoerd - gaat het om de vraag of
er voldoende toezicht op de kudde is en niet of een koe uit de kudde danste. Het
antwoord op deze vraag hangt af van de grootte van de kudde en het aantal begelei-
ders.!" Oit alles lijkt erop te wijzen dat het "eigen energie"-criterium weinig om
het lijfheeft en eerder een theoretische dan praktische betekenis toekomt. Op dit punt
lijkt de Zwitserse situatie meer op de Franse dan op de Nederlandse."?

147 Zie Deschenaux-Tercier, a.w., biz. 117 e.v.
148 Brehm, a.w., bIz. 550 e.v.; Karlen, a.w., biz. 48 e.v. en 104 e.v. en Oftinger-Stark, a.w. Bd. WI,

biz. 394 e.v.
149 Yoor een kudde van 70 koeien zijn twee begeleiders onvoldoende. lie SJl 22, 314 par. 259. Yoor

een kudde van 10 koeien is een begeleider genoeg. lie BGE 15 januari 1960, 86 II 13, 15. Vergelijk
ook Luchinger, a.w., biz. 77 e.v.

150 Yoor het Franse recht zie par. 2.4; voor het Nederlandse recht zie par. 4.6.3.
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Geen contact vereist
Evenals in het Franse recht is voor toepassing van de bijzondere regels voor aansprake-
lijkheid voor dieren niet vereist dat er fysiek contact geweest is tussen het dier en het
siachtoffer. Adequate veroorzaking is voldoende. BijvoorbeeJd, een voetganger schrikt
van een piotseiing opduikende agressieve hondo Hij kiest vervolgens het hazepad. Op
de vlucht valt hij in een kuil. Volgens Zwitsers recht heeft de hond dan de schade
veroorzaakt.!" Wil er sprake zijn van een situatie waarin het dier de schade veroor-
zaakt heeft, dan moet het gedrag van het dier weI zodanig zijn dat het slachtoffer zijn
schade niet kon voorkomen. J52 Achtervolgt bijvoorbeeld een hond een kind, en valt
vader terwijl hij zijn kind te hulp schiet, dan is de schade van vader niet meer het
gevolg van het gedrag van de bond.!"

DE BIJZONDERE BEVRIJDENDE OMSTANDIGHEDEN VAN ART. 56 OR

Naast de bevrijdende omstandigheden van het commune aansprakelijkheidsrecht -
overmacht, daad van een derde en eigen schuld" - kent art. 56 OR bijzondere
bevrijdende omstandigheden. De belangrijkste hiervan zal ik hieronder bespreken.!"
De houder is niet aansprakelijk indien hij naar objectieve maatstaven in de gegeven
omstandigheden aile noodzakelijke maatregelen heeft getroffen om de schade te
voorkornen.!" De rechtspraak biedt zeer vele voorbeelden van gevallen waarin het
verweer al dan niet slaagt. In wezen is de vraag of dit verweer opgaat de hamvraag
bij de toepassing van art. 56 OR. De grondslag van de aansprakelijkbeid is dan ook
objectieve onzorgvuldigheid.
Stark beschrijft het verschil tussen de aansprakeJijkheid van art. 56 OR en die van
art. 41 OR (onzorgvuldigheid). Volgens hem is het resultaat van art. 56 OR weinig
anders dan van art. 41 OR. Hij spreekt van een "nicht al\zu bedeutend Unter-
schied". J57 Het verschil zit hem hierin dat: 1. de maatstaf voor de zorgvuldigheids-
norm de normale houder is; 2. de houder niet als verweer kan voeren dat bij hem geen
subjectieve schuld aanwezig is, bijvoorbeeld omdat hij een geestelijke tekortkoming

lSI BGE 29 april 1976, 102 II 229, 232.
152 Brehm, a.w., bIz. 545.
153 BGE 10 februari 1959, in: Brehm, a.w., blz. 545.
154 Zie par. 3.9.
155 Het andere verweer luidt dat de schade ook zou zijn ingetreden indien alle vereiste zorgvuldig-

heidsmaatregelen genomen waren.
156 Brehm, a.w., bIz. 553 e.v.; Deschenaux-Tercier, a.w., bIz. 118; Karlen, a.w., bIz. 48 e.v.; LOchinger,

a.w., blz, 73 e.Y. en Oftinger-Stark a.w. Bd. WI, bIz. 395 e.Y.
157 Oftinger-Stark, a.w. Bd. Il/l , bIz. 358. Idem Luchinger, a.w., bIz. 2. "Vergleichtman die Ergebnisse,

zu denen das Bundesgericht gelangte, als es seine Entscheide mit der Haftungskonstruktion des
prlisumierten Verschuldens begrOndete und die Uisungen seiner jetzigen Praxis, so Hillt sich kein ekla-
tanter Unterschied in der Anwendung des Tierhalterartikels feststellen."
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heeft!" en 3. de houder niet als verweer kan voeren dat niet hijzelf, maar zijn
hulppersoon objectief onzorgvuldig handelde.l"
De vereiste zorgvuldigheidsmaatregelen gaan niet zo ver dat iedere vorm van schade
door de eigen energie van het dier voorkomen moet worden."? Niet aIle moge-
lijkheden om schadelijk gedrag van dieren te voorkomen moeten worden toegepast.
Onderscheid dient gemaakt te worden naar de aard van het dier, de wijze van gebruik
en de eerdere ervaringen met het dier.
Om een beeld te geven van de wijze waarop deze criteria worden toegepast, geef ik
hier enkele voorbeelden. Voor bijtende, slaande en dodende dieren bestaat praktisch
aItijd aansprakelijk.!" Maar uitzonderingen op deze regel bestaan. Zo bijvoorbeeld
het geval van de krabbende kat. Deze lag te slapen op het terras van een vriendin van
zijn baasje. De vriendin liep naar de kat om hem op te pakken. Daarop krabte het dier
haar waardoor zij enige tijd geen piano lessen kon geven. De rechter bepaalde dat het
baasje de vereiste zorgvuldigheid niet geschonden had. De natuur van een kat is
immers te zwerven. De enkele aanwezigheid op anderrnans terras, is geen "mangelnde
Ueberwachung" van het baasje.!"
Waakhonden op boerderijen blaffen als ze iets vreemds horen. Schrikt iemand daarvan,
dan is de houder niet aansprakelijk ex art. 56 OR mits de hond zich niet anders
gedraagt dan iedere normale waakhond.!" Is de hond bijzonder agressief, zonder
te bijten, dan kan de houder aansprakelijk zijn op grond van art. 56 OR.164Springt
een Rottweiler van 45 kg tegen iemand op zonder hem aan te vallen, dan kan de
houder van de hond aansprakelijk zijn.'" Aan houders van dieren in verkeerssituaties
worden strenge eisen gesteld. Steekt een hond plotseling de weg over, dan is de houder
al snel aansprakelijk.!" In landelijke gebieden ligt dat wat anders. Komt bijvoorbeeld
een kudde van 10 koeien op de openbare weg in botsing met een auto, dan heeft de
houder geen zorgvuldigheidsnorm geschonden door slechts een begeleider in te zet-
ten. 167

Het Zwitserse recht met betrekking tot de aansprakelijkbeid voor dieren verschilt
derhalve van zowel het Franse als het Nederlandse recht.!" Deze beide rechtsstelsels
baseren hun aansprakelijkheid ieder op een vorm van risico waarbij niet als verweer
gevoerd kan worden dat de houder aile vereiste zorgvuldigheid in acht heeft genomen.

158 Zie vooreen analoog geval bijvoorbeeld OBOThurgau 23 april 1963, SlZ 1966, bIz. 113: een debiele
hulppersoon kan de vlucht van een paard niet verhinderen.

159 Brehm, a.w., bIz. 558; Deschenaux-Tercier, a.w., bIz. 118; Fellmann, a.w., biz. 68; Luchinger, a.w.,
biz. 70; Oftinger-Stark, a.w. Bd. III I , bIz. 358.

160 Brehm, a.w., bIz. 559 en Karlen, a.w., biz. 148 e.v.
161 Oftinger-Stark, a.w., bIz. 402 e.v.
162 Karlen, a.w., bIz. 60.
163 BOE 23 februari 1932, 58 II 119, 122.
164 BOE 6 juli 1976, 102 II 232.
165 OBL Zorich 27 maart 1990, SlZ 1990, bIz. 400 e.v.
166 BOE 10 april 1984, 110 II 136, 139: "Compte tenu de I' intensite de la circulation routiere de nos

jours, la jurisprudence formule a eet egard des exigences accrues."
167 BOE 15 januari 1960,86 II 13, 15.
168 Voor he! Franse recht zie par. 2.4; voor het Nederlandse recht par. 4.6.2.
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Dit verschil in grondslag beeft praktische betekenis: de Zwitserse rechter rekt de
vereiste zorgvuldigheid in het kader van art. 56 OR niet zodanig op dat bij schade
door een dier de houder zich altijd onzorgvuldig heeft gedragen.l'" In zijn dissertatie
van 1980 bepleitte Karlen het afschaffen van het verweer.!" Ook Schltichter conclu-
deerde in zijn dissertatie dat het verweer afgescbaft moest worden.17I Deze voorstel-
len werden tot nu toe niet overgenomen.

4 De aansprakelijkheid voor motorrijtuigen

4.1 Inleiding

De Zwitserse wetgever introduceerde al in de dertiger jaren een vorm van nsico-
aansprakelijkheid voor motorrijtuigen in het verkeer.l ? Op I januari 1933 werd van
kracht het Bundesgesetz tiber den Motorfahrzeug- und Fahrradverkehr (MFG).173
Daarin was in art. 37 een risico-aansprakelijkheid opgenomen voor motorrijtuigen.
Eind jaren veertig en begin jaren vijftig werd deze regeling als te knellend ervaren:
te vaak bleven slachtoffers nog in de kou staan.!" Daarom streefde men naar een
uitbreiding van hetwerkingsgebied van de risico-aansprakelijkheid. Uiteindelijk kwam
die er in de vorm van het Bundesgesetz tiber den StraBenverkehr van 19 december
1958 (SVG).175 Met name art. 58 lid 2 SVG breidde de aansprakelijkheid uit.

4.2 De voorwaarden voor aansprakelijkheid

Het Zwitserse verkeersaansprakelijkheidsrecht voor motorrijtuigen kent drie ver-
schillende perioden: de situatie v66r 1933, de situatie vanaf 1933 tot en met 1959,
en ten slotte de situatie vanaf 1960 tot nu. Zie hierover de inleiding. Aile drie de
perioden zal ik hier kort beschrijven, waarbij de nadruk zalliggen op het huidige recht.

169 Karlen, a.w., biz. 148.
170 Karlen, a.w., biz. 148 e.Y.
171 Schluchter.a.w., biz. 281. "Einevollstandige Loslosungvon Verschuldens-undSorgfaltsUberlegungen

ware daher de lege ferenda zu postulieren (..)."
172 Deze risico-aansprakelijkheid is een zogenaamde "Gefahrdungshaftung". Zie par. 3.1.
173 Kummer, Die Haftpflicht bei Gefalligkeitsfahrten im Motorfahrzeug nach franzosischern, deutschem

und schweizerischem Recht, diss. Bern 1962, biz. 31.
174 Deschenaux- Tercier, a.w., biz. 142; Bussy en Rusconi, Code suisse de la circulation routiere com-

menta ire, Lausanne 1984, biz. 6; Oftinger-Stark, a.w. Bd. llI2, biz. 146.
175 Deze wet trad in werking op I januari 1960. Zij werd daama nog verschillende keren gewijzigd. De

belangrijkste wijzigingen vonden p1aats in 1975 (o.a. afschaffing van gratis meerijden als matigings-
grond voor de schadevergoeding) en 1980 (verzekeraars en niet de Bondsstaat Zwitser1and moeten
het risico dragen van onbekende of niet verzekerde motorrijtuigen). Zie hierover Bussy et Rusconi,
a.w., biz. 5 e.v.; Deschenaux-Tercier, a.w., biz. 141 e.v.; Geisse1er, Haftpflicht und Versicherung
im revidierten SVG, diss. Freiburg 1980, biz. 6 e.v.; Oftinger-Stark, a.w., Bd. lI12, biz. 20 e.v.;
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AANSPRAKELUKHEID v66R 1933: ONRECHTMATIGE DAAD

V66r 1933 was de aansprakelijkbeid voor verkeersongevallen gebaseerd op het
eommune aansprakelijkbeidsreeht: art. 41 OR. Aansprakelijkbeid werd aileen aangeno-
men indien de bestuurder van een motorrijtuig een "faute" gemaakt had. Theoretiseh
gesproken was daarvan slechts sprake indien hij zich verwijtbaar gedragen had. De
reehter stelde eehter hoge eisen aan het gedrag van de bestuurder. Van een "faute"
was sprake indien de bestuurder niet aile zorgvuldigheid in aeht had genomen die de
omstandigheden vereisten.!" Overtrad hij bijvoorbeeld de voorgesehreven snel-
heidslimiet, dan kon hij zieh niet verweren met de stelling dat hij zich niet onzorgvul-
dig had gedragen.!" Een enkele reehter legde zelfs de bestuurder de plieht op
rekening te houden met het onjuiste gedrag van andere weggebruikers.!" Al met
al werd art. 41 OR zo gemterpreteerd dat het versehil met een risieo-aansprakelijkbeid
niet groot was. Daarbij moet bedaeht worden dat in grote delen van Zwitserland al
in 1914 een verzekering voor motorrijtuigen verplieht was.!"

AANSPRAKELlJKHEID VAN 1933 TOT EN MET 1959: HET ONGEVAL MOET VEROORZAAKT

ZlJN DOOR EEN MOTORRIJTUIG IN "BETRlEB"

Op 1januari 1933 werd het MFG van kraeht. Art. 37 van die wet legde op de houder
van een motorrijtuig een risieo-aansprakelijkbeid voor schade die veroorzaakt was door
een motorrijtuig in "Betrieb".
De risico-aansprakelijkheid voor motorrijtuigen geldt zowel voor ongevallen tussen
motorrijtuigen onderling als voor ongevallen tussen een motorrijtuig en een niet
gemotoriseerde verkeersdeelnemer. Ook inzittenden kunnen een beroep doen op de
risieo-aansprakelijkbeid van art. 37 MFG. ISO

Voor een beroep op de risieo-aansprakelijkbeid moet voldaan zijn aan twee vereisten.
Er moet "Betrieb" zijn van het motorvoertuig en er moet een eausaal verband zijn
tussen dat "Betrieb" en het ongeval. Voor de duidelijkbeid zal ik ze hier apart behande-
len.

176 Grec, La situationjuridique du detenteur du vehicule automobile en cas de collision de responsabilites,
diss. Lausanne 1969, biz. 14.

177 BGE 10 maart 1925,51 II 73, 78. "( ..), la violation du reglernent ne pennet pas a son auteur
d'echapper au reproche d'imprudence ou de negligence."

178 Grec, a.w., biz. 15.
179 Bussy en Rusconi, a.w., biz. 5; Deschenaux-Tercier, a.w., biz. 141 en Grec, a.w., biz. 16.
180 Het Nederlandse recht kent slechts een bijzondere aansprakelijkheidsregel voor de situatie van een

botsing tussen een motorrijtuig en een niet gemotoriseerde verkeersdeelnemer. Voor ongevallen tussen
motorrijtuigen onderling en ongevallen waarbij inzittenden schade lijden geldt de zorgvuldigheidsnorm
van art. 6:162 BW. Zie par. 4.10.3.

126



Zwitserland

He! begrip "Betrieb"
Allereerst het begrip "Betrieb". Een aardig voorbeeld van hoe de Zwitserse rechter
dit begrip interpreteert'", biedt de zaak van Karl Peyer.!" Op l3 december 1951
slipte Karl met zijn auto over een gladde weg. Vast kwam te staan dat de gladheid
van de weg ter plaatse veroorzaakt was door opgevroren water. Dit water was
afkomstig uit de lading van de vrachtwagen van Born, die op dezelfde dag over
hetzelfde traject als Peyer gereden had. Peyer vorderde schadevergoeding van Born
op grond van art. 37 MFG. Het Bundesgericht wees de vordering af:

"Durch den Betrieb eines Motorfahrzeuges entstanden ist ein Schaden nur, wenn er auf
den Gebrauch der maschinellen Einrichtungen (Motor, Scheinwerfer usw.) dieses Ver-
kehrsmittels zuriickgeht, d.h. Foige der besonderen Unfallgefahr ist, die dieser Gebrauch,
insbesondere die Fortbewegung des Motorfahrzeuges, mit sich bringt (..). Es genilgt also
nicht, daB die Schadensursache anlaf31ich des Betriebes eines so \chen Fahrzeuges gesetzt
worden sei, sondem die rnuf auf die diesem Betrieb eigene besondere Gefahr zuriick-
gehen."

Schade is aileen ontstaan als gevolg van het "Betrieb" van een motorrijtuig indien zij
terug te voeren is op het gebruik van het voertuig als machine; bijvoorbeeld de motor
of de lampen bij de beweging van het voertuig. Niet voldoende is derhalve dat het
motorvoertuig betrokken is bij het ontstaan van de schade. In de Peyer-zaak was er
volgens het hof slechts betrokkenheid van een motorvoertuig en niet "Betrieb". Het
water had immers ook uit de lading van een geparkeerde vrachtwagen of van een
handkar op de weg kunnen komen.
Zoals gezegd is het uitgangspunt: beweging van het voertuig als gevolg van de eigen
motor. Bij een botsing van een rijdende auto tegen een andere auto oftegen een fietser
of lantaampaal is de rijdende wagen in "Betrieb". Dit is ook het geval indien een
passagier zijn arm uit een rijdende auto steekt en in contact komt met andere ver-
keersdeelnemers.!" of in het geval stenen opspatten als gevolg van een voorbijrij-
dende wagen.!" En ook bij een ongeval dat veroorzaakt wordt doordat een rijdende
auto een voorwerp verliest, is de rijdende auto in "Betrieb".!" Beweging van het
voertuig is echter geen noodzakelijke voorwaarde. Neemt iemand met zijn auto dee I
aan het verkeer en moet hij onderweg stilstaan als gevolg van bijvoorbeeld een onge-
val, een file of een rood verkeerslicht, dan is er wei degelijk sprake van "Betrieb" .186

181 Het begrip "Betrieb" uit het MFG is ongewijzigd overgenomen in het SVG. Bemaconi, Die Haftung
des Motorfahrzeughalters fur andere Personen, diss. Ziirich 1973, bIz. 37. Vandaar dat hier de
tegenwoordige tijd gebruikt is.

182 BGE 14 januari 1956,82 Il 43.
183 Oftinger-Stark, a.w. Bd. 1I12,bIz. 156.
184 Oftinger-Stark, a.w. Bd. \I12, bIz. 161.
185 Bussy en Rusconi, a.w., bIz. 326. Druipt er water van een rijdende auto en maakt dat water de weg

glad, dan is er geen sprake van "Betrieb".
186 BGE 2juni 1987, 113 II 329,323. Als gevolg van een storing in het stroomcicuit van een vrachtwa-

gencombinatie kwam deze tot stilstand op de weg. Terwijl de chauffeur de gevarendriehoek aan het
uitzetten was, reed een automobilist frontaal op de vrachtwagencombinatie. De bestuurder was op
slag dood.
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Hetzelfde geldt bij de ontploffrng van een stilstaande auto, bij het starten of afzetten
van de motor."? Staan de lichten van een auto aan, dan is deze in "Betrieb ", ook
al beweegt de auto niet of draait de motor niet. 188 Is een auto in beweging en slaat
tijdens het rijden de motor af, dan blijft het voertuig in "Betrieb".189
Duidelijker wordt het beeld van "Betrieb" nog aan de hand van voorbeelden uit de
rechtspraak waarbij een motorrijtuig betrokken is zonder dat de schade terug te voeren
is op het gebruik daarvan als vervoermiddel. Bijvoorbeeld omdat de auto niet in
beweging is of omdat de motor niet draaide.
Komt een passagier bij het instappen met de hand tussen de deur dan is er geen
"Betrieb".'90 Het gevaar van de auto als vervoermiddel heeft zich niet gerealiseerd,
ook al draaide de motor. De auto was irnmers niet in beweging. Hetzelfde geldt indien
een auto botst tegen een langs de weg stilstaande vrachtwagen, waarvan kratten bier
worden uitgeladen.!" Daarbij maakt het niet uit of de vrachtwagen zijn knipperlich-
ten aan heeft of niet.!" Komt iemand door verstikking om het leven als gevolg van
een draaiende motor van een motorrijtuig in een afgesloten garage, dan is de houder
niet aansprakelijk op grond van de speciale risico-aansprakelijkheid."? In dat geval
heeft zich immers het gevaar als machine gerealiseerd en niet als vervoermiddel, ook
hier weer omdat de auto niet in beweging was.!" Verwisselt iemand een lekke band
langs de kant van de weg of tankt iemand benzine, dan is zijn wagen op dat moment
niet in beweging en daarmee niet in "Betrieb"."?
Het is oak mogelijk dat een auto wei in beweging is, maar dat de rechter tach geen
"Betrieb" aanneemt. Bijvoorbeeld in het geval dat een motorvoertuig gesleept wordt
of voortgeduwd, of omdat de auto op een helling staat en de handrem het begeeft.
De rechter concludeert dan niet tot "Betrieb" omdat de auto niet door de eigen motor
voortbewogen wordt of werd.!"

187 Oftinger-Stark, a.w. Bd. lI12, biz. 161.
188 BGE 10 oktober 1937,63 II 339, 342.
189 BGE I3 juli 1937,63 II 269.
190 BGE 13 juli 1937,63 II 267.
191 BGE 8 juni 1976, 102 II 28 I. Deze uitspraak is weliswaar gewezen onder het SVG, maar op het punt

van het begrip "Betrieb" is dat identiek aan het MFG.
192 BGE 4 mei 1971,97 II 161. Zoals besproken is het wei van belang of de lichten aI dan niet aan zijn.
193 Oftinger-Stark, a.w. Bd. lI12, biz. 163. In het Franse recht is er in deze situatie wei sprake van

"implication" par. 2. I2.1.2 maar is toch de Loi Badinter niet van toe passing omdat het geen "accident
de la circulation" betreft. Starck, Obligations I. Responsabllite delictuelle 1991, nrs. 768 e.v.

194 Oftinger-Stark, a.w. Bd. lI12, biz. 157. "Nicht daB das Motorfahrzeug eine Maschine ist, steht im
Vordergrund, sondem daB es ein Fahrzeug darstellt, d.h. einen sich mittels Maschinenkraft fort-
bewegenden Gegenstand."

195 Greger, Zivilrechtliche Haftung in StraBenverkehr 1985, N 100 zu SVG 7. Anders: Bussy en Rusconi,
a.w., biz. 325.

196 Voor een gesleepte wagen zie: BGE 25 juni 1937,63 II 194, 197; voor een geduwde auto zie BGE
31 januari 1947, 73 IV 38; Bussy en Rusconi, a.w., biz. 325; Oftinger-Stark, a.w. Bd. II12, biz. 153
en 154.
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Vergelijking van "Betrieb" met het Franse "implication"
Bij "Betrieb" geldt als uitgangspunt dat de auto moet worden voortbewogen door zijn
eigen motor. Het Zwitserse recht geeft daarmee een enger aanknopingspunt voor de
risico-aansprakelijkheid in het verkeer dan het Franse recht. Inde Franse Loi Badinter
wordt voor aansprakelijkheid aangeknoopt bij "implication". Daarbij is niet van belang
dat het ongeval teruggebracht kan worden op het gebruik van het motorrijtuig als
vervoermiddel. Voidoende is bijvoorbeeld beweging van het motorvoertuig, hoe ook
veroorzaakt.!"

CAUSAAL VERBAND TUSSEN "BETRIEB" EN HET ONGEVAL

Het tweede vereiste voor de toepassing van de risico-aansprakelijkheid is het causaal
verband tussen "Betrieb" en het ongeval. Het Zwitserse recht hanteert daarbij de leer
van de adequate veroorzaking.!" Daarvan is sprake indien naar algemene Ievenserva-
ring het "Betrieb" geschikt is aan het ontstaan van de schade bij te dragen.!" Al
dan niet fysiek contact tussen voertuig en slachtoffer is daarvoor niet doorslaggevend.
Bij contact met een auto in "Betrieb" is adequate veroorzaking altijd aanwezig. Is er
geen contact met een auto in "Betrieb", dan oordeeit de rechter van geval tot geval.
Voorbeelden van adequate veroorzaking zijn schade als gevoig van uitwijkman-
oeuvres/?" of schade als gevolg van het verlies van Iading.'?' Ook in het geval
dat een weggebruiker uit schrik stopt ais gevolg van het gevaarlijk gedrag van een
medeweggebruiker is het causaal verband aanwezig.i"

Vergelijking Zwitsers recht met Frans recht
Het Zwitserse recht is zowel met het vereiste van "Betrieb" als met het vereiste van
adequate veroorzaking minder ruimhartig dan het Franse recht. Dit bIijkt uit verschil-
lende situaties.

197 Zie par. 2.12.2. Ook bij stilstaande auto's kan er sprake zijn van "implication" Zie onder de hoofdjes:
de "voitures en stationnement" en de "voitures en arret".

198 Zie Bernasconi, a.w., biz. 42; Deschenaux-Tercier, a.w., biz. 57 e.v. en 149 e.v.; Giger, Analyse der
Adaquanzproblernatik im Haftpflichtrecht, in: Festschrift fur Max Keller 1989, biz. 141 e.v.; Oftinger-
Stark, a.w., biz. 143.

199 BGE 19 november 1957, 83 II 409, " Ais adaquate Ursache ist nach der Rechtsprechung ein Ereignis
dann zu betrachten, wenn es nach dem gewohnlichen Lauf der Dinge und der allgemeinen Lebenser-
fahrungen an sich geeignet war, den eingetretenen Erfolg durch die betreffende Ursache allgemein
als begunstigt erscheint."

200 Oftinger-Stark, a.w. Bd. U/2, biz. 143.
201 BGE 2 december 1969,95 Il 630, 635.
202 BGE 19 november 1957, 83 II 409. Het ging in dit geval om Masters, die met zijn auto gevaarlijk

inhaalde. De tegemoet komende automobilist Zollinger remde langzaarn, waardoor Masters net op
tijd weer op de rechterbaan terug kon komen. Daarbij raakte hij de vrachtwagen van Roth, die in
dezelfde richting reed als hij. Dit gaf een hoop lawaai, waardoor Zollinger stopte. Vervolgens botste
de motorrijder Schnurrenberger achterop de auto van Zollinger. Het Bundesgericht nam causaal
verband aan tussen het rijden van Masters en de schade van Schnurrenberger.
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Allereerst onderscheidt het begrip "implication" bij contact met een motorvoertuig
in beweging niet naar de oorzaak van de beweging. Het Zwitserse recht maakt dat
onderscheid weI. Daardoor geeft het een beperlctere bescherming aan slachtoffers van
bewegende auto's waarbij de eigen motor van de auto niet de oorzaak is van de
beweging. Een voorbeeld: een geparkeerde auto komt in beweging omdat de handrem
het begeeft waardoor een voetganger geraakt wordt. Is Frans recht op deze feiten van
toepassing, dan kan het slachtoffer volstaan met aan te tonen dat de auto in beweging
was en hem raakte.i" Naar Zwitsers recht is dit echter onvoldoende, Daar moet het
slachtoffer ook nog bewijzen dat de auto in beweging gekomen is doordat de handrem
het begaf.i" Is de oorzaak van de beweging van de auto onbekend, dan blijft het
slachtoffer verstoken van schadevergoeding.
Bij contact tussen het slachtoffer en langs de weg geparkeerde auto's kan naar Frans
recht sprake zijn van "implication". Het Zwitsers recht biedt het slachtoffer geen
beroep op een risico-aansprakelijkheid. Slechts indien de houder van de geparkeerde
auto een verwijt treft ten aanzien van de plaats van parkeren, is hij aansprakelijk.i'"
Het verschil in resultaat in deze gevallen Jijlct echter mini em te zijn.
Bij verkeersongevallen zonder contact tussen slachtoffer en motorvoertuig lopen de
criteria eveneens uiteen. Het Franse recht gaat weer uit van "implication". Wat dit
in deze situaties precies betekent is onduidelijk. Soms oordeelt een kamer van het Hof
van Cassatie dat voldoende is dat het motorrijtuig een rol heeft kunnen spelen bij het
ontstaan van de schade, soms legt een kamer de strengere norm aan dat bewezen moet
worden dat het motorrijtuig heeft bijgedragen aan het ontstaan van de schade.i"
De Zwitserse rechter hanteert als criterium dat het slachtoffer moet bewijzen dat het
motorrijtuig de schade "begunstigt" heeft.

KRJTIEK OP HET BEGRJP "BETRIEB" VAN HET MFG: TE ENG

Na de Tweede Wereldoorlog wilde de Zwitserse wetgever het aansprakeJijkheidsrecht
aanpassen aan het toegenomen verkeer. Met name het begrip "Betrieb" zoals dat door
het Bundesgericht werd uitgelegd lag onder VUUf. Het werd als te eng ervaren.""
Bussyen Yung hidden in die tijd een pleidooi voor de zogenaamde "verkehrstechni-
sche" uitleg, zoals die in de Bondsrepubliek Duitsland ontwikkeld was?08
Wat hield hun pleidooi in? Schloen omschrijft het Duitse begrip "Betrieb" als voigt:

203 Zie par. 2.12.1.2.
204 Art. 58 lid 2 SVG.
205 Art. 58 lid 2 SVG.
206 Zie par. 2.12.1.2.
207 Oftinger-Stark, a.w. Bd. III2, biz. 167 e.v.; BGE 4 mei 1971,97 II 161, 165. "Bei der Revisionsar-

beiten zum SVG wurde der maschinentechnische Betriebsbegriff, wie ihn die Rechtsprechung des
Bundesgerichts entwickelt hat, als zu eng empfunden."

208 Bussy, Schweizerische luristische Kartothek, Geneve 1941, par. 909, biz. 10 e.v.; Yung, La respon-
sabilite d'apres la loi sur la circulation routiere, Vol. 15 (1962) des memo ires pub lies par la Faculte
de droit de Geneve, biz. 9 e.v.
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"Nach der verkehrstechnischen Auffassung ist das Kraftfahrzeug so lange in Betrieb, wie
es am offentlichen Verkehr teilnirnmt (..). Demnach beginnt der Betrieb mit dern lngangset-
zen des Motors und endet mit Stillstand des Motors in der heirnischen Betriebsstatte oder
in der Garage. Das Abstellen des Kraftfahrzeugs unterbricht nicht den Betrieb, solange
es in der gesamten Abwicklung des Verkehrs eine Gefahr darstellt.,,209

Het motorvoertuig is in "Betrieb" zodra de motor gestart is en zolang het niet weer
thuis (in de garage) stilstaat. Wordt het in de tussentijd ergens geparkeerd, dan blijft
het in "Betrieb" zoiang het in het verkeer een gevaar oplevert. Dit betekent bij-
voorbeeld dat ongevallen tijdens het in- en uitstappen of tijdens het in- of uitladen
gebeuren terwijl het voertuig in "Betrieb" is. Hetzeifde geldt in het geval langs de
kant van de weg een lekke band verwisseld wordt, of een auto op een gevaarlijke
plaats langs de weg geparkeerd is.2IO Het moet dan wei steeds gaan om ongevallen
op de openbare weg."?
Gernspireerd door de kritiek werd een commissie van experts verzocht te onderzoeken
of het mogelijk en wenselijk was het begrip "Betrieb" te vervangen door het ruimere
begrip "gebruik'f " of de aansprakelijkheid louter en aileen afhankelijk te maken
van het begrip "veroorzaking"."? De commissie kwam enerzijds tot de conclusie
dathet "maschinentechnische Betriebsbegriff' niet iosgeiaten moestworden; anderzijds
dat met handhaving van dat begrip "Betrieb" de bescherming van verkeersslachtoffers
uitgebreid moest worden. Daarmee werd de Ouitse verkeerstechnische interpretatie
verworpen.i"

AANSPRAKELIJKHElD VANAF 1960: BETRIEB EN ART. 58 LID 2 SVG

Het antwoord op de kritiek dat het begrip "Betrieb" te eng was werd in 1960 gegeven.
Toen trad in werking het Bundesgesetz tiber den StraBenverkehr van 19 december 1958
(SVG). Oaarin werd het "maschinentechnische Betriebsbegriff" van art. 37 MFG
gehandhaafd in art. 58 lid 1 SVG.215 De wetgever breidde de aansprakelijkheid uit
door het toevoegen van art. 58 lid 2. Dit luidt:

209 Schloen in: Wussow, Unfallhaftpflichtrecht, I3 Aufl. MUnchen 1985, biz 438. lie voor soortgelijke
omschrijvingen Kunschert in: Geigel, Der HaftpfichtprozeB, 20 Aufl. Munchen 1990, biz. 607;
lagusch-Hentschel, StraBenverkehrsrecht, 32 Aufl. MUnchen 1993, biz. 97.

210 lie voor andere voorbeelden Wussov, a.w., biz. 438 tim 440; Geigel, a.w., biz. 606 tim 612; Jagusch-
Hentschel, a.w., biz. 97 e.v.

211 Buiten de openbare weg geldt de "machinenentechnische" opvatting. lie Wussov, a.w., biz. 438;
lagusch-Hentschel, a.w., biz. 97; Geigel, a.w., biz. 606.

212 Art. 51 lid 1 Vorentwurfvanjanuari 1952. Geciteerd uit: BGE 4 mei 1971,9711 165.
213 Art. 51 lid 1 Vorentwurfvan 9 april 1953 en art. 51 lid 1 Vorentwurfvan 13juni 1953. Geciteerd

uit: BGE 4 mei 1971,97 II 165.
214 Expertenkommission Plenarsitzung van 7/8 september 1953,biz. 121.Geciteerd uit: BGE4 mei 1971,

9711 165. lie ook Deschenaux-Tercier, a.w., biz. 156 e.v. en Oftinger-Stark, a.w. Bd. 1112,biz. 148.
215 Art. 58 lid I SVG luidt: "Wird durch den Betrieb eines Motorfahrzeuges ein Mensch getotet oder

verletzt oder Sachschaden verursacht, so haftet der Halter fur den Schaden."
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"Wird ein Verkehrsunfall durch ein nicht in Betrieb befindliches Motorfahrzeug veranlabt,
so haftet der Halter, wenn der Geschadigte beweist, daf den Halter oder Personen, fur
die er verantwortlich ist, ein Verschulden trifft oder daB fehlerhafte Beschaffenheit des
Motorfahrzeuges mitgewirkt hat."

Art. 58 lid 2 SVG breidt aansprakelijkbeid op twee wijzen uit: de houder van het
motorvoertuig is aansprakelijk voor de onrechtmatige daad van zijn hulppersonen en
de houder is aansprakelijk indien een gebrek aan het motorrijtuig heeft meegewerkt
aan het ontstaan van de schade. Beide categorieen zal ik hieronder kort aan de orde
stellen.
Allereerst het "Verschulden". Voorbeeld daarvan biedt de uitspraak van bet Bundesge-
richt met betrekking tot het uitladen van kratten bier uit een vrachtwagen.?" Een
vrachtwagen van de brouwerij Cardinal stond langs de kant van de weg in de richting
Geneve voor het cafe de la Fontaine. Ter plaatse gold geen stopverbod. Ais gevolg
van de omstandigheid dat de weg richting Geneve een bocht naar rechts maakte
konden automobilisten in tegengestelde richting de vrachtwagen pas op een afstand
van 120 m zien; automobilisten in de richting Geneve zagen de vracbtwagen zelfs
op een iets kortere afstand. De chauffeur was aan het uitladen toen een Italiaanse auto
de vrachtwagen probeerde in te balen. De bestuurder daarvan zag ecbter een aanko-
mende tram niet. Hij week naar recbts uit; de tram remde prompt maar toch werd de
achterzijde van de Italiaanse auto geraakt.
Aan het Bundesgericht werd onder meer de vraag voorgelegd of de chauffeur van de
vracbtwagen een onrechtrnatige daad begaan bad door de vracbtwagen op de beschre-
ven plaats neer te zetten. Bij zijn antwoord gaat het bof uit van de vaststelling van
de feitenrechter dat de vrachtwagen van ver zichtbaar was en vervolgt dan:

"En arretant son vehicule dans ces conditions pour se decharger, sur la rue principale d 'une
agglomeration, large de 9,70 m, Ie chauffeur de la defendresse n'a pas gene ni mis en
danger la circulation (..), compte tenu de I'attention que I'on est en droit d'exiger des
usagers d'une telle artere."

De chauffeur heeft het verkeer niet in gevaar gebracht door zijn vrachtwagen onder
de gegeven omstandigheden langs een hoofdweg van een agglomeratie neer te zetten
om te lossen. Bij die omstandigheden speelt mee de oplettendheid die men van de
andere weggebruikers mag verwachten.
Deze uitspraak maakt duidelijk dat bij het parkeren of langs de kant stoppen om uit
te laden voorzienbaarheid en vermijdbaarheid van het slachtoffer doorslaggevend is.
Op dit punt wijkt het Zwitserse recht, dat voor deze vraag van schuld (Verschulden)
uitgaat, nauwelijks af van het Franse recht, waarin in deze situaties een risico-
aansprakelijkbeid geldt."?

216 BOE 8 juni 1976, 102 II 281.
217 Zie par. 2.12.1.2 en hierboven
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De "fehlerhafte Beschaffenheit" is de tweede uitbreiding. Daarvan is sprake indien
het motorvoertuig in het licht van de stand der techniek gebrekkig geconstrueerd is
of gebrekkig onderhouden is.218Bijvoorbeeld: een op een heuvel geparkeerde auto
komt in beweging als gevolg van het feit dat de handrem niet meer werkt. Stark merkt
op dat deze tweede uitbreiding in de praktijk van gering be lang is. Als er al sprake
van is, gaat het meestal op in onrechtmatige daad omdat de houder verpJicht is het
motorvoertuig te controleren op eventuele gebreken.?"

4.3 Inzittenden

De risico-aansprakelijkheid van art. 37 MFG gold jegens aIle verkeersslachtoffers,
ongeacht of zij gemotoriseerd waren of niet. Art. 58 SVG heeft hierin geen verande-
ring gebracht."? Evenals in het Franse recht worden in het Zwitserse recht inzitten-
den die slachtoffer zijn geworden van een motorvoertuig, beschermd door een risico-
aansprakelijkheid.f"
Beide rechtstelsels wijken op dit punt af van het Nederlandse recht. Wordt een
inzittende in Nederland het slachtoffer van een verkeersongeval, dan is er pas
aansprakelijkheid indien jegens hem een onrechtmatige daad begaan is.222

Hoewel het Zwitserse recht ais uitgangspunt hanteert dat inzittenden zich ook kunnen
beroepen op een risico-aansprakelijkheid, heeft het toch lange tijd aan inzittenden een
bijzondere positie gegeven. Hieronder zal ik de bepalingen bespreken uit het MFG
en het SVG op grond waarvan de aangesproken houder zich onder omstandigheden
van aansprakelijkheid kon bevrijden omdat het slachtoffer als inzittende schade had
geleden. Het gedrag van de inzittende speelde daarbij geen enkele rol.223 In 1975
werd deze bijzonder positie opgeheven.

Vanuit het oogpunt van al dan niet toenemende slachtofferbescherming door de jaren
heen, is het interessant globaal in te gaan op de positie van inzittenden onder de oude
regimes.
Het MFG bevatte als relevante bepaling art. 37 lid 4. Dit luidde als voigt:

"Trifft den Halter kein Verschulden, so kann der Richter die Entschadigung ermassigen
oder ausschliessen, wenn der Geschadigte ungeltlich im Motorfahrzeug mitgefiihrt wurde."

Aan de rechter was de bevoegdheid gegeven schadevergoeding uit te sluiten of te
matigen, indien het slachtoffer "ungeltlich" (zie hieronder) vervoerd werd in het

218 Deschenaux-Tercier, a.w., blz. 158; Oftinger-Stark, a.w. Bd. IlI2, bIz. 165 e.v.
219 Oftinger-Stark, a.w. Bd. 1112,biz. 167.
220 Deschenaux-Tercier, a.w., bIz. 147 e.v .. "II importe peu que la victime se trouve Ii l'interieur du

vehicule"; Geisseler, a.w., biz. 19. "Ob sich der Geschadigte zur Zeit des Unfalles im oder ausserhalb
des Fahrzeuges befand, spielt keine rolle."; Oftinger-Stark, a.w. Bd. 1I12, biz. 262 e.v.

221 Het Zwitserse recht biedtdie beschermingal vanaf 1933. Het Franse rechtvanaf1968. Zie par. 2.6.4.
222 Zie par. 4.10.3.
223 Het gedrag van het slachtoffer kan wei tot een verlaging van de te betalen schadevergoeding leiden

binnen de figuur van de "eigen schuld".
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motorvoertuig. Deze mogelijkheid bestond eehter aileen in het geval de houder geen
verwijt trof met betrekking tot het ongeval. Als gevolg van deze laatste voorwaarde
werd art. 37 lid 4 MFG weinig toegepast.f"
De bepaling in het SVG yond vaker toepassing. Oorzaak hiervan was het loslaten van
de voorwaarde dat de houder geen verwijt trof met betrekking tot het ongeval.f"
Art. 59 lid 3 SVG bepaalde:

"Ist der Verletzte oder Getotete aus Gefalligkeit unentgeltlich rnitgefuhrt worden oder war
ihrn das Fahrzeug aus Gefalligkeit unentgeltlich uberlassen worden, so kann der Richter
die Entschadigung ermassigen oder, bei besonderen Umstanden, ausschliessen; (..)."

Hoe interpreteerde de Zwitserse reehter de begrippen "Gefalligkeit'' en "ungeltlich"?
Waren dat synoniemen voor gratis vervoer? Het antwoord daarop luidt dat gratis
vervoer weI iets te maken had met de beide begrippen, maar dat het niet identiek
daaraan was. Waar het bij art. 59 lid 3 SVG om ging was of de houder iemand uit
altruistische motieven, zonder daar zelf een belang bij te hebben, als passagier meenam
of zijn auto uitleende.i" Een typiseh voorbeeld hiervan was de situatie dat een
buurman midden in de naeht uit bed gebeld werd om zijn zwangere buurvrouw naar
het ziekenhuis te brengen omdat de weeen al begonnen waren.""
Niet ieder gratis vervoer leidde echter tot toepassing van art. 59 lid 3 SVG. Nam
bijvoorbeeld een autoverkoperlhouder een mogelijke koper gratis mee voor een proef-
rit, dan had de houder daarbij een eigen eeonomiseh belang.i" Art. 59 lid 3 SVG
was niet van toepassing. Anderzijds hoefde een zekere financiele tegemoetkoming aan
de houder niet aan de toepassing van art. 59 lid 3 SVG in de weg te staan. Zo bij-
voorbeeld in het geval dat vier vrienden samen op wintersport gingen in de auto van
een van de vier en afspraken dat ze samen de benzinekosten zouden dragen.f"
Bij de herziening van het SVG in 1975 schafte de wetgever art. 59 lid 3 af. Daarmee
kwam de mogelijkheid te vervallen dat de reehter onder omstandigheden - buiten het
eigen gedrag van de inzittende om - de houder kon bevrijden van aile aansprakelijk-
heid jegens zijn inzittenden. Als reden hiervoor werd onder meer aangevoerd dat het
gratis meerijden met anderen in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk geworden
was. In dat lieht was het absurd dat zij niet dezelfde bescherming hadden tegen
verkeersongevallen als niet gemotoriseerde verkeersdeelnemers.i" Bovendien was
het praktijk geworden dat verzekeraars jegens passagiers geen beroep meer deden op
de rnatigingsbevoegdheid.!" De (proees)kosten in het kader van een beroep op die

224 Geisseler, a.w., biz. 10.
225 Geisseler, a.w., biz. II.
226 Kummer, a.w., bIz. 43 e.Y.
227 Kummer, a.w., bIz. 44 e.Y. Stark stelt weI als voorwaarde dat de rit naar het ziekenhuis minimaal

20 km bedraagt Oftinger-Stark, a.w. Bd.I1I2, bIz. 267. Geisseler (a.,w., biz. 39) benadrukt dat de
rit dan weI meer moet inhouden dan de "unter Menschen ubliche Mall an Freundlichkeit".

228 Kummer, a.w., bIz. 44 e.Y.
229 Oftinger-Stark, a.w. Bd. IU2, biz. 268.
230 Geisseler, a.w., biz. 13. Zie ook BGE 12 november 1991, 117 II 609, 618.
231 Geisseler, a.w., biz. 14.

134



Zwitserland

bevoegheid waren hoger geworden dan het betalen van de volledige schad ever-
goeding.!"
Zoals besproken werd art. 59 lid 3 uit het SVG verwijderd. Daarmee verloor deze
wet tevens een specifieke bepaling over de matigingsbevoegdheid van de rechter bij
"Gefalligkeit". Dit verlies betekent ecbter niet dat deze omstandigheid geen matigende
invloed meer kan uitoefenen op de hoogte van de schadevergoeding. Via de schakelbe-
paling art. 62 lid 1 SVG zijn de regels van het algemene vermogensrecht van toepas-
sing op de bepaling van de omvang van de schade. In het algemene deel van het
vermogensrecht wordt in art. 43 lid 1 OR aan de rechter de bevoegheid gegeven de
omvang van de schadevergoeding te bepalen.?" Hij kan daarbij zelf beslissen welke
omstandigheden hij relevant acht. "Gefalligkeit" is een relevante factor bij de bepaling
van de schade die voor vergoeding in aanmerking komt. Het moet dan weI gaan om
uitzonderlijke situaties, die de gebruikelijke maat van vriendelijkheid tussen mensen
overschrijdt.i"

4.4 Schade

Het aansprakelijkheidsrecht voor motorrijtuigen is in Zwitserland gebaseerd op risico.
Welke betekenis heeft dit voor de schade die voor vergoeding in aanmerking komt?
Art. 58 lid I SVG sluit zuivere vermogensschade uitdrukkelijk van vergoeding uit.
Voor het overige gelden zowel bij rnateriele als immateriele schade dezelfde regels
als bij schuld-aansprakelijkheid.?"

5 De aansprakelijkheid voor roerende zaken en stoffen

PROBLEEM: GEEN ALGEMENE RlSICO-AANSPRAKELIJKHEID

In het Zwitserse recht bestaat geen algemene risico-aansprakelijkheid voor roerende
zaken.?" Voor bepaalde specifiek omschreven roerende zaken, zoals luchtvaarttui-

232 Geisseler, a.w., bIz. 17.
233 BGE 12 november 1991, 117 II 609, 618.
234 Giesseler, a.w., bIz. 38 e.v.; Oftinger-Stark, a.w., bIz. 271. Na de wijziging heeft het Bundesgericht

zich slechts een keer uitgelaten over de "Gefalligkeit" bij motorrijtuigen: BGE 12 november 1991,
117 " 609. Het ging daar om een ongeval van een vrouw die aileen in de auto van haar man haar
ouders ging bezoeken om hen hand- en spandiensten te verlenen. Het hof oordeelde dat het een
"Selbstverstandlichkeit" was dat een man zijn vrouw de auto meegaf. Geen echtgenoot zou het in
zijn hoofd halen daarvoor van zijn vrouw een tegenprestatie te verlangen, aldus het hof (bIz. 619).
De omstandigheid dat de vrouw aileen in de auto zat staat overigens niet aan het aannemen van "Ge-
falligkeit" in de weg. Dit begrip ziet zowel op de situaties van meerijden in een auto van een ander
als zelf (aileen) rijden in een auto van een ander.

235 Zie par. 3.12 en 3.\3:
236 Deschenaux-Tercier, a.w., bIz. 96 e.v.; Keller-Gabi, a.w., bIz. 156 e.v.; Oft inger-Stark, a.w. Bd. IIII,

biz. 125 e.v.; SchlUchter, a.w., bIz. 20 en 287.
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gen?", motorvoertuigen!", schepen van scheepvaartondememingerr'", springstof-
fen?", nucleair afval" I, brandstof in leidingerr'" zijn risico-aansprakelijkheden
in aparte wetten opgenomen. Bovendien biedt de risico-aansprakelijkheid voor "Wer-
ken" in beperkte mate soelaas door het begrip "Werk" zeer ruim te interpreteren.i"
In geval van waterverontreiniging door bedrijfsmatig gebruikte roerende zaken die
een bijzonder gevaar opleveren voor wateren, wordt de benadeelde beschermd door
de risico-aansprakelijkheid van art. 69 GSG.244

Voor somrnige roerende zaken bestaat derhalve een risico-aansprakelijkheid, voor
andere niet. Veroorzaakt deze laatste categorie schade, dan kan het slachtoffer aileen
zijn schade vergoed krijgen indien er sprake was van gevaarzetting.
Voorbeelden van roerende zaken waarvoor geen risico-aansprakelijkheid bestaat zijn
onder meer giftige stoffen of andere gevaarlijke stoffen die niet door een specifieke
wet bestreken worden?" Ook voor prive motorboten?" en roerende machines"?
geldt geen risico-aansprakelijkheid.i"

OPLOSSINO VAN ANALOOE INTERPRETATIE NIET MOOELIJK

Het probleem van de afwezigheid van een algemene risico-aansprakelijkheid zou
opgelost kunnen worden door analoge interpretatie van de bovengenoemde wetten.
Heersende leer in de doctrine en rechtspraak staat dit echter niet toe. Ais reden
hiervoor wordt aangevoerd dat de specifieke risico-aansprakelijkheden uitzonderingen

237 BO tiber die Luftfahrt vom 21. Dezember 1948. lie Deschenaux-Tercier, a.w., bIz. 176 e.v.
238 BO tiber den Strassenverkehr vom 19. Dezember 1958. Zie onder par. 3.4.
239 Art. 24 lid 1 Eisenbahnhaftungsgesetz. lie Deschenaux-Tercier, a.w., bIz. 160 e.v.; Oftinger-Stark,

a.w. Bd. 11/3, bIz. 2 e.v.
240 BO tiber explosionsgefahrliche Stoffe vom 25. Mai 1977. Art. 27 lid 1 eerste volzin: "Der Inhaber

eines Betriebes oder einer Anlage, in den Sprengmittel oder pyrotechnische Gegenstande hergestellt,
gelagert oder verwendet werden, haftet filr den Schaden, der durch die Explosion solcher Mittel oder
Gegenstande verursacht wird." Zie Deschenaux- Tercier, a.w., biz. 187 en Oftinger-Stark, a.w. Bd.
11/3, bIz. 407 e.v.

24 J Kernenergiehaftpflichtgesetz vom J 8. Marz 1983. lie Deschenaux-Tercier, a.w., biz 178 en Oftinger-
Stark, a.w. Bd. 11/3, bIz. 170.

242 BO tiber Rohrleitungsanlagen zur Beforderung flussiger oder gasformiger Brenn- oder Treibstoffe
vom 4. Oktober 1963. Zie Deschenaux-Tercier, a.w., biz. 182 e.v.; Oftinger-Stark, a.w. Bd. II13, bIz.
345 e.v.

243 Zie par. 3.2.2.
244 lie par. 3.7.
245 Wei bestaat er risico-aansprakelijkheid indien deze stoffen bij een bedrijfsmatig gebruik een bijzonder

gevaar voor water opleveren en dit gevaar zich realiseert. Zie par. 3.7.
246 Alleen voor motorboten in prive-eigendom bestaat geen risico-aansprakelijkheid. Art. 24 lid I van

het Eisenbahnhaftungsgesetz legt een risico-aansprakelijkheid op scheepvaartondernemingen voor
hun schepen. Voor binnenschepen geldteen schuld-aansprakelijkheid metomkering van de bewijslast.
lie Oftinger-Stark, a.w. Bd II/3, biz. 9 e.v.

247 Metuitzondering van luchtvaarttuigen en motorvoertuigen en schepen van scheepvaartondernemingen
(aile voor zover roerend). Zie bijvoorbeeld: BOE 28 februari 1934, 60 II 38 (kind raakt met hand
tussen hooiopslagmachine).

248 De voorbeelden zijn ontleend aan het Rapport Staatscomrnissie Widmer, biz. 60 e.v.
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vormen op de hoofdregel van het aansprakelijkheidsrecht (schuld-aansprakelijkheid)
en deze moeten - omdat het uitzonderingen zijn - restrictief uitgelegd worden?"

OPLOSSINO OPREKKEN OEV AARZETTINO NlET WENSELIJK OEACHT

Veroorzaken roerende zaken waarvoor geen risico-aansprakelijkheid bestaat schade,
dan staat het slachtoffer aIleen de algemene schuld-aansprakelijkheid van art. 41 OR
ten dienste. Op grond van dit artikel is een ieder die een voor derden gevaarlijke
toestand in het leven roept of laat bestaan aansprakelijk jegens derden tenzij afdoende
voorzorgs- en beschermingsmaatregelen worden getroffen.""
Vaste rechtspraak is dat de aangesproken persoon slechts aansprakelijk is indien hij
het gevaar ken de ofredelijkerwijs had moeten kennen. Deze regel werd bijvoorbeeld
toegepast nadat de hand van een kind in een hooi-opslagmachine terecht gekomen
was!", een toeschouwer van een ijshockey-wedstrijd door de puck geworid raak-
te252, bij schade als gevolg van rotte bomerr'? en schade als gevolg van het ontbre-
ken van beschermingsstangen bij een gebouw in aanbouw.i" Ook in het geval een
dierenarts wist dat schapen besmet waren met bruceJ\ose en daartegen onvoldoende
maatregelen nam, concludeerde het Bundesgericht tot gevaarzetting.?"
Opvallend is dat de gevaarzettingsregel niet wordt toegepast op milieu-verontreinigin-
gen. Een discussie over de vraag in hoeverre een lozer (in het veri eden) bekend moest
zijn met het gevaar van zijn lozingen voor het milieu, komt in het Zwitserse recht
niet VOOr.256 Gedeeltelijk kon en kan bepaalde milieu-schade verhaald worden op
grond van de artt. 58 OR, 679 ZGB, 36 (oud) GSG en 69 GSG.257 Maar gevaar-

249 Oftinger, a.w. 1975, bIz. 15 "(..) vom dogmatischen Standpunkt aus betrachtet (gilt) das geschilderte
Verhaltnis (van risico-aansprakelijkheid en schuld-aansprakelijkheid) von Ausnahme und Regel.";
Rapport Staatscommissie Widmer, a.w., bIz. 60 "unuberwindbar angesehenen (..) Analogieverbot";
Schluchter, a.w.! bIz. 320: "Aus dem methodologischen Orundsatz "singularianon suntextenda" wird
geschlossen, daB die geltenden Geflthrdungshaftungstatbestande keiner Analogie zuganglich gemacht
werden konnen". Tegen het analogieverbod zijn bijvoorbeeld: Schlachter, a.w., bIz. 321; Widmer,
a.w. 1970, bIz. 321 en a.w. 1974, bIz. 294.

250 Deschenaux-Tercier, a.w., bIz. 75 e.v.; Keller-Oabi, a.w., bIz. 40 e.v.; Oftinger, a.w. 1975, bIz. 150
e.v.; Oftinger-Stark, a.w. Bd. II11, bIz. 11; Schlachter, a.w., bIz. 294; Widmer, a.w. 1970, bIz. 289.

251 BOE 28 februari 1934, 60 II 38.
252 BOE 10 maart 1953, 79 II 66.
253 lie onder het hoofdje "bomen", par. 3.2.3.
254 lie BOE 20 mei 1969,95 II 93. Opmerking verdient dat een gebouw in aanbouw geen "Werk" is

in de zin van art 58 OR. lie par. 3.2.3. Vergelijk voor het Franse recht par. 2.8.
255 BOE 25 september 1963, 89 1483. lie over aansprakelijkheid met betrekking tot besmette dieren

ook par. 3.3.
256 Dit in tegenstelling tot de situatie in Nederland. lie over de daar gevoerde discussie par. 4.4.1.
257 lie par. 3.2 (art. 58 OR); 3.6 (art. 679 lOB); 3.7 (art. 36 oud lOB en 69 lOB).
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zetting vervulde en vervult geen aanvullende werking met betrekking tot milieu-scha-
de.258

De Zwitserse reehter wilde derhalve niet aan het oprekken van de regels van de
gevaarzetting, zoals zijn Nederlandse eollega in beperkte mate weI deed.i" In de
doctrine wordt het standpunt van de Zwitserse reehter algemeen gedeeld. Als nadelen
van deze oplossing worden genoemd dat de regel van gevaarzetting zijn noodzakelijke
ethisehe kraeht zou verliezen"? en grote onduidelijkheid zou veroorzaken over de
grenzen van de aansprakelijkheidi".

V OORSTEL ST AA TSCOMM1SSIE HERZIENlNG AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT

In augustus 1991 bracht de Staatscommissie voor de herziening van het aansprakelijk-
heidsreeht (Staatseommissie Widmer) haar rapport naar buiten. Als oplossing voor
het gesehetste probleem stelt zij voor een algemene risico-aansprakelijkheid voor
roerende zaken te introduceren.f" In de doctrine had zich reeds een groot aantal
sehrijvers voor een algemene risico-aansprakelijkheid voor roerende zaken uitgela-
ten.""

258 Kramer, Das schweizerische Umwelthaftungsrecht - De lege lata, in: Erganzungen 1990, biz. 567:
"die geringe Bedeutung von Art. 41 OR im Bereich der Umwelthaftpflicht"; Pelloni, Privatrechtliche
Haftung fur Umweltschaden und Versicherung, diss. ZUrich 1993, biz. 66: "Die praktische Bedeutung
der Verschuldenshaftung im Bereich der Urnweltschaden ist somit gering, zumal flankierend diverse
Kausalhaftungen ohnehin fur den Geschadigten gUnstigere Anspruchsgrundlagen bieten."; Widmer,
Le visage actuel de la responsabilite civile en droit suisse, in: Colloque Developpernents recents du
droit de la responsabilite civile (ed. Guillod), bIz. 16. De voorgevallen milieu-rampen zouden overi-
gens aile tot aansprakelijkheid kunnen leiden op grond van gevaarzetting. Zie Widmer, Bedarf die
Haftung furokologische Schaden spezialgesetzlicher Regelung? in: Veranrwortlichkeitfurokologische
Schaden, Symposium Bonn 1992, biz. 1.

259 Zie par. 4.4.1.
260 Widmer, a.w. 1970, bIz. 320. "Es geht im Gegenteil gerade darum, diesem Prinzip (Verschuldensprin-

zip, CS) - im legitimen Bereich individueller Verantwortlichkeit - seine volle moralische Kraft zu
erhalten und - wo notig und moglich - zurUckzugewinnen."

261 Schluchter, a.w., biz. 296. Zie voor een vergelijkbare redenering TK 21 202, nr. 6, biz. 15.
262 Rapport Staatscommissie Widmer, biz. 68. De Commissie stelt onder meer voor de volgende

elementen op te nemen in de algemene risico-aansprakelijkheid voorroerende zaken: "Wirdjemanden
Schaden dadurch zugefUgt, daB sich die besondere Gefahr verwirklicht, die mit einer von der
Rechtsordnung geduldeten Tatigkeit ihrem Wesen nach oder nach der Art der dabei verwendeten
Krafte, Stoffe oder Gerllte verbunden ist, so haftet dafllr der Betrieber dieser Tatigkeit. Eine besondere
Gefahr ist gegeben, wenn ihre Beherrschung auch bei Anwendung aller von einer Fachkundigen
Person zu erwartenden Sorgfalt nicht gewahrleistet werden kann und dam it gerechtnet werden muB,
daB sie sich regelmassig oder im Einzelfall mit schwerwiegenden folgen verwirklicht. Sie ist
insbeso ndere anzunehmen, wenn furvergle ichbare Gefahren bereits besondere Haftungsbestimmungen
bestehen." Sinds 1992 bestaat voor waterverontreinigingen een dergelijke aansprakelijkheid. Zie par.
3.7.

263 Bijvoorbeeld: Gilliard, Vers l'unification du droit de la responsabilite, ZSR 86 (1967) II 193 e.v.;
Fugler, Die Verkehrsversicherungspflicht im schweizerischem Haftpflichtrecht, diss. Freiburg 1978,
biz. 208; Oftinger, aw. 1975, biz. 9; Schlachter, a.w., biz. 330; Stark in Oftinger-Stark, a.w. Bd.
1112, biz. 15; Strickler, Die Entwickelung der Gefahrdungshaftung: Auf dem Weg zur Generalklausel?
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De Bondsregering heeft Prof. Widmer inrniddels opdraeht gegeven een nieuw
algemeen dee I van het aansprakelijkheidsreeht te redigeren.
Voor een dee I heeft de Zwitserse wetgever het voorstel van de Staatseommissie
Widmer reeds gevolgd. Op 1 november 1992 werd art. 69 GSG van kracht. Dit artikel
vestigt een risieo-aansprakelijkheid voor roerende zaken die bedrijfsmatig gebruikt
worden en die een bijzonder gevaar voor wateren opleveren.?" Bij het parlement
ligt thans een wetsvoorstel deze risieo-aansprakelijkheid uit te breiden tot het gehele
milieu.i"

6 De aansprakelijkheid van de eigenaar van eeo perceel voor aantastiog van
naburige percelen

INLEIDING

De suikerfabriek Aarberg AG gebruikte tot 1963 grote hoeveelheden water in haar
produktieproees. Het afvalwaterwas sterk verontreinigd. Als gevolg van lozingen werd
de kwaliteit van het grondwater in het gebied van Worben en Lyss aangetast. De
gemeenten Biel en Lyss zagen zieh daarom genoodzaakt hun watervoorziening vanuit
een ander gebied (Gimmiz) te betrekken. De daarmee gepaard gegane kosten probeer-
den zij te verhalen op de suikerfabriek.i'" Als grondslag voerden zij art. 679 ZGB
aan. Dit luidt:

"Celui qui est atteint ou menace d'un dommage parce qu'un proprietaire excede son droit,
peut actionner ce proprietaire pour qu'il remette leschoses en I'etat ou prenne des mesures
en vue d'ecarter Ie danger, sans prejudice de tous dommages-interets."

Het betreft hier een regel van burenreeht. Wordt vanuit een grondgebied een naburig
grondgebied bedreigd of besehadigd, dan is de eigenaar"" aansprakelijk voor de
schade.i" Het moet dan wei om een aantasting gaan die de grens oversehrijdt van
wat buren onderling hebben te verdragen.i" De reehter beoordeelt dit aan de hand

diss. St. Gallen 1978; Widmer, a.w. 1970, bIz. 314 en a.w. Colloque, bIz. 17.
264 Zie par. 3.7.
265 Zie par. 3.7.
266 BGE 23 februari 1978, 104 II 15.
267 Het begrip "eigenaar" wordt ruim uitgelegd. Hetomvat iedere goederenrechtelijke en verbintenisrech-

telijke gerechtigde met een feitelijke heerschappij over het perceel. Deschenaux-Tercier, a.w., biz.
132. Zie nader par. 3.11.

268 Art. 679 ZGB omvat niet aileen de gevallen dat een naburig grondgebied fysiek wordt aangetast
(bijvoorbeeld: verontreinigingen van water en bodem) maar ook gevallen van hinder (geluid, licht,
stank etc). Deze laatste groep laat ik hier buiten beschouwing.

269 Deschenaux-Tercier, a.w., biz. 135; Keller, a.w., bIz. 204; Meier-Hayoz, Das Sachenrecht, l.
Abteilung: Das Eigentum, 2. Teilband: Grundeigentum I, 1965, bIz. 372; Neuenschwander, Die Leis-
tungsptlichten der GrundeigentUmer im franzosischen Code Civil und im schweizerischen ZGB unter
besondere Berilcksichtigung des Nachbarrechts, diss. Zurich 1966, bIz. 299 e.v.; Pelloni, a.w., bIz.
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van wat een nonnaal iemand in het licht van het plaatselijk gebruik, de toestand en
de aard van het onroerend goed als ontoelaatbaar zou beschouwen.!"
Zo maakt het Bundesgericht onderscheid tussen een woongebied en een industriege-
bied. In een woongebied ligt de tolerantiegrens lager."! In 1983 oordeelde het
Bundesgericht dat kwekers van abrikozen de luchtverontreiniging met fluor van de
aluminiumfabriek te Martigny-Bourgniet behoefden te dulden. Deplaatselijke omstan-
digheden - agrarisch gebied - waren daar onder meer de reden VOOr.272

Pelloni wijst er in zijn dissertatie op dat het criterium van het plaatselijk gebruik
slechts een beperkte functie kan vervullen. Milieu-verontreinigingen kunnen zich
immers over vele kilometers uitstrekken. In die gevallen kan een conflict ontstaan
tussen wat op de plaats van uitstoten (bijvoorbeeld een industriegebied) en plaats van
ontvangst (bijvoorbeeld een woonwijk) nog te tolereren valt."!

AARD VAN DE AANSPRAKELlJKHEID

De aansprakelijkheid van art. 679 ZGB is een risico-aansprakelijkheid. Is aan de
voorwaarden van het artikel voldaan, dan is de eigenaar aansprakelijk, ook al treft
hem geen enkele vonn van verwijt. De eigenaar kan zich niet aan aansprakelijkheid
onttrekken met het verweer dat niet bekend was dat een toestand, activiteit (of stot)
gevaarlijk was.?"
De rechtvaardiging voor deze scherpe norm is niet het mogelijke gevaar dat van een
perceel uit kan gaan, maar de omstandigheid dat buren tot elkaar "veroordeeld" zijn.
Dit heeft tot gevolg dat buren een zekere duldplicht hebben. De keerzijde van de me-
daille is dat bij overschrijding daarvan de eigenaar aansprakelijk is, ook in het geval
hem geen enkel verwijt treft.!" Stark wijst erop dat deze norm in de huidige indus-
triele tijd bij uitstek gerechtvaardigd is omdat het gebruik van percelen sterk uit-
eenloopt.?"

76; Stark, a.w., biz. 198.
270 Bianchi, Pollution atmospherique et droit prive, diss. Lausanne 1989, biz. 139 e.v.; Deschenaux-

Tercier, a.w., biz. 135; Meier-Hayoz, a.w., biz. 373; Petitpierre, Le principe pollueur-payeur, RDS
1989 biz. 473; Stark, a.w., biz. 193.

271 Keller, a.w., biz. 204.
272 BGE 14 juli 1983, 109 II 304, 310.
273 Pelloni, a.w., biz. 82.
274 Deschenaux-Tercier, a.w., biz. 130; Meier-Hayoz, a.w., biz. 299 e.v.; Stark, a.w., biz. 222.
275 Stark, a.w., biz. 222 "Der Haftungsgrund Yon ZGB 679 beruht richtigerweise auf dem sachenrechtli-

chen Verhaltnis der Nachbarschaft, auf demzwangslaufigen und regelmassigen "Einander-Ausgesetzt-
Sein" und auf dem dadurch bedingten Anspruch auf Duldung massiger Einwirkungen durch den
Nachbam, an dessen Ueberschreitung diese HaftpfIicht geknupft ist."

276 Stark, a.w., biz. 222.
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OVERSCHRIIDING VAN EEN PERCEEL OF DREIGING DAARV AN

Kern van deze eigenaarsaansprakelijkheid is de (dreigende) overschrijding van een
perceel waardoor schade ontstaat aan een naburig perceel.i" Wat betekent dit nu?
In de inleiding werden de feiten van de zaak van de suikerfabriek Aarberg AG
besproken. In die procedure kwam de vraag aan de orde wanneer sprake is van een
overschrijding van een perceel in de zin van art. 679 ZGB. Is het voldoende dat schade
ontstaat aan een naburig perceel door een oorzaak die terug te voeren is tot het andere
perceel. Bijvoorbeeld: stenen rollen van het ene perceel op het andere als gevolg van
een lawine, een rivier treedt buiten haar oevers als gevolg van hevige regenval, of
iemand schiet vanuit het ene perceel een persoon op een naburig perceel dood.
Het Bundesgericht oordeeide volgens vaste rechtspraak dat er sprake is van een
overschrijding in de zin van art. 679 ZGB indien voldaan is aan drie voorwaarden:
I. de eigendomsgrens tussen perceien moet overschreden zijn278

, 2. deze fysieke
overschrijding moet voortkomen uit het onroerend goed zelf'" en 3. terug te voeren
zijn op een activiteit van de eigenaar."" Bij zijn motivering verwijst het hof naar
een eerdere uitspraak uit 1967:

"Eine Uberschreitung des Eigentumsrecht kann nur in einem menschliehen Verhalten
liegen, daB mit der Ausubung der tatsachlichen Herrschaft tiber das Grundstuck, d.h. mit
dessenBewirtschafiung oder sonstigen Benutzung zusammenhangt (..). Einwirkungen, die
ausschliesslich durch Naturereignisse verursacht werden, fallen daher nicht unter den
Begriff der Eigenturnsuberschreitung (..)281

Het moet derhalve gaan om schade die het gevolg is van daadwerkelijke heerschappij
van de eigenaar over het grondstuk."" Dit heeft twee belangrijke consequenties. Ten
eerste dat schade die louter en aileen door een natuurgebeurtenis ontstaat, zoals

277 Voor de beantwoording van de vraag wie eigenaar is in de zin van art. 679 ZGB verwijs ik naar par.
3.11.6. Het onderwerp "wie kunnen ageren" behandel ik niet. De regel komt in het kort hierop neer
dat iedereen die goederenreehtelijk of verbintenisreehtelijk gereehtigd is tot een duurzaam feitelijk
gebruik van een pereeel een vorderingsreeht heeft. Zie Deschenaux-Tercier, a.w., biz. \32; Meier-
Hayoz, a.w., biz. 358 en Stark, a.w., biz. 20S e.v. Ais "buren" in de zin van art. 679 ZGB worden
bijvoorbeeld aangemerkt: BGE I juli 1965,91 II 183 (vergunninghouder tot innemen van water van
een rivier); BGE 15 oktober 1980, 106 Ib 241 (huurders en paehters).

278 Meier-Hayoz, a.w., biz. 371.
279 Meier-Hayoz, a.w., biz. 370. "Der Grundeigentumer muss m.a.W. den Schaden mit oder aus dem

Eigentum heraus oder mit dessen Hulfe gestiftet haben." Schiet iemand vanuit het ene pereeel een
persoon op een naburig pereeel dood, dan is er derhalve geen aansprakelijkheid van de eigenaar ex
art. 679 ZGB.

280 BGE 23 februari 1978, 104 II IS; Keller, a.w., biz. 203.
281 BGE 12 mei 1967, 93 [] 230, 234. Het ging in deze zaak om een 10 meter hoge, bijna loodreehte

rotswand waar soms rotsblokken naar beneden rolden.
282 Deschenaux-Tereier, a.w., biz. 133; l'Huillier, La responsabilite du proprietaire foncier selon I'art.

679 du CCS, ZSR 1952, biz. 17; Meier-Hayoz, a.w., biz. 370; Stark, a.w., biz. 200. Voor reehtspraak
zie bijv. BGE 14 juli 1965,91 n 474 (uitzonderlijke regenval waardoor beek overstroomt) en BGE
26 oktober 1970, 96 II 337 (grondversehuiving a1s gevolg van hevige regenval).
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bijvoorbeeld lawines en overstromingen, niet verhaald kan worden op grond van art.
679 ZGB.283 De eigenaar heeft dat immers niet in zijn macht. Ook in het Franse
recht bestaat geen risico-aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door een natuurge-
beuren.i" Ten tweede dat de eigenaar van een perceel alleen voor overschrijdingen
aansprakelijk is indien ze terug te voeren zijn tot zijn activiteiten. Migreert bij-
voorbeeld verontreinigde grond van perceel A naar perceel B en vervolgens naar
perceel C, dan is de eigenaar van perceel B niet aansprakelijk. Eenzelfde regel als in
het Franse recht?"
Ten aanzien van de natuurgebeurtenissen lijkt de schaarse Nederlandse rechtspraak
een andere norm te hanteren. Uit het Overwaaiende bladeren arrest zou geconcludeerd
kunnen worden dat een risico-aansprakelijkheid bestaat voor de opruimkosten voor
de eigenaar van een perceel indien bladeren naar een ander perceel overwaaien.i"
Het Zwitserse en Franse recht wijzen dan risico-aansprakelijkheid af.
Wordt afvalwater op het ene perceel geloosd en komt het vanuit dat perceel op
naburige perce len terecht, dan levert dat volgens het Aarberg-arrest een overschrijding
op in de zin van art. 679 ZGB. In dezelfde uitspraak werd ook het migreren van
schadelijke stoffen door middel van grondwater als zodanig beschouwd. Naast de
overschrijding door middel van grond of water kan deze ook geschieden door de lucht,
bijvoorbeeld: een aluminiumfabriek stoot fluor uit. Deze fluor komt in de lucht en
slaat neer op fruitbomen in de omgeving. Ais gevolg daarvan dragen deze minder
vruchten."" De fruittelers kunnen ageren op grond van art. 679 ZGB.
Dit laatste voorbeeld geeft goed aan dat het Zwitserse recht op dit punt afwijkt van
het Nederlandse. Stoot een fabriek in Nederland gevaarlijke stoffen uit, dan is er
aansprakelijkheid op grond van art. 6: 175 BW.288 Bekendheid speelt dan wei een
zekere rol, de ernst van de vervuiling daarentegen niet.289

NABURlO PERCEEL

De aansprakelijkheid van de eigenaar geldt slechts de schade van zijn burerr'". Dit
begrip moet ruim worden uitgelegd."! Naar vaste rechtspraak oordeelde het Bundes-
gericht in het Aarberg-arrest dat niet vereist is dat het beschadigde perceel grenst aan

283 Onder omstandigheden kan dan een beroep worden gedaan op art. 58 OR. Bijvoorbeeld omdat een
overstroming een gevolg is van onvoldoende afwatercapaciteit van een beek. Zie par. 3.2.3.

284 Zie par. 2.10 en 2.12.4.1.
285 Zie par. 2.12.4.2.
286 Zie par. 4.5.6.
287 BOE 14 juli 1983, 109 II 304.
288 Zie TK 21 202, nr. 6, bIz. 32.
289 Zie par. 4.4.2.
290 Bezoekers, toevallige passanten e.d.m. kunnen hun schade niet op grond van art. 679 ZOB verhalen.

Zie Widmer, a.w. 1992, bIz. 2.
291 Bianchi, a.w., bIz. 132e.v.; Deschenaux-Tercier, a.w., bIz. 132; Meier-Hayoz, a.w., bIz.360; Pelloni,

a.w., bIz. 74; Petitpierre, a.w., bIz. 470; BOE 14juli 1983, 109 II 304.
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het schadende perceel."" Ieder grondstuk dat bescbadigd wordt, is een naburig
perceel. In het Aarberg-arrest was het grondwater verontreinigd. Dit stroomde naar
percelen die niet grensden aan het fabrieksperceel. De eigenaren van het laatste perceel
kunnen hun schade verhalen op grond van art. 679 ZGB.293 Een ander voorbeeld
biedt de luchtverontreiniging met fluor door de aluminiumfabriek in Martiny-Bourg.
Aile kwekers van abrikozen in de streek werden als buren in de zin van art. 679 ZGB
beschouwd.i"

7 De aansprakelijkheid voor verontreiniging van water en milieu

INLEIDING

Bij verontreiniging van water en milieu kan de benadeelde zijn schade verhalen op
grond van de gewone regels van het aansprakelijkheidsrecht. Deze aansprakelijkheden
knopen aan bij de aard van de schadeoorzaak, bijvoorbeeld: onzorgvuldig gedrag (art.
41 OR), een gebrekkig "Werk" (art. 58 OR) of een tussen buren niet te tolereren over-
schrijding (art. 679 ZGB).
In 1971 besliste de Zwitserse wetgever dat dit onvoldoende bescherming bood. Daarom
werd op 1 juli 1972 het Gewasserschutzgesetz (GSG) van kracht. In deze wet werd
aansprakelijkheid gekoppeld aan het enkele ontstaan van schade/" In de doctrine
werd dit aanknopingspunt sterk bekritiseerd als niet passend in het stelsel van het
aansprakelijkheidsrecht.F"
Onder invloed van deze kritiek werd het GSG gewijzigd."? Vanaf 1 november 1992
knoopt het GSG niet meer aan bij het enkele ontstaan van schade, maar bij bezondere
gevaren die bedrijven opleveren voor wateren. Daarmee paste het GSG weer in het
stelsel van het aansprakelijkheidsrecht.

292 BGE 23 februari 1978, 104 II 15, 18. " ( ..) Nachbar im sinne des Art. 679 ZGB ist nicht nur der
Anstosser, sondemjeder, der als Eigentumer oder Besitzer eines Grundstuckes von den beanstandeten
Immissionen betroffen wird."

293 Zie voor een ander voorbeeld waarbij als gevolg van grondwaterbeweging schadelijke stoffen naar
perce len gevoerd werden die niet grensden aan het schadende perceel: BGE 7 juli 1955, 81 II 439.
Sinds 1971 wordt de aansprakelijkheid voor waterverontreiniging geregeld door art. 36 GSG. Deze
bepaling werd in 1992 gewijzigd. Zie par. 3.7.

294 BGE 14 juli 1983, 109 II 304, 309. "La notion de voisin est large et n'est pas restreinte aux fonds
contigus ou sis dans un peri metre bien delirnite."

295 Deschenaux-Tercier, aw., biz. 184; Lorez-Wiegand, Haftung aus Gewasserverunreinigung, diss. Zurich
1976, biz. 7; Oftinger, Haftpflichtwegen Verunreinigung eines Gewassers, SJZ 1972, biz. 101 e.v.
en Eine neue schweizerische Bestimmung tiber die Haftpflichtwegen Verunreinigung von Gewassern,
in: Festschrift Karl Larenz 1973, biz. 961 e.v.; Oftinger-Stark, a.w. Bd. lUI, biz. 476; Petitpierre,
a.w., biz. 492 e.v.

296 Schluchter, a.w., bIz. 315 en Widmer, Produktehaftung, Urteilsanmerkungen Zivilrecht 1986, biz.
56.

297 Pelloni, a.w., biz. 85.
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Hieronder zal ik de verschillende criteria voor aansprakelijkbeid bespreken. Het nieuwe
GSG wijzigde de privaatrechtelijke regels voor aansprakelijkbeid: een nieuw aankno-
pingspunt voor aansprakelijkheid werd geformuleerd en particulieren werden van aan-
sprakelijkheid uitgesloten. De publiekrechtelijke bepaling met betrekking tot het
kostenverhaal bij sanering veranderde niet.

HET BEGRIP WATERVERONTREINTGING IN HET GSG

Kern van de aansprakelijkheid van zowel het oude als het huidige GSG is de "veront-
reiniging van wateren"?" Wat verstaat het GSG onder "wateren" en wat onder
"verontrein iging"?
De wet definieert het begrip "wateren" niet. Volgens art. 2 GSG omvat het zowel het
oppervlaktewater als grondwater, ongeacht of het prive-eigendom is of aan de Staat
toebehoort en met inbegrip van bronnen."" Het is ook niet van be lang of het water
zich in een natuurJijke of kunstmatige bedding bevindt. Het gaat kortom om al de
wateren die beschermd moeten worden voor de gezondheid van mens en dier, voor
de zekerheidstelling van drinkwatervoorziening, de irrigatie, het zwemmen, het behoud
van vissen en waterfauna."" Uitzondering hierop vormen riolen. Wordt hierbij
verontreinigd afvalwater gevoegd, dan leidt dit niet tot aansprakelijkbeid op grond
van het GSG.301

Van een "verontreiniging" is sprake indien middellijk of onmiddellijk een verslechte-
ring van de waterkwaliteit optreedt.l'" Deze verslechtering kan zich voordoen op
hetzij het fysisch, hetzij het chemisch of het biologisch vlak. Voorbeelden van een
verslechtering met een fysische oorzaak zijn: verhoging van de temperatuur, verande-
ring van licht, stoffen die niet oplossen (olie en andere vetten), objecten in het water
met uitzondering van schepen en boomstammen. Chemische verslechteringen zijn
bijvoorbeeld het lozen van giftige stoffen; een voorbeeld van een biologische verslech-
tering is het meesleuren van planten en dieren bij hoogwater.'?'

298 Het oude GSG spreekt van "verontreiniging"; het nieuwe van "nadelige inwerking". Beide criteria
komen grotendeels overeen. Het nieuwe criterium van het GSG is iets ruimer dan het oude. Zie
Pelloni, a.w., biz. 85.

299 Art. I GSG (oud) en art. 2 jo art. 4 GSG.
300 Art. I GSG. Zie voor uitwerkingen van dit begrip: Bertisch, Die zivilrechtliche Haftungsbestimmung

der Gewasserschutzgesetzgebung, diss. Basel 1991, biz. 9 e.v.; Keller-Gabi, a.w., biz. 196; Lorez-
Wiegand, a.w., biz. 17; Oftinger, a.w. 1973, biz. 973; Ottinger-Stark, a.w. Bd. III I , biz. SOl; Pelloni,
a.w., biz. 84.

30 I Oftinger-Stark, a.w., biz. 502; Pelloni, a.w., biz. 84 en KG St, Gallen 21 september 1989, SJZ 1991,
biz. 86: "Wer nun schadliche Stoffe in eine Kanalisation leitet, ist dem Inhaber dieser Vorrichtung,
wenn er einen Schaden erleidet, nicht nach Art. 36 GschG haftbar, da es sich hierbei eben nicht urn
ein Gewasser handelt. Diesfalls sind andere Haftpflichtnormen (Art. 41 ff OR, Art. 679 ZGB) anzu-
wenden (..)." Het ging in dit geval om corrosieschade aan het riool als gevolg van te zuur afvalwater
van een kaasmakerij.

302 Lorez-Wiegand, a.w., biz. 66 e.v.; Oftinger, a.w. 1973, biz. 973 e.v.; Oftinger-Stark, a.w. Bd.II/I,
biz. 503 e. v.

303 Zie voor voorbeelden: Lorez-Wiegand, a.w., biz. 63 e.v.; Ottinger-Stark, a.w. Bd. 1111,biz. 504 e.v.
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Pikant detail is dat Lorez-Wiegand uitdrukkelijk mest en bestrijdingsmiddelen in
wateren als chemische verslechtering noemt.'?' Zoals in par. 4.4.2 uiteengezet is
mest volgens de parlementaire geschiedenis op art. 6: 175 BW geen gevaarlijke stof.
Op de bedrijfsmatige gebruiker daarvan zou dan ook geen risico-aansprakelijkheid
rusten.

ART. 36 GSG (ouo): AANKNOPINGSPUNT "LOUTER SCHADE"

Zoals in de inleiding al aangegeven trad op 1 juli 1972 het GSG in werking. Art. 36
van die wet bepaalde:

"Wer durch seinen Betrieb, seine Anlagen oder durch seine Handlungen oder Unterlassun-
gen ein Gewasser verunreinigt, haftet fur den dadurch entstandenen Schaden."

Zoals uit de geciteerde tekst blijkt, knoopte art. 36 GSG aansprakelijkheid aan bij
"verontreiniging". Met andere woorden: bij het enkele ontstaan van schade.
De achterliggende gedachte van deze aansprakelijkheid was niet "gevaar" maar de
absolute bescherming van het water.?" In de parlementaire geschiedenis werd dit
als voigt onder woorden gebracht:

"Das offentliche Interesse an der Reinhaltung der Gewasser ist so grols, daf keine Grunde
denkbar sind, die eine Gewassergefahrdung rechtfertigen konnten.'oJ06

Doel van art. 36 GSG was een absolute beschenning te verlenen aan het water door
aansprakelijkheid te koppel en aan de verontreiniging daarvan. Op deze manier werd
voorkomen dat er gaten zouden vallen in de beschenning van het water. Andere
aansprakelijkheidsbepalingen gaan imrners uit van de aard van de schadeoorzaak. Zo
bijvoorbeeld art. 58 OR. Schadewegens waterverontreiniging komt aileen voor vergoe-
ding in aanmerking indien zij veroorzaakt is door een gebrekkig "Werk". Lozingen
vall en daar bijvoorbeeld buiten. Een perceeloverschrijding ex art. 679 ZGB vereist
een zekere ernst van verontreiniging en moet terug te voeren zijn op de activiteit van
de eigenaar. Ook bij verontreiniging van water over honderden kilometers biedt het
artikel vennoedelijk geen soelaas. Het is immers de vraag of deze situatie nog onder
het ruime begrip "buur" te brengen valt.307

In de Iiteratuur werd betwijfeld of art. 36 GSG een meerwaarde bad ten aanzien van
de artt. 58 OR, 679 ZGB en andere aansprakelijkheden. Volgens Stark konden aile
hem bekende gevallen van waterverontreiniging bij een juiste uitleg van met name
art. 58 OR en 679 ZGB tot beschenning van het water leiden. Ook Oftinger erkende

304 Lorez-Wiegand, a.w., bIz. 66.
305 Lorez-Wiegand, a.w., blz, 7; Oftinger-stark, a.w. Bd. lUI, bIz. 480.
306 Gutachten II 2, geciteerd uit: Lorez-Wiegand, a.w., bIz. 5.
307 Oftinger-Stark, a.w. Bd.llll, bIz. 481.
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dat vele gevallen onder art. 58 OR en 679 ZGB gebracht zouden kunnen worden.I"
Volgens hem had art. 36 GSG weI degeIijk een meerwaarde. Als gevolg van dit artikel
werd immers de bewijspositie van de benadeelde verbeterd. Hij behoefde bijvoorbeeld
geen gebrek aan een "Werk" te bewijzen bij een waterverontreiniging. Bovendien
werden met art. 36 GSG allerlei uitlegproblemen voorkomen ten aanzien van de artt.
58 OR en 679 ZGB.309 In specifieke gevalJen van waterverontreiniging kon de bena-
deelde niet ageren op grond van art. 36 GSG. Hij moest dan teruggrijpen op art. 58
OR en/of 679 ZGB.3IO In de praktijk had art. 36 GSG weinig betekenis.'!'

ART. 69 GSG: AANKNOPINGSPUNT "BJJZONDER GEVAAR"

Op 1 november 1992 werd het gewijzigde GSG van kracht. Art. 69 formuleert het
nieuwe aansprakelijkheidscriterium:

"Der Inhaber eines Betriebes odeT einer ortfesten oder beweglichen Anlage, mit denen
besondere Gefahren fur die Gewasser verbunden sind, haftet fur den Schaden, der dUTCh
entsprechenden Einwirkungen entsteht."

Vergelijking van het oude met het nieuwe criterium maakt duidelijk dat het oude
aanknopingspunt (louter waterverontreiniging) plaats heeft moeten maken voor het
criterium van "bijzonder gevaar". Hiermee past de aansprakelijkheid voor waterveront-
reinigingen weer in het stelsel van aansprakelijkheidsrecht: een schadeoorzaak bepaalt
of aansprakelijkheid bestaat en niet louter schade.
Wat houdt het nieuwe criterium in? De regering merkt daarovcr het volgende op:

"(..) qualifiziert ist danach das Risiko, wenn es qualitativ oder quantitativ eine Intensitat
erreicht, bei der eine statistische Wahrscheinlichkeit besteht, daB Schaden selbst dann
eintreten konnen, wenn der Inhaber aIle vemiinftigerweise von ihm zu erwartende Sorgfalt
aufwendet und alle zumutbaren Massnahmen trim, urn eine Verwirklichung der Gefahr
zu verhiiten.,,312

308 Oftinger, a.w. 1973, biz. 968.
309 Oftinger, a.w. 1973, biz. 969.
310 Zie voor een voorbeeld: KG St. Gallen 21 september 1989, SJZ 1991, biz. 86: lozing van afvalwater

in een riool. Art. 36 GSG was niet van toepassing omdat een riool geen "Gewasser" is in de zin van
het GSG. Hetzelfde geldt onder het huidige GSG.

311 Bertisch,a.w., biz. 16. Bijonderzoek heeft hij slechtseen gepubliceerde uitspraakgevonden. Oftinger-
Stark, a.w. Bd. Il/l , biz. 482: "Die praktische Bedeutung von 36 GSG ist seit seinem Inkrafttreten
am l. Juli 1972 scheinbar gering geblieben." Pelloni, a.w., biz. 84. Widmer, Perspektiven einer
Umwelthaftung - Moglichkeiten und Grenzen, in: Erganzungen 1990, biz. 591: C .. ) die Superhaftung
des Art. 36 GSchG (..) ist dagegen - (..) - toter Buchstabe geblieben."

312 Bundesblatt 1987 II, biz. 1162.

146



Zwitserland

Van een "bijzonder gevaar" is sprake indien een risico kwalitatief of kwantitatief 13

een intensiteit bereikt waarbij een statistische waarschijnlijkheid bestaat dat schade
zelfs dan kan intreden indien aile vereiste zorgvuldigheid in acht is genomen.
"Bijzonder gevaar" heeft derhalve te maken met statistische waarschijnlijkheid. Dit
impliceert dat op het moment van het ontstaan van de schade een zekere bekendheid
met het risico aanwezig moest zijn. In welke kring van person en welke kennis precies
vereist is, maakt de regering niet duidelijk. Volgens Pelloni moet het risico tenminste
wetenschappelijk bekend zijn geweest.'!" Dit betekent volgens hem dat schade als
gevolg van ongewone combinaties van stoffen niet verhaald kan worden op grond van
art. 69 GSG.315 Het risico van onbekende stofcombinaties rust derhalve op het
slachtoffer.!"
Een probleem bij het aanknopen bij de statistische waarschijnlijkheid zit in de vereiste
intensiteit, Wanneer bereikt een risico een zodanige intensiteit dat het een bijzonder
gevaar oplevert? Hiervoor biedt de regering geen aanwijzing. Pelloni wijst op de
onzekerheid die dit met zich brengt en vraagt zich afwaar de grens van het algemene
levensrisico gelegd wordt."?

POLITIEDW ANG OP GRaND vAN ART. 54 GSG

Naast een privaatrechtelijke aansprakelijkheidsregel kende het oude GSG ook een
bestuursrechtelijke aansprakelijkheidsregel. Het nieuwe GSG heeft hierin geen wijzi-
ging gebracht.?" Gezien het aansprakelijkheidskarakter van deze regel en het belang
daarvan voor de praktijk is het noodzakelijk op deze bepaling in te gaan.!"
Art. 54 GSG bepaalt dat de overheid bij (dreigende) verontreiniging van water de
noodzakelijke maatregelen kan treffen en de kosten daarvan kan verhalen op de
"Verursacher". Met deze bepaling werd de rechtspraak van het Bundesgericht gecodifi-
ceerd.?" Wie als "Verursacher" heeft te gelden bespreek ik in par. 3.11.7.
In het wetsvoorstel Umweltschutz van 7 juni 1993 stelt de regering voor het bestaande
kostenverhaalsartikel uit te breiden van (dreigende) waterverontreiniging tot aile (drei-

313 Met een "qualitativ Risiko" wordt een situatie bedoeld waarin bij verwezenlijking van het risico de
schade statistisch gesproken zeer groot is (bijv. schade door dioxine). Met "quantitativ Risiko" de
situatie dat statistisch gesproken bepaalde schade-oorzaken gerege1d voorkomen (bijv. verkeersongeval-
len). lie het Bundesblatt 1993 11, biz. 1550.

314 Pelloni, a.w., blz. 87.
315 Pelloni, a.w., biz. 87.
316 Pelloni, a.w., biz. 89.
317 Pelloni, a.w., biz. 87.
318 Art. 8 (oud) GSG komt overeen met art. 54 GSG.
319 In de Zwitserse literatuur over milieu-aansprakelijkheid wordt deze bestuursrechtelijke aansprakelijk-

heid in een adem behandeld met de privaatrechtelijke. lie bijvoorbeeld Bertisch, a.w., biz. 67; Keller,
a.w., biz. 324 en Pelloni, a.w., biz. 93. Het Bundesgericht overwoog dat het kostenverhaalsartikel
"nichtmehr rein polizeilich begrundet ist, sondem eine dartiber hinausreichende Haftpflichtnormiert".
lie BGE 2 maart 1988, 114 Ib 44.

320 BGE 9 april 1976, 102 Ib 203,205.
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gende) milieuverontreinigingen. Het voorgestelde artikel bepaalt tevens dat de over-
heid verplicht is de kosten te verhalen op de veroorzaker.!"
Art. 27 d lid 3 van de Ontwerpwet bodembeschenning biedt de overheid de moge-
lijkheid om bij bodemverontreinigingen politiedwang uit te oefenen en de kosten
daarvan te verhalen. Het verschil met de Zwitserse bepaling is echter de kring van
personen op wie de overheid de kosten kan verhalen. Zie daarover par. 3.11.7 en 4.5.

TOEKOMSTPERSPECTIEF: ALGEMENE MILJEU-AANSPRAKELlJKHEID

In 1973 werd een wetsvoorstel ingediend om een algemene risico-aansprakelijkheid
te introduceren voor milieu-schade. Evenals het oude GSG knoopte het voorstel
aansprakelijkheid niet aan een schade-oorzaak vast maar aan de schade zelf. Het
wetsvoorstel werd in 1983 door het federale parlement als te ambitieus afgestemd.?"
Tien jaar later probeerde de regering het opnieuw. Op 7 juni 1993 bood zij een
ontwerp aan met betrekking tot een algemene milieu-aansprakelijkheid. Deze keer
stelde zij niet voor aansprakelijkheid aan te knopen bij schade maar - evenals bij de
risico-aansprakelijkheid voor waterverontreinigingen - bij "bijzonder gevaar". Het
voorstel legt een risico-aansprakelijkheid op bedrijven waaraan een bijzonder gevaar
voor het milieu verbonden is.323Met "bijzonder gevaar" in dit wetsvoorstel wordt
hetzelfde bedoeld als met "bijzonder gevaar" in het GSG.324

8 Bewijslast

Het uitgangspunt van het Zwitserse recht is dat degene die bepaalde feiten stelt, deze
ook moet bewijzen.?" Voor de hierboven besproken aansprakelijkheden betekent

321 Art. 59 USG: "Die Kosten von Massriahmen, welche die Behorden zur Abwehr einer unmittelbar
drohenden Einwirkung sowie zu deren Feststellung und Behebung treffen, werden dem Verursacher
liberbunden."

322 Manfrini, La responsabilite pour dommage cause it I'environnement, in: Erganzungen 1990, bIz. 340;
Schluchter, a.w., bIz. 314.

323 De voorgestelde aansprakelijkheid staat in art. 59a USG: "Der Inhaber eines Betriebs oder einer
Anlage, mit denen eine besondere Gefahr filr die Umwelt verb unden ist, haftet fur den Schaden aus
Einwirkungen, die durch die Verwirklichung dieser Gefahr entstehen."

324 "Eine besondere Umweltgefahr liegt iibrigens nicht allgemein, sondem nur dort vor, wo mit dem
Betrieb oder der Anlage iiberdurchschnittliche Risiken fur die Umwelt verbunden sind. So muss
beurteilt werden, ob Betriebe wie derjenige, der den Schaden verursacht hat, objektiv betrachtet
besondere Gefahrenpotentiale darstellen. Nicht richtig ware es hingegen, wegen eines eingetretenen
Schadens nachtraglich ohne weiteres auf die Existenz eines iiberdurchschnittlichen Risikos zu
schliessen. Ein iiberdurchschnittliches Risiko liegt vor, wenn trotz aller Schutzmassnahmen eine
statistische Wahrscheinlichkeit besteht, dass wiederholt Schaden auftreten (quantitatives Risiko, z.B.
im Strassenverkehr) oder dass im Einzelfall Schaden in einem grossen Ausmass (qualitatives Risiko,
z.B. durch Dioxin oder Phosgen verursachte Schaden) auftreten." Bundesblatt 1993 II, bIz. 1550.

325 Art. 8 ZGB: "Chaque partie doit, si la loi ne prescrit Ie contraire, prouver les faits qu'elle allegue
pour en deduire son droit."
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dit bijvoorbeeld dat in beginsel het slachtoffer moet aantonen dat een "Werk"
gebrekkig is, een perceeloverschrijding niet meer te tolereren is of een waterver-
ontreiniging het gevolg is van een bijzonder gevaar in de zin van art. 69 GSG. In vele
gevallen zal dit een probleem voor hem vormen. Het is immers mogelijk dat hij niet
beschikt over de nodige expertise en informatie om een en ander aan te tonen.
Als oplossing voor dit probleem hanteert het Bundesgericht de regel dat het een
oorzakelijk verband bewezen acht indien het overwegend waarschijnlijk is dat een
bepaalde oorzaak aanwezig is en een dwingender bewijs, gezien de aard van de zaak,
niet mogelijk is.326Bestaat een emstig vermoeden dat ook andere oorzaken de schade
hebben kunnen veroorzaken, dan wordt het bewijs niet als volbracht beschouwd.""
De Staatcommissie Widmer stelt voor het criterium van het Bundesgericht in de wet
vast te leggen.?" Bovendien pleit zij ervoor de regel te introduceren dat de rechter
de bevoegdheid krijgt de bewijslast op die partij te leggen die het best in staat is
bewijs te leveren. Als voorbeeld van een dergelijke bewijslastverdeling noemt zij de
situatie dat een feitencomplex voor een benadeelde onoverzichtelijk is of een bijzon-
dere technische voorkennis vergt.?" Voor de hier besproken aansprakelijkheden
betekent dit dat onder omstandigheden de bewijslast kan worden omgekeerd.

9 Bevrijdende omstandigheden

IN LEIDING

Voor aile buitencontractuele aansprakelijkheden gelden in beginsel dezelfde twee
bevrijdende omstandigheden: overmacht en de daad van een derde. Deze twee kunnen
echter bij de verschillende aansprakelijkheden geheel anders worden uitgelegd. Soms
gaat die afwijkende interpretatie terug op een specifieke wetsbepaling, soms voIgt zij
uit de aard van de aansprakelijkheid. Daarbij geldt als vuistregel dat bij een risico-
aansprakelijkheid hogere eisen aan de bevrijdende omstandigheden worden gesteld
dan bij schuld-aansprakelijkheid.l"

Het komt zelden voor dat de Zwitserse rechter overmacht aanneemt.l" Uit de
rechtspraak valt op te maken dat dezelfde voorwaarden gelden als in het Franse recht
(zie par. 2.10):

een van buiten komende oorzaak,

326 Bertisch, a.w., biz. 28; Oftinger, a.w. 1975, biz. 80 e.Y. en Rapport Staatscommissie Widmer, biz.
143.

327 Keller, Landesbericht Schweiz, in: Deliktsrecht in Europa (red. Ch. Yon Bar) 1993, biz. 17.
328 Rapport Staatscommissie Widmer, biz. 146.
329 Rapport Staatscommissie Widmer, biz. 76.
330 Deschenaux-Tercier, a.w., biz. 62 e.v.; Oftinger, a.w., biz. 116 e.v.
331 Deschenaux-Tercier, a.w., biz. 62. "La jurisprudence s'est toujours montree tres restrictive et n 'a que

rarement retenu la force majeure." Oftinger, a.w., biz. 119 "( ..) im auBervertraglichen Schadener-
satzrecht (Iiegt) hohere Gewalt verhaltnismafsig selten vor. (..) daB Grenzfalle viel weniger haufig
sind, als die unverhaltnisrnabig umfangreiche Literatur vermuten laBt."
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die niet voorzienbaar of vermijdbaar is,
en die tevens de oorzaak van de scbade is.

Hieronder zal ik eerst de algemene regels met betrekking tot overmacht behandelen.
Daarna de situatie bij de aansprakelijkheid voor motorrijtuigen, springstoffen en
waterverontreiniging.

EEN VAN BUITEN KOMENDE OORZAAK

In beginsel bestaat risico-aansprakelijkheid voor risico's die niet van buiten komen.
Bij defecte remmen bijvoorbeeld, kan de houder van de auto zich niet verweren met
de stelling dat het bier een oorzaak van buiten betreft. Het gaat mer juist om een
oorzaak waarop de risico-aansprakelijkheid ziet. Kunnen afwateringskanalen een
gebruikelijke en hevige regenbui niet verwerken, dan is er geen sprake van overmacht.
De afwateringskanalen zijn dan immers een gebrekkig "Werk".332
Deze regel heeft ook consequenties voor het bepalen van de kring van personen voor
wie degene op wie een risico-aansprakelijkbeid rust, beeft in te staan. Legt bijvoor-
beeld een aannemer een badkamer op onjuiste manier aan waardoor een gast schade
lijdt, dan kan de aangesproken eigenaar'" van het "Werk" (de badkamer als onder-
deel van het gebouw) de aansprakelijkbeid niet afwenden met het verweer dat de
aannemer de badkamer gebrekkig beeft gebouwd. De eigenaar beeft jegens het
slachtoffer in te staan voor de daden van de aannemer. Een eigenaar van een "Werk"
hoeft niet aileen in te staan voor zijn aannemer, maar ook voor andere hulppersonen,
voor zijn werknemers en zijn kinderen.?"
Hetzelfde geldt voor andere personen op wie een risico-aansprakelijkheid rust?"
Leent bijvoorbeeld een houder van een motorrijtuig zijn auto uit aan zijn zoon en
veroorzaakt deze een ongeval, dan blijft de bouder de aansprakelijke persoon.?"
Aile person en buiten hulppersonen, werknemers of kinderen zijn derden."? Hun
daden kunnen overmacht opleveren indien aan de overige voorwaarden is voldaan.
Aardbevingen, blikseminslagen, uitzonderlijk onweer en aanslagen zijn voorbeelden
van oorzaken die buiten de risico-sfeer liggen.

ONVOORZIENBAARHEID EN ONVERMIJDBAARHEID

Met name bij het vereiste van onvoorzienbaarbeid en onvermijdbaarheid blijkt dat bij
risico-aansprakelijkbeden hogere eisen gesteld worden aan overmacht. Doel van de
risico-aansprakelijkbeden is immers slachtoffers beterte beschermen. Hoe gevaarlijker

332 BOE 21 mei 1974, 10011 134. Zie ook par. 3.2.2.
333 De aansprakelijkheid voor gebrekkige werken ex art. 58 OR rust op de eigenaar. Zie par. 3.11.2.
334 Deschenaux-Tercier, a.w., biz. 121; Oftinger-Stark, a.w. Bd. WI, biz. 230. Bijv. BOE 4 december

1965, 90 IV 265 (gladheid van een weg door een tekortkoming van een wegenbouwer (verkeerde
samenstelling van asfalt) lever! voor de wegbeheerder geen overmacht op).

335 Zie bijv. Deschenaux-Tercier, a.w., biz. 155 (motorrijtuigen) en biz. 168 (treinen).
336 Art. 58 lid 4 SVO.
337 Voor het ontwerp Umweltschutz geldt uitdrukkelijk hetzelfde. Zie Bundesblatt 1993 Il, biz. 1551.
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een activiteit des te minder de schade onvoorzienbaar of onvermijdbaar is, met als
gevolg dat overmacht minder snel wordt aangenomen.l" Overstroomt een openbare
weg als gevolg van een hevig onweer, dan is er geen sprake van overmacht voor de
eigenaar van de weg. Hij had maar voor afdoende waterafvoer moeten zorgen!".
Wordt een dier door een derde tot een aanval geprovoceerd, dan is dit geen over-
macht."" Activiteiten met kemenergie worden zo gevaarlijk gevonden dat daarvoor
geen beroep op overmacht mogelijk is.341

DE VAN BUITEN KOMENDE OORZAAK MOET DE SCHADE VEROORZAKEN

De van buiten komende oorzaak levert aileen overmacht op indien zij de schade
veroorzaakt heeft. Werkte bijvoorbeeld een gebrek aan een auto mee aan het ontstaan
van de schade, dan is een beroep op overmacht niet meer mogelijk."" Rent iemand
onvoorzien de weg op en wordt die persoon aangereden door een sterk remmende auto
met gladde banden, dan is de houder aansprakelijk. Waren de banden niet glad
geweest, dan was de snelheid waarmee de botsing plaatsvond minder geweest en
daarrnee (wellicht) de schade. Een voorbeeld uit de rechtspraak is de onvoldoende
bevestigde electriciteitsmast die door een hevige windvlaag omvalt: geen over-
macht."" Dezelfde regel geldt in Frankrijk en Nederland. Zie par. 2.10 en par. 4.8.

AANSPRAKELIlKHElD VOORMOTORRlJTUIGEN, SPRINGSTOFFEN, LEIDINGEN EN WATER-

VERONTREINIGING

In tegenstelling tot in Frankrijk staat een houder van een motorrijtuig nog steeds een
beroep op overmacht open.?" Een daad van een derde levert aileen overmacht op
indien de derde elementaire regels van voorzichtigheid heeft geschonden waarvan de
naleving zich aan iedere redelijke mens opdringt (grove schuld). Daarvan is niet snel
sprake. Het fout laden van een vrachtwagen waardoor deze tijdens het rijden lading
verliest en waardoor een personenauto verongelukt, levert voor de houder van de
personenauto geen overmacht op jegens zijn inzittenderr'".

338 Oftinger, a.w. 1975, bIz. 119. "Je gefahrlicher dieser "Betrieb" ist, desto mehr neigt er zu Schadigun-
gen, desto weniger ist ein Ereignis unvorsehbar und unabwendbar, und urn so seltener ist folglich
hohere Gewalt anzunehmen."

339 BGE 21 mei 1974, 10011 134.
340 BGE 9 november 1938, 64 II 373. Zie ook par. 3.3.
341 Art. 5 lid 1 Kemhaftungsgesetz. Zie voor recente rechtspraak op dit artikel BGE 21 juni 1990, 116

II 480, 490 (Fall Tschemobyl).
342 Art. 59 SVG.
343 BGE 90 II 11.
344 Art. 59 SVG.
345 BGE 2 december 1969,95 Il 630. Fles van 50 liter valt van te hoog gel aden vrachtwagen op de

autoweg waardoor een personenauto verongelukt. Een inzittende van de personenauto spreekt de
verzekeraar van de houder van de personenauto aan. De houder van de personenauto was immers
in beginsel aansprakelijk omdat de auto in "Betrieb" was. De verzekeraar verweert zich tegen de
blijvend invalide geworden inzittende met de stelling dat de oorzaak van het ongeval de daad van
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Ook het Sprengstoffengesetz (SSG) biedt de mogelijkheid van een beroep op over-
macht.':" Daarmee gaat het Zwitserse recht voor deze gevaarlijke stoffen minder
ver dan art. 6: 178 BW. Van buiten komende natuurgebeurtenisssen moeten daar
"uitzonderlijk, onvermijdelijk en onweerstaanbaar" zijn om van aansprakelijkheid te
bevrijden. De daad van een derde levert op grond van art. 6: 178 BW aIleen overmacht
op indien de derde opzettelijk schade wilde veroorzaken."" Bij art. 27 lid 2 SSG
al indien de derde grove schuld treft.
Het Rohrleitungengesetz (RLG) heeft een zeer beperkt overmachtsbegrip. AIleen
buitengewone natuurgebeurtenissen en oorlogshandelingen kunnen van aansprakelijk-
heid bevrijden. Daarbij moeten de "buitengewone natuurgebeurtennissen" eng worden
uitgelegd. Komen in een gebied bij tijd en wijle lawines, steenslag of aardbevingen
voor, dan is er geen sprake van overmacht.?" Daden van derden leveren nooit
overmacht op, ook niet indien ze gepleegd zijn met de opzet schade toe te bren-
gen.!"
De situatie onder het Gewasserschutzgesetz (GSG) is wat onduidelijk, Tot I november
1992 gold als doel van de wet een praktisch absolute bescherming van wateren.?"
Om dat doel te bereiken werd aansprakelijkheid aangeknoopt bij het ontstaan van scha-
de. Gegeven dit doel was het begrijpelijk dat voor waterverontreinigingen beperkte
overmachtregels golden. Zo leverde een natuurgebeurtenis aIleen overmacht op indien
daarmee in geen geval rekening gehouden moest worden. Overstroomde een gebied
waarin een pakhuis met chernische stoffen stond en kwamen deze stoffen als gevolg
van de overstroming in het water terecht (verontreiniging), dan bevrijdde dit de
aansprakelijke persoon ("Inhaber")351 aileen indien in dat gebied sinds mensenheuge-
nis geen overstroming had plaatsgevonden."? Ook de regel bij een daad van een
derde week af. Brandde een pakhuis met giftige stoffen af als gevolg van onacht-
zaamheid van een derde, dan bleef de "Inhaber" van het pakhuis aansprakelijk, Aileen
bij opzet van de derde was dit anders.""
Het huidige GSG knoopt de aansprakelijkheid niet meer aan bij het ontstaan van
schade, maar bij de schadeoorzaak: het realiseren van een bijzonder gevaar voor
wateren. Dit is een duidelijke inperking van de aansprakelijkheidsregel. Daarbij komt
dat de kring van aansprakelijke person en beperkt is tot kort gezegd bedrijven.l"
Blijkbaar heeft de wet een beperkter doel gekregen. Dit beperktere doe I zou tot gevolg

een derde (vrachtwagenchauffeur laadde in strijd met de regels) is. Bundesgericht ziet het fout laden
niet als een "faute grave" en verwerpt derhalve het verweer.

346 Art. 27 lid 2 SSG.
347 lie par. 4.8.4.
348 Oftinger-Stark, a.w. Bd. 1113,biz. 384.
349 Oftinger-Stark, a.w. Bd. III3, biz. 386.
350 lie par. 3.7.
351 Dit is in dit geval de "Inhaber" van het pakhuis. lie par. 3.11.5.
352 Lorez-Wiegand, a.w., biz. 77; Oftinger-Stark, a.w. Bd. 11/1,biz. 513.
353 Oftinger-Stark, a.w. Bd. rIl3, biz. 5I2.
354 lie par. 3.11.5.
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kunnen hebben dat wat ruimere overmachtsregels gelden onder het huidige GSG dan
onder het oude. Duidelijk is dit echter niet.

10 Eigen schuld

Van "eigen schuld" van het slachtoffer is sprake indien hij door een fout of feitelijk
gedrag heeft bijgedragen aan het ontstaan van de schade. "Eigen schuld" bevrijdt de
aangesproken persoon van aansprakelijkheid indien de fout zo emstig is, dat zij de
oorzaak waarvoar de aangesproken persoon in beginsel aansprakelijk is, (verreweg)
in de schaduw stelt.?" Een beroep op eigen schuld heeft met andere woorden een
bevrijdend karakter indien eigen schuld de uitsluitende oorzaak van de schade is. Treft
de op grond van een risico-aansprakelijkheid aangesproken persoon enig verwijt, dan
is er geen plaats meer voor "eigen schuld" als bevrijdend verweer.l"

RISICO-AANSPRAKELIJKHEDEN

Bij risico-aansprakelijkheden worden hogere eisen gesteld aan de voorwaarden voor
eigen schuld dan bij schuld-aansprakelijkheid.I" Voor sommige risico-aansprakelijk-
heden is dat ook in de wet neergelegd. Het Gewasserschutzgesetz, het Kernhaftungs-
gesetz, het Rohrleitungsgesetz, het Sprengstoffengesetz en het Strassenverkehrsgesetz
noemen aile vijf grove eigen schuld als bevrijdend verweer.""

EIGEN SCHULD VAN KINDEREN

Eigen schuld wordt bij kinderen minder snel aangenomen dan bij volwassenen. Dit
heeft twee redenen. Allereerst het vereiste dat eigen schuld (ernstige fout) de uitslui-
tende oarzaak van schade moet zijn om als bevrijdend verweer te gelden. Treft
bijvoorbeeld de aangesproken persoon of de person en waarvoor hij moet instaan enig
verwijt, dan slaagt een beroep op eigen schuld niet. Met name in het verkeer heeft
het Bundesgericht beslist dat een automobilist bij het naderen van kinderen extra goed

355 Deschenaux-Tercier, a.w., biz. 63. "Elle (de aangesproken persoon, CS) peut toutefois etre Iiberee
lorsque cette faute est si grave ou ce fait si determinant qu 'ils font apparaitre comme lointaine la cause
dont repond I' auteur recherche."

356 Zie bijv. art. 59 lid SVG en rechtspraak waar het beroep op eigen schuld wordt afgewezen: BGE
13 april 1965, 91 II 112 (onverwachts oversteken voetganger) en BGE 8 mei 1969, 95 II 184
(voetganger steekt over terwijl verkeerslicht op rood staat). Zie nader Oftinger-Stark, a.w, Bd. 1112,
biz. 189.

357 Oft inger, a.w. 1975, biz. 121.
358 Art. 69 lid 2 GSG; art. 5 lid I KHG; art. 33 lid 2 RLG; art. 27 lid 2 SSG en art. 59 SVG (aileen

wanneer er sprake is van "Betrieb", zie par. 3.4.2.) Het voorgestelde Umweltschutzgesetz bevat
dezelfde regel (art. 59a lid 2).
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moet opletten in verband met de onberekenbaarheid van kinderen.l" De tweede
reden is dat het Bundesgericht voor een beroep op eigen schuld als vereiste stelt dat
het slachtoffer wist of behoorde te weten dat zijn daad schade zou veroorzaken. Zo
oordeelde het dat een kind van veertien dat voor een rijdende trein sprong, geen eigen
schuld trof."? Evenmin als een kind van vijf, dat vlak voor een vrachtwagen de
straat oprende.""

GROVE SCHULD IN HET VERKEER

Ret Bundesgericht hanteert al sinds jaren hetzelfde criterium voor "grove eigen schuld"
bij een verkeersongeval als gevolg van een auto in "Betrieb't.!" Een voorbeeld
daarvan biedt de uitspraak Hunn van 1969.363 Daarin oordeelde het hof over de
situatie waarin de voetganger Milda Hunn de weg overstak terwijl het verkeerslicht
voor voetgangers op rood stond en zij zag dat een auto slechts 15 m van haar verwij-
derd was. De auto reed haar aan. De bestuurder trof geen enkel verwijt. Ret Bundesge-
richt nam "grove eigen schuld" aan:

"Die Fahrlassigkeit der Klagerin war grob; denn es ist eine elementare, fur den Schutz
von Leib und Leben sehr wichtige Regel, daB an Verzweigungen die Fahrbahn nicht
uberschritten werden darf, wenn Signale (oder Weisungen der Polizei) den Fahrzeugen
die Fahrt freigeben. Das mussen auch Fussganger wissen"

Overtreedt het slachtoffer elementaire, voor de bescherming van lijf en leden zeer
belangrijke verkeersregels, zoals het lopen door een rood voetgangerslicht of het in
de wind slaan van aanwijzingen van politie-agenten, dan is er sprake van "grove
schuld" .364

359 BGE 2 februari 1960,86 Il 41, 49 (vierjarig kind loopt plotseling de weg op: geen eigen schuld);
BGE III II 90 (negenjarig kind rijdt onvoorzichtig op drukke weg, waar het overreden wordt door
een auto met snelheid van ongeveer l30 km/u: geen eigen schuld).

360 BGE 28 oktober 1976, 102 II 363. Art, I EHG staateen beroep op eigen schuld toe. Zie Deschenaux-
Tercier, a.w, biz. 167 en Oftinger-Stark, a.w. Bd. 1II3, biz. 54 e.v.

361 BGE 26 februari 1963, 89 II 56, 60. "On ne saurait neanmoins admettre qu'a 5 ans et II mois, un
enfant ait la rnaturite intellectuelle et morale, ainsi que la force de volonte necessaire pour assimiler
et suivre en toute circonstance les regles de la circulation, pensees par des adultes et etrangeres au
monde infantile. II incombe des lors aux adultes, et particulierernent aux conducteurs de vehicules
Ii moteurs, de faire en sorte que la securite des enfants soit respectee, rnalgre leur comportement
parfois irreflechi."

362 Zie voor het begrip "Betrieb" par, 3.4,2, Voor de verkeersaansprakelijkheid ex art. 58 lid 2 SVG
gelden de gewone regels voor eigen schuld. Zie Deschenaux-Tercier, a.w., bIz. 150.

363 BGE 8 mei 1969,95 II 184.
364 Zie ook Oftinger-Stark, a.w. Bd. 1l!2, biz. 194.
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11 De aansprakelijke persoon

11.1 Inleiding

Voor de verschillende risico-aansprakelijkheden wijst de Zwitserse wet steeds een
andere aansprakelijke persoon aan. Voor gebrekkige "Werken" is de eigenaar aanspra-
kelijk, evenals voor perceeloverschrijdingen in de zin van art. 679 ZGB. Voor dieren
en motorrijtuigen is dat de houder. Bij niet prive motorschepen is het "Transportunter-
nehmen'i'" de aansprakelijke persoon, bij leidingen de "Inhaber der Anlage'?",
bij springstoffen de "Inhaber des Betriebes oder der Anlage'?". Vanaf I november
1992 is voor waterverontreinigen als gevolg van het realiseren van een bijzonder
gevaar voor wateren de "Inhaber" van een bedrijf of inrichting aansprakelijk.l" V66r
die datum konden ook particulieren aangesproken worden.
Wie aansprakelijk is in de verschillende regelingen loopt zozeer uiteen dat hieronder
per aansprakelijkheidsregime uiteengezet zal worden op wie aansprakelijkheid rust.
De in het Franse deel besproken en in het Nederlandse deel te bespreken problemen
komen daar aan de orde waar ze kunnen spelen.l"

11.2 Aansprakelijkheid voor gebrekkige "Werken": de eigenaar

Hoofdregel van art. 58 OR is dat de eigenaar van het gebrekkige "Werk" aansprakeJijk
is.

HUUR EN PACHT

Met betrekking tot een verhuurd huis of een verpachte boerderij is de verhuurder en
de verpachter de aansprakelijke persoon. Verhuurt Van Stiphout aan Jansen een
particulier woonhuis en valt een gast op weg naar het toilet in een openstaand luik
omdat de gang slecht verlicht was, dan is Van Stiphout de aansprakelijke persoon.""
In Nederland zou Van Stiphout aansprakelijk zijn omdat hij als bezitter heeft te gelden.
In Frankrijk daarentegen zou op Jansen de aansprakelijkheid rusten. Hij is als huurder
immers de "gardien't.!"

365 Art. 24 EHG.
366 Art. 33 lid 1 RLG.
367 Art. 27 SSG.
368 Art. 69 GSG.
369 Voor het Franse recht zie par. 2.13.3; voor het Nederlandse recht par. 4.1 1.
370 Bij verhuur van bedrijfsruimten Iigt de situatie in Nederland anders. Dan is Jansen als bedrijfsmatig

gebruiker de aansprakelijke persoon. Zie par. 4.11.3.
371 Zie par. 2.13.2.
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OPENBARE WEGEN

Openbare wegen behoren niet altijd in eigendom toe aan de overheid. Vaak komt het
voor dat op wegen en trottoirs die eigendom van een privepersoon zijn, een erfdienst-
baarheid gevestigd is, waardoor ze tot de openbare weg zijn gaan behoren.?"
Aansprakelijk is dan niet de eigenaar, maar de wegbeheerder.?" Onder omstandighe-
den kan de eigenaar van een trottoir tach aansprakelijk gesteld worden, ook al behoort
het tot de open bare weg. Met name voor trottoirs die grenzen aan gebouwen die vrij
toegankelijk zijn voor het publiek is dat het geval. De redenering is dan dat het
gebouw dat grenst aan het trottoir, gebrekkig is, omdat hetzij niet gewaarschuwd wordt
voor het gladde trottoir, hetzij de gladheid niet adequaat bestreden is door bijvoorbeeld
te strooien of een tapijt neer te leggen.!"

11.3 Aansprakelijkheid voor dieren: de houder

Voor de schade door een dier veroorzaakt is de houder ten tijde van het schadever-
oorzakende feit aansprakelijk. Noch de eigendom, noch het bezit zijn doorslaggevend.
Degene die een zodanige daadwerkelijke heerschappij over een dier heeft dat hij maat-
regelen kan nemen om de schade te voorkomen, is de houder.?" Daarbij is doorslag-
gevend wie het rnateriele of het immateriele voordeel van het dier heeft.?" De
heerschappij kan ook door middel van hulppersonen uitgeoefend worden."?
Voor het Nederlandse recht is van belang na te gaan wat de situatie is indien het dier
ontsnapt, verlaten wordt, zonder toe stemming gebruikt of gestolen wordt. am bij de
laatste twee gevallen te beginnen: de aansprakelijkheid gaat over op de diefrespectie-
velijk de onbevoegde gebruiker."" Ontsnappen dieren, dan blijft de voormalige
houder aansprakelijk omdat hij zijn houderschap gebrekkig heeft uitgevoerd. Laat de
houder een dier achter, dan kan hij aansprakelijk zijn op grond van onrechtmatige
daad.l"

372 De erfdienstbaarheid moet dan wei aan iedereen het gebruik van de weg ofhet trottoir toestaan. Zie
Oftinger-Stark, a.w. Bd. lUI, biz. 234 e.v.

373 Brehm, a.w., biz. 631; Oftinger-Stark, a.w. Bd. IlII, biz. 235. Stark wijst erop dat dit systematisch
gezien een vreemde regel is. Een huurder is ook niet aansprakelijk voor gebreken aan het gehuurde
"Werk".

374 BGE II februari 1992, 118 II 36.
375 Deschenaux-Tercier, a.w., biz. 116; Oftinger-Stark, a.w. Bd. lUI, biz. 369.
376 Oftinger-Stark, a.w, Bd. IIII, biz. 372.
377 Oftinger-Stark, a.w. Bd. 1111,biz. 374.
378 Oftinger-Stark, a.w. Bd. 1111,blz. 380 e.v.
379 Oftinger-Stark, a.w. Bd. nil, biz. 381.
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11.4 Aansprakelijkheid voor motorrijtnigen: de houder

Evenals bij dieren kent het Zwitserse recht bij motorrijtuigen een materieel houderbe-
grip. Ais houder wordt beschouwd degene die de effectieve heerschappij over het
motorrijtuig uitoefent en het voor zijn rekening en risico houdt."?
Voor het Nederlandse recht is de praktische uitwerking van dit feitelijk begrip voor
het verkeersaansprakelijkheidsrecht niet van belang."! In art. 31 WVW382 is im-
mers duidelijk gekozen voor een formeel criterium: de eigenaar of de houder. Voor
bepaalde situaties geldt in het Zwitserse recht hetzelfde als in het Nederlandse recht:
diefstal en joyriding. Bij diefstal gaat het aansprakelijkheidsrechtelijke houderschap
op de dief over.?" Bij joyriding blijft de oorspronkelijke houder aansprakelijk.
Daamaast is echter ook de bestuurder aan te spreken.I"

11.5 Aansprakelijkheid voor niet-prive schepen, springstoffen, leidingen en
waterverontreiniging door een bijzonder gevaar voor wateren: "Inhaber"
van een "Betrieb" en "Anlage"

Deze aansprakelijkheden hebben gemeen dat de aansprakelijke persoon een bedrijf
of inrichting uitoefent.?" Welke betekenis hebben de begrippen "Betrieb" en "Anla-
ge,,?386

Bij de uitleg van de begrippen "Inhaber" van een "Betrieb" en "Anlage" zijn forrnele
criteria als eigendom niet doorslaggevend.l" Waar het op aankomt is voor wiens
rekening en risico de ondememing gevoerd wordt en wie daarbij bepaalt welke activi-
teiten ontplooid worden en wie daaraan leiding geeft.?" Is degene voor wiens
rekening en risico de ondememing wordt gedreven niet dezelfde persoon als degene

380 Deschenaux-Tercier, a.w., biz. 151; Oftinger-Stark, a.w. Bd. 1112,biz. 59 e.v. De houder in aansprake-
lijkheidsrechtelijke zin behoeft derhalve niet identiek te zijn aan de kentekenhouder. Zie Oftinger-
Stark, a.w. Bd. 1112,biz. 65.

381 Voor de uitleg van het begrip "operator" uit het Verdrag inzake gevaarlijke activiteiten weer wel,
Met dit begrip wordt immers een materieel houderschap bedoeld als in het Zwitserse verkeersaanspra-
kelijkheidsrecht. Zie Widmer, a.w. 1992, biz. 14.

382 Art. 31 WVW omvat niet het gehele verkeersaansprakelijkheidsrecht. Het ziet slechts op botsingen
tussen motorrijtuigen en niet gemotoriseerde verkeersdeelnemers. Zie par. 4.10.2.

383 Art. 94 SVG.
384 Art. 75 SVG.
385 De terminologie van de verschillende aansprakelijkheden is niet identiek. HetEHG legt de aansprake-

lijkheid op het "Transportunternehrnen", de overige op de "Inhaber" van een "Betrieb" enJof"Anlage".
386 De precieze verhouding tussen "Betrieb" en "Anlage" is niet van belang. Het begrip "Anlage" wordt

belangrijk indien een bouwkundige inrichting geen ondememing voert. Wie a1shobby een laboratori-
urn heeft waarin hij springstoffen gebruikt, is bij ontploffing aansprakelijk. Zie Oftinger-Stark, a.w.
Bd. IIJ3, biz. 429.

387 Lorez-Wiegand, a.w., biz. 40; Oftinger-Stark, a.w. Bd. IIJ3, biz. 425 e.v.
388 Lorez-Wiegand, a.w., biz. 39; Oftinger, a.w. 1972, biz. 104; Oftinger-Stark, a.w. Bd, II13, biz. 426.
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die de zeggenschap uitoefent, dan heeft degene met de zeggenschap als "Inhaber" te
gelden.?"
Het in par. 2.13.3 beschreven probleem van de lege vennootschappen zal zich in
Zwitserland niet snel voordoen. Wordt een bepaalde bedrijfsactiviteit waarin bijvoor-
beeld springstoffen worden gebruikt, om belastingredenen in een aparte, praktisch lege
vennootschap (dochter) ondergebracht, maar rust de zeggenschap over de dagelijkse
gang van zaken bij die dochter bij de moeder, dan zal de laatste de aansprakelijke
persoon zijn. Bertisch vermeldt dat de regering de problematiek van de lege vennoot-
schappen uitdrukkelijk aan de orde heeft gesteld bij de aansprakelijkheid voor leidin-
gen (RLG). In de toelichting op het RLG noemt de regering de bovenstaande oplossing
noodzakel ijk om te verhinderen dat aansprakelijkheid omzeild wordt door het oprichten
van een vennootschap die financieel niet sterk is.390

11.6 AansprakeIijkheid bij een perceeloverschrijding ex art. 679 ZGB

Volgens detekst van art. 679 ZGB rust de aansprakelijkheid voor perceeloverschrijdin-
gen op de eigenaar van het schadende perceel. In de rechtspraak is deze bepaling
genuanceerd toegepast. Ben ieder die over het perceel de feitelijke heerschappij
uitoefent, is aansprakelijk.?" Dit is onder meer de beperkt zakelijk gerechtigde
(erfpachter) of de obligatoir gerechtigde (pachter, huurderj.?" De overschrijding
moet dan wei op hun zelfstandig gedrag terug te voeren zijn.!"

11.7 Op wie kan de overheid de kosten van sanering verhalen?

De overheid kan een bodem waarvan een dreiging voor waterverontreiniging uitgaat,
op kosten van de "Storer" laten saneren. Deze bijzondere vorm van politiedwang werd
gecodificeerd in art. 54 GSG.394

Wie heeft als "Storer" te gelden? In het bestuursrecht wordt een onderscheid gemaakt
tussen de "Verhaltensstorer" en de "Zustandstorer", Bij een "Verhaltensstorer" gaat
het om iemand die door zijn eigen gedrag of door middel van het gedrag van personen
voor wie hij verantwoordelijk is (kinderen, hulppersonen), in strijd met het bestuurs-
recht, een gevaar in het leven roept. Het gedrag kan zowel uit een doen als een nalaten

389 Stark noemt als voorbeeld een zogenaamd "Betriebsvertrag". Oftinger-Stark, a.w. Bd. 1I13, biz. 426
(Betrieb) en biz. 429 (Anlage). "( ..) der tatsachlichen Verfilgungsgewalt Ober die Betriebsmittel und
der Weisungskompetenz gegenOber den Angestellten mehr Gewicht beizumessen als dem wirtschaft-
lichen Interesse."{blz. 426) en "Mehr Gewicht hat die Verfilgungsgewalt Ober die Anlage (..)." (biz.
429). Vergelijk Lorez-Wiegand, a.w., biz. 39.

390 Bertisch, a.w., biz. 20 e.v.
391 Deschenaux-Tercier, a.w., biz. 132; Meier-Hayoz, a.w., biz. 361 e.v.
392 Zie bijv. BGE 15 oktober 1980,106 Ib 241; BGE 23 februari 1978, 104 n 15.
393 Meier-Hayoz, a.w., biz. 263.
394 Het huidige art. 54 GSG verving in 1992 art. 8 GSG. Met art. 54 GSG is geen wijziging beoogd.
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bestaan.?" Bij een "Zustandstorer" gaat het om iemand die juridische of feitelijke
heerschappij heeft over de zaak die de situatie veroorzaakt die in strijd is met het
bestuursrecht.?" Bij onder meer eigenaren, huurders en pachters is daarvan spra-
ke.397

Voor het Nederlandse recht is vooral interessant wie als "Zustandstorer" gezien wordt.
Gelden daarvoor dezelfde criteria als in art. 27-d lid 3 Ontwerpwet bodembescher-
ming?

VEREISTE: ONMIDDELLIJKE VEROORZAKlNG

In zijn arresten van 14 maart 1975 en 9 april 1976 bespreekt het Bundesgericht
uitvoerig welke normen bepalen op welke niet-dader saneringskosten kunnen worden
verhaald.?"
In het laatste arrest ging het om olievervuiling. Als gevolg van een defect aan de
verwarmingsinstallatie van Hofmann AG te Littau stroomden duizenden liters olie
in de bodem. Daardoor werd het grondwater aangetast. Het verontreinigde gebied kon
niet meer voor de drinkwatervoorziening gebruikt worden. De gemeente Littau paste
politiedwang toe. Zij liet de bodem saneren. Op 24 juni 1974 presenteerde zij aan
Hofmann AG de rekening voor de saneringskosten (ZFS 319017,90).
Het Bundesgericht begint zijn redenering met vast te stellen wat een "Verhaltensstorer"
is en wat een "Zustandstorer". Het vervolgt dan:

"Nach allgemeiner Auffassung ist die polizeirechtliche Haftung dUTChein zusatzliches
Kriterium einzuschranken: In der deutschen Lehre und Rechtsprechung wird vielfach die
Unmittelbarkeit der Verursachung als haftungsbegrenzendes Erfordemis bezeichnet. Danach
kommen als polizeirechtlich erhebliche Ursachen nur solche Handlungen in Betracht, die
bereits selbstdie Grenzezur Gefahr uberschrittenhaben. Nur derjenige ist polizeirechtlich
Storer, dessen Verhalten schon selbst unmittelbar die Gefahr gesetzt hat; entfemtere,
lediglich mittelbare Verursachungen scheiden also aus" (cursiveringen van mij CS).

Aileen indien een "Storer" de verontreiniging onmiddellijk veroorzaakt heeft, kan de
overheid de saneringskosten verhalen. Van "onmiddellijke veroorzaking" is sprake
indien door handelingen van de "Storer" de grenzen van de gevaarzetting overschreden
zijn.
Het hof vervolgt dan met vast te stellen dat in dit geval verschillende person en als
"Storer" aangewezen kunnen worden: Hofmann AG als eigenaar van de gebrekkige
verwarmingsinstallatie, de opzichter van de Firma Foster die op 5 december 1972 de
installatie gerepareerd had, en de Firma Foster zelf.

395 Bertisch, a.w., bIz. 68; Keller, a.w., bIz. 329 en Pelloni, a.w., bIz. 96.
396 Bertisch, a.w., bIz. 68; Keller, a.w., bIz. 329 en Pelloni, a.w., biz. 97.
397 BGE 2 maart 1988, 114 Ib 44,50.
398 BGE 14 maart 1975, 101 Ib 410; BGE 9 april 1976, 102 Ib 203.
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Bij een keuze tussen de verschillende aansprakelijke personen mag de overheid de
saneringskosten niet op de meest eenvoudige en snelle manier verhalen. Met andere
woorden: de verschillende veroorzakers zijn niet hoofdelijk aansprakelijk.?" Hoe
moet de overheid zich dan weI opstellen?

"Die Kosten von Massnahmen sind vielmehr nach moglichst genauer Abklarung des
Hergangs auf die verschiedenen Verursacher nach analogen Grundsatzen zu verteilen, wie
fur das Innenverhaltnis (oo) im privaten Haftpflichtrecht gelten (oo); dabei durfte in der Regel
der schuldhafte Verhaltensstorer in erster Linie zu belangen und der schuldlose Zu-
standstorer in letzter Linie heranzuziehen sein."

De kosten van sanering moeten verhaald worden naar rato van de bijdrage aan het
ontstaan van de verontreiniging. Daarbij moet als eerste de "Storer" die verwijtbaar
handel de aangesproken worden en daarna de "Zustandstorer".

BUNDESGERICHT REKT HET BEGRIP "YEROORZAKING" OP BU REEDS BESTAANDE
BODEMVERONTREINIGINGEN

Zwitserland heeft evenals Nederland en Frankrijk vee I bodems die in het verleden
verontreinigd zijn, maar waarvan dit pas onlangs ontdekt is (Altlasten)."? Voor deze
situaties bood het in 1975 ontwikkelde Zustandstorerbegrip maar beperkt soelaas.
Daarom rekte het Bundesgericbt in 1987 het begrip "veroorzaking" op.
De feiten lagen als voigt. Bij bouwwerkzaambeden werd een verontreinigde bodem
aangetroffen. Deze verontreiniging was veroorzaakt door een onbekend voorval uit
het verleden waarmee de eigenaar van de grond in 1987 niets van doen had. Het
Bundesgericht oordeelde dat als gevolg van het verstoren van een stabiele toestand
van de bodem door de bouwwerkzaarnheden, een gevaar veroorzaakt was voor het
grondwater. De overheid kon de saneringskosten verhalen op de eigenaar.?"

MA TlGING MOGELIJK BU REEDS BESTAANDE BODEMVERONTREININGEN

In een arrest van 1988 oordeelde het Bundesgericht dat onder omstandigheden bij reeds
bestaande bodernverontreinigingen matiging van de kosten mogelijk is. Het ging in
die zaak om een verontreiniging van water door trichloorethyl. In 1985 werd de
verontreiniging geconstateerd. Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkbeid was
de verontreiniging afkomstig van de firma X. Deze Iiet weten dat zij in de jaren vijftig
de verontreinigende stof als reinigingsmiddel gebruikte, maar sinds 1962 - na de
ovemame van het bedrijf - niet meer.

399 BGE9 april 1976, I021b 203,210: "Art. 8 GschG schaffi:keine solche "Solidarhaft" unterverschiede-
nen Yerursachem."

400 Pelloni noemt voor Zwitserland 40.000 verdachte bodems, waarvan er naar schatting 500 gesaneerd
moeten worden. De kosten daarvan worden geraamd op 2,2 miljard Frank. Pelloni, a.w., blz, 38.

40 I BGE 17 september 1987 (Meyer-Kt. Basel) (niet gepubliceerd) Geciteerd uit: Pellonl, a.w., blz. 96.
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Het Bundesgericht oordeelde dat de overheid de saneringskosten kon verhalen op de
firma X. De omstandigheid dat de verontreiniging v66r 1962 veroorzaakt was, deed
daaraan niet af. Ook de omstandigheid dat de verontreiniging niet door een plotselinge
gebeurtenis veroorzaakt was, maar door een sluipend proces, was niet relevant. Zelfs
de omstandigheid dat de verontreiniging door een derde, overmacht of toeval veroor-
zaakt was, staat aan kostenverhaal niet in de weg.402

"Entseheidend ist allein die objektive Tatsaehe, dass eine Stoning vorliegt und dass die
Saehe selbst unmittelbar die Gefahrenquelle bildet (..)."

Voor kostenverhaal is slechts relevant of strijd met het bestuursrecht aanwezig is en
of de zaak van de aangesproken persoon de onmiddellijke oorzaak van het gevaar
vormt. Een regel die overeenkomt met de hierboven besproken rechtspraak. Het
Bundesgericht komt vervolgens met de mogelijkheid van matiging:

"Es ist nieht ausgeschlossen, dass sieh die Uberwalzung des vollen Betrages als wirtsehaft-
lieh nieht mehr tragbar erweise und eine entspreehende Reduktion vorgenommen werden
musse. Dabei sei wohl aueh zu berucksichtigen, wie we it die Sehadenersatzleistung
versiehert oder iiberhaupt versieherbar gewesen sei (..). Dieser Vorbehalt muss aueh im
vorliegenden Fall angebraeht werden."

Matiging is volgens het Bundesgericht niet uitgesloten indien het bedrijf de volledige
kosten economisch niet kan dragen. Daarbij moet ook in het oog gehouden worden
in hoeverre het bedrijf voor deze schade verzekerd was of i.iberhaupt zich verzekeren
kon.40J Ais grondslag van deze matigingsmogelijkheid noemt het Bundesgericht het
evenredigheidsbeginsel.

KRITIEK TN DE LlTERATUUR

Tegen het kostenverhaalsartikel is veel kritiek ontstaan. Met name Gueng betoogt dat
het toch niet zo kan zijn dat de overheid op de meest eenvoudige en snelle manier
saneringskosten kan verhalen op praktisch iedereen die maar iets met de schadeoorzaak
te maken heeft.?" Bertisch brengt naar voren dat het algemeen belang onvoldoende
rechtvaardiging vormt om alleen de Staat en niet ieder rechtssubjekt de mogelijkbeid
te geven alle schade te verhalen.?"

402 BGE 2 maart 1988, 114 Ib 51.
403 Volgens Pelloni dekt de lwitserse ABV de schade ontstaan als gevolg van de uitoefening van

politiedwang tegen een eigenaar/niet veroorzaker niet. Er is immers geen sprake van veroorzaking
in de zin van de lwitserse ABV. Pelloni, a.w., bIz. 245. Voor de situatie van de "Finderstorer" zou
dit anders liggen. lie Pelloni, a.w., blz. 294.

404 Gueng, Zur Haftungskonkurrenz im Polizeirecht, lBI. 1973, blz. 257 e.v. lie ook Adams, Warum
das "Verursacherprinzip" eine leere Worthiilse darstellt und von feinsinnigen Juristen bei Haftungs-
lastentscheidungen imUmweltrechtals ungeeignetes Kriteriumverworfen werden sollte, in:Erganzun-
gen 1990, blz, 605 e.v. Hij betoogt dat het veroorzakersprincipe analytisch leeg is.

405 Bertisch, a.w., blz, 86.
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Voor een deel heeft het Bundesgericht in het Hofmann-arrest deze kritiek ter harte
genomen. Het bracht immers een beperking aan tot onmiddellijke veroorzakers.
Widmer noemt dat het instinctieve verzet van de rechter tegen de ongedifferen-
tieerdheid en onrechtvaardigheid van het kostenverhaalsartikel.t" Hij vindt echter
dat de aangebrachte beperking niet ver genoeg gaat. Zijn voorstel is dat privaatrechte-
lijke normen in de plaats moeten treden van de bestuursrechtelijke rege1.407/408
Yoor een ander deellegt het 8undesgericht de kritiek naast zich neer. In het besproken
arrest van 1988 overwoog het uitdrukkelijk dat het de eerdere rechtspraak opnieuw
bevestigde ondanks de unanieme kritiek in de doctrine.?" Yolgens Pelloni bestaat
zelfs de tendens dat het 8undesgericht door extensieve interpretatie van het begrip
"Storer" de overheid kostenverhaal verzekert."? Een voorbeeld daarvan biedt de
hierboven besproken introductie van de "Finderstorer" in 1987.

12 Causaal verband en schade

INVLOED VAN DE AARD VAN DE AANSPRAKELIJKHEID OP SCHADEVERGOEDING

De aard van de aansprakelijkheid heeft als regel geen invloed op het causaal verband
met betrekking tot schade. Zowel bij immateriele als materiele schadevergoeding
gelden dezelfde normen."! Bij risico-aansprakelijkheden zijn deze vaak nog eens
expliciet in de wet neergelegd.i" Onzeker is of zuivere verrnogensschade bij aile
risico-aansprakelijkheden voor vergoeding in aanmerking komt.

406 Widmer, a.w. 1992, biz. IS.
407 Widmer, a.w. 1992, biz. 15.
408 Naar verluid komt Widmer, in het kader van zijn opdracht van de Bondsregering ontwerpteksten te

redigeren met betrekking tot het a1gemeen deel van het aansprakelijkheidsrecht, binnenkort met het
voorstel louter privaatrechtelijke nonnen te laten gelden bij kostenverhaal.

409 BGE 2 maart 1988, 114 Ib 44,48.
410 Pelloni, a.w., biz. 108: "( ..), die Tendenz besteht, durch Uberdehnung der Verhaltensstorerhaftung

und durch Schaffung neuer Storerkategorien den Behorden "mitSicherheit" eine KostenUberbindung
zu sichem. Die bundesgerichtliche Praxis ist stark vom Bestreben gepragt, die Kosten rnoglichst auf
Drirte abzuwalzen, urn nicht die Staatskasse zu belasten."

411 Deschenaux-Tercier, a.w., biz. 45 e.v.; Oftinger, a.w. 1975, biz. 45 e.v. en biz. 287 e.v.
412 Bijv. imrnateriele schadevergoeding: art. 62 lid I SVG; art. 34 RLG; art. 79 LFG; art. 36 lid 3 GSG;

art. 8 EHG. Ook als de bijzondere wetten geen specifieke bepaling kennen, wil dat nog niet zeggen
dat geen irnrnateriele schade voor vergoeding in aanmerking komt. Door middel van een verwijzings-
bepaling kan de speciale wet het algemene deel van het schadevergoedingsrecht van toepassing
verklaren.
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ZUlVERE VERMOGENSSCHADE

Het Zwitserse recht maakt een onderscheid tussen drie soorten schade: de personen-
schade, de zaakschade en de overige schade.t" Met de "overige schade" wordt de
zuivere vermogensschade aangeduid.
Deze vormen van schade komen voor vergoeding in aanmerking, indien ze "wider-
rechtlich" zijn volgens art. 41 OR.414 Deze wederrechtelijkheid ziet niet op de wijze
van ontstaan van de schade, maar op de schadesoort zelf.!" Het begrip heeft - naast
andere regels''" - als functie af te bakenen welke feitelijke schade voor vergoeding
in aanrnerking komt.
Op grond van het genoemde wederrechtelijkheidscriterium zal duidelijk zijn dat
personen- en zaakschade voor vergoeding in aanmerking komen. De integriteit van
personen en zaken wordt door het eigendomsrecht beschermd. Bij zuivere vermogens-
schade ligt dat anders. Zij zou aileen maar voor vergoeding in aanmerking komen in-
dien een daartoe strekkende norm overtreden is.417 Somrnige risico-aansprake-
lijkheden sluiten "zuivere vermogensschade" zelfs uit. Zo bijvoorbeeld art. 58 lid 1
SVG.
Een voorbeeld van een risico-aansprakelijkheid waarbij "zuivere vermogensschade"
voor vergoeding in aanmerking komt, biedt het Gewasserschutzgesetz."" Deze
mogelijkheid is echter niet onbeperkt. Aan de hand van het doel van de wet dient van
geval tot geval bekeken te worden of zuivere vermogensschade voor vergoeding in
aanmerking komt.419/420

413 Deschenaux-Tercier, a.w., biz. 48; Oftinger, a.w. 1975, biz. 61.
414 Vol gens de heersende leer en rechtspraak geldt het criterium "widerrechtlich" ook voor risico-

aansprakelijkheden. Oftinger-Stark, a.w, Bd. II12, biz. I I e.v. en BGE I I maart 1986, 112 II 118.
"La condition de l'illeceite, egalement applicable en matiere de responsabilite causale (..)." (biz. 128)
Anders: Deschenaux-Tercier, a.w., biz 41.

415 "Widerrechtlich" ex art. 41 OR ziet dus op de vraag of een feiteIijke vorm van schade voor vergoeding
in aanmerking komt. Dit natuurIijk pas nadat is vastgesteld dat er Oberhaupt een rechtsgrond tot
schadevergoeding bestaat. Daarvoor geldt als criterium de onzorgvuldigheid ex art. 41 OR en de
risico's van de verschillende risico-aansprakelijkheden.

416 Bijv. dat het om een vermogensverrnindering moet gaan: waarde in het economisch verkeer.
Deschenaux-Tercier, a.w., biz. 45 e.v. en Oftinger, a.w. 1975, biz. 53. Zie onder par. 3.13.

417 Gauch en Sweet, Deliktshaftung fur reinen Vermogensschaden, in: Festschrift fUr Max Keller zum
65. Geburtstag, 1989, bIz. 117 e.v.; Frei, Der Reflexschaden im Haftpflichtrecht, diss. ZOrich 1973,
biz. 45 e.v.; Kramer, "Reine Vermogensschaden" alsFolgevon Stromkabelbeschadigungen, Zeitschrift
fUr juristische Ausbildung und Praxis 1984, bIz. 128 e.v.

418 De meerderheid van de schrijvers wijst op deze mogeIijkheid. Zie o.m. Lorez-Wiegand, a.w., biz.
79; Oftinger, a.w. 1975, biz. 102; Pelloni, a.w., bIz. 186e.v. en Widmer, a.w. 1974, bIz. 323. Anders:
Bertisch, a.w., biz. 46 e.v.

419 Het doel van de wet staat in art. I GSG: " Dieses Gesetz bezweckt, die Gewasser vor nachteiligen
Einwirkungen zu schutzen. Es dient insbesondere: a. der Gesundheit von Menschen, Tieren und
Pflanzen; b. der Sicherstellung und haushalterischen Nutzung des Trink- und Brauchwassers; c. der
Erhaltung natOrIicher Lebensraurne fUr die einheimische Tier- und Pflanzenwelt; d. der Erhaltung
von Fischgewassern; e. der Erhaltung der Gewasser als Landwirtschaftselemente; f. der landwirt-
schaftlichen Bewasserung; g. der BenUtzung zur Erholung; h. der Sicherung der natOrlichen Funktion
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Kan een brouwerij geen water voor produktie meer innemen omdat het vervuild is,
dan komt het omzetverlies als schade voor vergoeding in aanmerking. Blijven gasten
weg van een hotel omdat het aan een vervuilde rivier ligt die stinkt, dan is het
omzetverlies te verhalen op de aansprakelijke persoon. Vissers kunnen hun vangstver-
lies claimen indien de visstand door verontreiniging is afgenomen. Ook een gemeente
die de opbrengst van de toeristenbelasting ziet dalen als gevolg van bijvoorbeeld olie-
vervuiling op het strand, kan deze schade verhalen,'?'
Een ander voorbeeld biedt de Kemenergiewet (KHG). Art. 2 daarvan beperkt de te
vergoeden schade niet tot personen- of zaakschade.t"

HET BUNDESGERlCfIT WUST OP EEN ALTERNATIEF VOOR ZUIVERE VERMOGENSSCHADE:

EXTENSlEVE lNTERPRETATIE VAN HET BEGRIP ZAAKSCHAOE

De vraag of bij risico-aansprakelijkheden zuivere vermogensschade voor vergoeding
in aanmerking komt, speelt in het Zwitserse recht. Onlangs heeft het Bundesgericht
een weg gewezen die wei als een oplossing gezien wordt.f" Het ging om (zeer
geringe) radioactieve verontreiniging van groenten als gevolg van het ongeval met
de kernreaktor te Tschemobyl.i" De groenten was niet zodanig verontreinigd dat
zij niet meer geschikt was voor menselijke consumptie. De consumenten kochten de
groenten echter niet meer. Het Bundesgericht oordeelde dat zuivere vermogensschade
op grond van het KHG voor vergoeding in aanmerking kwarn. Het voegde aan dat
oordeel een interessant obiter dictum toe:

"Auch wenn die radioaktive Verstrahlung nieht einen Saehsehaden im tibliehen Sinne
darstellen so lite, weil die fragliehen Produkte fur die grosse Mehrheit der Bevolkerung
deswegen nieht ungenieJ3bar wurden, so ware die widerreehtliehkeit bier dennoeh zu
bejahen. Die rnehrfache Erhohung der naturlichen Radioaktivitat bei den fragliehen Produk-
ten, die zu ihrer Unverkauflichkeit gefuhrt hat, stellt in jedem Fall eine unzulassige

des Wasserkreislaufs."
420 Pelloni, a.w., biz. 186
421 Lorez-Wiegand, a.w., biz. 41 e.v. en 52 e.v.; Oftinger-Stark, a.w. Bd. HlI, biz. 508 e.v. en 516.

Bedacht moet worden dat beide schrijvers hun oordeel gaven over art. 36 (oud) GSG en niet over
art. 69 GSG.

422 Anders: Debieux, La responsabilite civile des exploitants d'installations nucleaires et sa couverture,
diss. Fribourg 1987, bIz. 90 e.v. Het Bundesgericht heeft deze opvatting echter expliciet verworpen.
Zie BGE 21 juni 1990, 116 II 480.

423 Widmer, a.w. 1992, biz. 9. Volgens hem is de grens tussen zaakschade en zuivere vermogensschade
aan het vervagen. Vergelijk Rapport Staatscommissie Widmer, a.w., blz. 42. Het rapport laat de
oplossing aan de rechter, met als kanttekening de aansprakelijkheid niet "ins Unermessliche wachsen
zu lassen" (bIz. 44).

424 In dit geval werd de Zwitserse Staat aangesproken. Niet op grond van art. 3 KHG (exploitant van
de kemcentrale van Tschemobyl) maar op grond van art. 16 lid I sub d KHG. Oat artikel bepaalt
dat de Staat tot I miljard Frank de schade moet vergoeden die in Zwitserland wordt gel eden als gevolg
van een reactorongeval dat in het buitenland heeft plaatsgevonden. Voorwaarde is dan wei dat het
slachtoffer geen schadevergoeding van de exploitant kan verkrijgen. Zie BGE 21 juni 1990, 116 II
480,484.
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Beeintrachtigung des Eigentums der Klagerin dar (..). Das Ergebnis ist fur die Klagerin
das gleiche, wie wenn die Radioaktivitat einen Grad erreicht hatte, der das Blattgemuse
und den Salat objektiv konsumuntauglich gemacht hatte."

Volgens het Bundesgericht is de schade die de eigenaar van de verontreinigde groenten
lijdt omdat zij niet verkoopbaar zijn, als zaakschade te beschouwen. Immers, voor
de eigenaar van de groenten is het ingetreden gevolg van de lichte verontreiniging
met radioactiviteit hetzelfde als wanneer de groenten zo verontreinigd waren dat ze
niet verkocht mochten worden. In be ide gevallen worden de groenten niet verkocht.
Het Bundesgericht wijst derhalve op een altematief: extensieve interpretatie van het
begrip "zaakschade't.?" Tot hoever dat begrip opgerekt kan worden is onduidelijk.

13 Schade

Evenals bij het causaal verband met betrekking tot de schade maakt het Zwitsers recht
geen onderscheid tussen risico-aansprakelijkheid en schuldaansprakelijkheid bij de
vraag welke vormen van schade voor vergoeding in aanmerking komen.
Uitgangspunt is dat schade voor vergoeding in aanmerking komt indien er sprake is
van vermogensvermindering.t" Dit schadebegrip veroorzaakt drie problemen. Ais
eerste noem ik het probleem dat beschadigde zaken of dieren van niemand kunnen
zijn. Vissen, vogels en wilde dieren bijvoorbeeld. Betekent dit dat schadevergoeding
niet mogelijk is indien deze dieren door verontreiniging of brand omkomen? Een
andere moeilijkheid is dat de beschadigde zaken of dieren geen economische waarde
hebben, maar weI bijvoorbeeld een biologische. Kan dan toch schadevergoeding
worden toegekend? Als laatste de kosten van preventie. Kunnen deze verhaald worden,
ook al hebben de preventieve maatregelen effect gehad?

RES NULLII

Voor res nullii - bijvoorbeeld vogels of vis sen in de vrije natuur - geldt als regel dat
geen schadevergoeding mogelijk is. Een uitzondering hierop vormt het sterven van
vissen. Op grond van het Fischereigesetz kunnen vissers schadevergoeding krijgen
voor het sterven van vissen, ook al stierven de vissen als res nulli.?" Ais criterium

425 Als regel wordt zuivere vennogensschade niet door bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen gedekt.
Zie Krenger, Umweltschutz und Haftplicht, in: Erganzungen 1990, biz. 615.

426 Deschenaux-Tercier, a.w., biz. 46; Kramer, Das schweizerische Umwelthaftungsrecht - De lege lata,
in: Erganzungen 1990, bIz. 565; Oftinger, a.w. 1975, bIz. 53.

427 Op I januari 1994 is het Fischereigesetz 1991 in werking getreden. Art. IS lid 2 luidt: "Bei der
Berechnung des Schadens ist das venninderte Ertragsvermogen des geschadigten Gewassers zu
berucksichtigen." V66r de genoemde datum gold art. 51 Fischereigesetz dat op dit punt dezelfde regel
gaf
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voor de hoogte van de vergoeding geldt hoeveel vissen gevangen konden worden als
de vissen niet gestorven waren, en niet hoeveel vissen gevangen zouden zijn.?'

RET AANGET ASTE MILIEU HEEFT GEEN ECONOMISCHE WAARDE

Brandt een bos af, dan gaat daannee veel meer verloren dan aileen de (eventuele)
economische waarde. Het terrein heeft een functie in het biologisch even wicht,
herbergt misschien zeldzame bomen en planten of was een aangenaam recreatiegebied.
Ais regel geldt ook hier dat niet meer vergoed behoeft te worden dan de economische
waarde. Is die nihil, dan bestaat geen recht op schadevergoeding. In de doctrine zijn
de meningen verdeeld over de vraag of de aansprakelijke persoon voor louter ecologi-
sche schadet" een vergoeding zou moeten betalen en zo ja, hoe de hoogte daarvan
zou moeten worden vastgesteld."? Pelloni verdedigt dat de aansprakelijke persoon
de kosten moet betalen om de verloren gegane natuur zoveel mogelijk in de oude toe-
stand te herstellen, zelfs als deze kosten hoger liggen dan de economische waarde van
de verloren gegane natuur."! In het kader van de herziening van het algemeen deel
van het aansprakelijkheidsrecht stelt Widmer eenzelfde regel voor.t"

PREVENTIEVE KOSTEN

In het algemene deel van het schadevergoedingsrecht staat geen bepaling over de
Kosten ter voorkoming van schade. In 1978 oordeelde het Bundesgericht bijvoorbeeld
dat brandweerkosten (al dan niet ter voorkoming van schade) niet voor vergoeding
in aanmerking komen.t"
In twee bijzondere regelingen komen preventieve kosten toch voor vergoeding in aan-
rnerking.?" Is bijvoorbeeld een bodem met olie of giftige stoffen vervuild en dreigen
deze stoffen in het grondwater te raken, dan kan de overheid op grond van art. 54
GSG de bodem saneren indien waterverontreiniging dreigt. De kosten die daarmee
gemoeid zijn - afgraven, transport en verbranden - kan de overheid verhalen op de

428 Lorez-Wiegand, a.w., biz. 57 en Oftinger-Stark, a.w. Bd. IlII, biz. 519.
429 Onder zuivere ecologische schade begrijpt men in de Zwitserse literatuur: een "Eingriff in Flora und

Fauna(waardoor)dasGleichgewichteinerstandortgerechtenArtenvielfaItdurcheinandergebrachtoder
ganz zerstort (wird)." Zie Pelloni, a.w., biz. 51.

430 Manfrini, a.w., biz. 344. Hij stelt voor "les lesions a I'environnementproprementdit" voor vergoeding
in aanmerking te laten komen. Widmer, a.w. 1992, biz. 14. Hi] noemt deze "Wiederherstel-
lungsmaBnahmen" omstreden.

431 Pelloni, a.w., biz. 56.
432 Een eerste ontwerp voor een dergelijke regel luidt: "Bei Einwirkungen auf die naturliche Umwelt

umfasstderersatzfllhige Schaden namentJich die Kosten von Massnahmen, die nach Treu und Glauben
ergriffen werden, urn zerstorte oder beschadigte Bestandteile der Urn welt wiederherzustellen oder
sie durch gleichwertige Bestandteile zu ersetzen" (Art. 22 lid I Ontwerp).

433 BGE 16 juni 1978, 104 IT 95.
434 Deze preventieve kosten, waarvoor aansprakelijkheid bestaat, vallen onder de dekking van de

Zwitserse a1gemene bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Zie Krenger, a.w., biz. 616.
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"StOrer".435 In het voorgestelde Umwelthaftungsgesetz wordt deze bevoegdheid
uitgebreid tot gevallen van dreigende bodemverontreiniging, ongeacht of daardoor een
waterverontreiniging dreigt.t"
Naast het GSG bevat het KHG in art. 2 een specifieke bepaling. Daaronder valt
bijvoorbeeld de situatie waarin woningen in de omgeving van een kemcentrale
ontruimd worden bij een dreigend ongeval.
De Staatscommissie Widmer heeft voorgesteld een bepaJing op te nemen over dit soort
kosten in het algemene deel van het schadevergoedingsrecht. Als voorwaarde stelt zij
wei dat deze duideJijk afgebakend wordt van de algemeen gebruikelijke maatregelen
ter voorkoming van schadevergoeding.f"

14 Conclusies Zwitsers recht

1. De aansprakelijkheden die in het Nederlandse recht gemspireerd zijn door
"gevaar" zijn in het Zwitserse recht verdeeld over verschiIlende bepalingen: art.
58 OR (opstallen en "Werken"), art. 33 RLG (Ieidingen), art. 56 OR (dieren),
art. 58 SVG (motorrijtuigen), art. 41 OR (gevaarzetting bij roerende zaken), art.
679 ZGB (perceeloverschrijdingen) en art. 54 GSG (waterverontreinigingen door
welke oorzaak ook ontstaan).

HET ZWITSERSE STELSEL

2. Uitgangspunt van het Zwitserse aansprakelijkheidsrecht is dat schadevergoeding
slechts op haar plaats is indien schade door onzorgvuldig gedrag veroorzaakt is.
Uitzonderingen daarop vormen derisico-aansprakelijkheden. Dezekunnen in twee
categorieen worden onderverdeeld: de "milde KausaJhaftungen" en de "Gefahr-
dungshaftungen". Bij "milde KausaJhaftungen" (art. 58 OR) is er slechts aanspra-
kelijkheid indien de schade veroorzaakt is door een gebrek, bij "Gefahrdungs-
haftungen" (art. 33 RLG) is een gebrek niet vereist.

3. Bij de risico-aansprakelijkheid voor waterverontreinigingen heeft in de periode
1972 tim 1992 een bijzonder regime gegolden. Aansprakelijkheid was niet
gekoppeld aan een schadeoorzaak maar aan de schade zelf: waterverontreiniging.
Deze vorm van risico-aansprakelijkheid werd algemeen bekritiseerd omdat ze niet
paste in het stelsel van het aansprakelijkheidsrecht.

VERHOUDING RlSICO-AANSPRAKELlJKHEDEN EN ONRECHTMATIGE DAAD

4. De verhouding tussen onrechtmatige daad en risico-aansprakeJijkheden is die van
algemeen tot bijzonder. De risico-aansprakelijkheden volgen slechts de regels van

435 Lorez-Wiegand, a.w., bIz. 48; Oftinger-Stark, a.w. Bd. lUI, biz. 488 e.v.
436 Art. 54 wetsvoorstel UHG, ingediend bij het parlement op 7 juni 1993.
437 Rapport Staatscommissie Widmer, bIz. 87. Zie ook Pelloni, a.w., bIz. 57 e.v.
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het algemeen deel van het aansprakelijkbeidsrecht voor zover de specifieke wetten
dat uitdrukkelijk bepalen.

5. Bij samenloop van onrechtmatige daad en een risico-aansprakelijkbeid kan het
slachtoffer kiezen op welke grondslag hij zijn vordering baseert. Dezelfde regel
geldt bij samenloop tussen overeenkomst en buitencontractuele aansprakelijkheid.

OE AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEBREKKIGE "WERKEN"

6. Sinds 1881 kent het Zwitserse recht een risico-aansprakelijkbeid voor "Werken".
Gedurende de decennia daama heeft de Zwitserse rechter de begrippen "Werk"
en "Mangel" handen en voeten gegeven.

7. Het begrip: "Werk"
Het Zwitserse recht hanteert een zeer ruim werkbegrip. Aan drie vereisten moet
worden voldaan:
Als eerste "Stabilitat", Daarvan is sprake indien een zaak middellijk of onrniddel-
lijk verankerd is in de aarde. Dit criterium heeft tot gevolg dat zowel onroerende
ais roerende zaken "Werken" kunnen zijn. Het is daarmee ruimer dan het
Nederiandse werkbegrip van art. 6: 174 BW. De reden daarvoor is waarschijnlijk
dat het Zwitserse recht - in tegenstelling tot het Nederlandse - geen aigemene
risico-aansprakelijkheid kent voor roerende zaken.
Een tweede vereiste is dat het "Werk" gebruikt moet worden overeenkomstig zijn
bestemming. Dit heeft tot gevolg dat een slachtoffer als gevolg van een "Werk"
dat zichtbaar in aanbouw, verbouw of sloop is, geen beroep kan doen op art. 58
OR. Een uitzondering hierop vormt de situatie dat tijdens de bouw het "Werk"
al overeenkomstig zijn bestemming gebruikt wordt. Ook ten aanzien van dit
vereiste wijkt het Zwitserse recht afvan het Nederiandse. Daar geldt de regel dat
een gebouw in aanbouw weI degelijk aanleiding kan geven tot aansprake1ijkheid
op grond van art. 6: 174 BW.
Het laatste criterium is dat van het menselijk ingrijpen. Dit zal van de drie criteria
de meeste stoftot inspiratie kunnen bieden voor het Nederlandserecht. Het sluit
onroerende zaken in de vrije natuur uit. Het is echter zeer goed mogelijk dat
bomen, beken, grasvelden en dergelijke meer door mensen veranderd zijn. Dan
zijn ze daarmee "Werken" geworden in de zin van art. 58 OR. Zelfs als born en
niet veranderd zijn door mensenhanden , kunnen zij aanleidinggeven tottoepassing
van art. 58 OR. Dit is het geval indien ze onderdeel uitmaken van een "Werk".
Hiervan is sprake bij bomen langs de kant van de weg, bij bomen op parkeerter-
reinen en bij bomen op campings. Een verontreinigde bodem wordt niet als
"Werk" gezien.
Het Franse recht hanteert een veel ruimer begrip om de risico-aansprakelijkbeid
van art. 1384 Cc aan vast te koppelen. Het verschil zit vooral hierin dat dieren
en sommige roerende zaken in Zwitserland niet onder art. 58 OR zijn gebracht.

8. Het begrip gebrek: "Mangel"
Niet iedere schade die veroorzaakt wordt door een "Werk" leidt tot aansprakelijk-
heid: het moet gaan am schade die door een gebrek in het "Werk" is ontstaan.
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De omstandigheid dat tussen het slachtoffer en de eigenaar van het "Werk" een
overeenkomst bestaat, is voor een beroep op art. 58 OR niet relevant. Het
slachtoffer heeft de keuze tussen overeenkomst en art. 58 OR.
De vraag of een werk gebrekkig is hangt af van verschillende factoren.
Een eerste factor is of de schade ontstaan is bij normaal gebruik van het "Werk".
Dit sluit onbevoegden van schadevergoeding uit. Bovendien legt deze factor op
het slachtoffer een plicht tot oplettendheid. Een eigenaar is niet aansprakelijk
indien doorsnee gebruikers van het "Werk" met een minimale oplettendheid het
gevaar hadden kunnen voorzien en voorkomen. Aan deze oplettendheid van
gebruikers worden zwaardere eisen gesteld indien het "Werk" aileen voor prive-
gebruik open staat en indien het wegen en trottoirs betreft. Van specialisten wordt
ook een hogere zorgvuldigheid gevergd.
Staan "Werken" open voor het publiek dan stelt de Zwitserse rechter minder hoge
eisen aan de oplettendheid van de gebruikers (m.u.v. wegen en trottoirs, zie
conclusie 9). De "Werken" moeten zodanig zijn ingericht dat niet slechts doorsnee
bezoekers ze veilig kunnen gebruiken maar gebruikers van aile leeftijden,
ongeacht hun lichamelijke gebreken. Bij winkels moet de eigenaar zelfs rekening
houden met een zekere verstrooidheid van de bezoeker als gevolg van de uitgestal-
de waar.
Overheidsvoorschriften zijn ook van belang. Is hun doel het bevorderen van de
veiligheid van person en of zaken, dan is niet naleving daarvan een aanwijzing
dat het "Werk" gebrekkig is. Naleving van de voorschriften bevrijdt een eigenaar
niet van aansprakelijkheid. Bij de aansprakelijkheid van de overheid voor wegen
en trottoirs ligt dat iets genuanceerder. Daar wordt bij naleving van de pubJiek-
rechtelijke regels slechts tot aansprakelijkheid geconcludeerd indien de overheid
nalaat maatregelen te treffen waar maatregelen gezien de concrete omstandigheden
van het geval absoluut noodzakelijk waren.
Een "Werk" is slechts gebrekkig indien de kosten van het aanleggen ofherstellen
daarvan in redelijke verhouding staan tot de gerechtvaardigde belangen van de
gebruikers en het doe I en de gebruikswaarde daarvan. Deze factor speelt vooral
bij wegen en trottoirs een rol. Daarbuiten slechts bij de zogenaamde kleine
gebreken bij privehuizen. Het gaat dan om uitgesleten drempels, traptreden en
gangen. Bij "Werken" die voor het publiek toegankelijk zijn speelt de genoemde
factor geen rol, zeker niet indien de schade veroorzaakt is door een luxe-artikel.
Buiten wegen en trottoirs is deze factor derhalve slechts marginaal van belang.
Voert een eigenaar van een "Werk" als verweer dat een soortgelijk ongeval nooit
eerder is voorgekomen of dat hij alle gebruikelijke zorgvuldigheid in acht heeft
genomen, dan voorkomt dit zijn aansprakelijkheid niet.
Het Franse recht werkt niet met een systeem waarbij de schade het gevolg moet
zijn van een gebrek. Daar is slechts van belang of een zaak een bepaalde schade
heeft veroorzaakt.

9. Wegen en trottoirs
Aanvankelijk golden voor wegen en trottoirs dezelfde strenge regels als voor
andere "Werken". Tot op grote hoogte worden dezelfde regels als voor andere
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"Werken" gehanteerd. Maar er zijn toch ook verschillen. Van de weggebruiker
wordt een zeer grote oplettendheid vereist. De overheid is slechts aansprakelijk
indien absoluut noodzakelijke maatregelen niet genomen zijn. Daarbij speelt
bekendheid van de overheid met het gebrek soms weI een ral en soms niet.
Grofweg kan geconcludeerd worden dat aansprakelijkheid wordt aangenomen
ongeacht de bekendheid bij gebreken die niet met weersinvloeden te maken
hebben. Bij ijzel, gladheid en sneeuw ligt dit anders. Daar is bekendheid een
voorwaarde - naast andere - voor aansprakelijkheid.
Met name de financiele mogeJijkheden van de overheid zijn in die laatste gevallen
van belang. Ten aanzien van deze factor is de Zwitserse rechter echter steeds meer
rekening gaan houden met het feit dat de overheid de aansprakelijke persoon is
(strooi-, reinigings- en verlichtingsplicht). De bescherming van het slachtoffer
lijkt op dit punt naar de achtergrond geschoven te zijn.
Ondanks het feit dat het Franse aansprakeJijkheidsrecht voor wegen en trottoirs
in het administratiefrecht is ondergebracht en uitgaat van een "schuld" -aansprake-
lijkheid, lijkt het in uitkomsten niet veel te verschillen van het Zwitserse. In beide
landen wordt terdege rekening gehouden met het feit dat de overheid de aanspra-
kelijke persoon is.

10. Ramen
Bomen die bestanddeel uitmaken van een "Werk" moeten regelmatig gecontroleerd
worden op rat. Daarbij moet de inspectie verder gaan dan slechts een contra le
met het blote oog. Het Zwitserse recht gaat op dit punt minder ver dan het Franse.

II. Ontwikkeling van de aansprakelijkheid voor "Werken"
De risico-aansprakelijkheid voor "Werken" bestaat al sinds de vorige eeuw.
Verschuivingen in de criteria hebben zich eigenlijk maar op twee gebieden
voorgedaan: Het werkbegrip is gaandeweg uitgebreid. Het is begonnen met
gebouwen en daarop Jijkende zaken. Later heeft de Zwitserse rechter het criterium
van de Gebaude-Ahnlichkeit losgelaten.
Onroerende zaken die tot de natuur behoren maar door menselijk ingrijpen zijn
gevormd of veranderd - rivieren, beken, grasvelden en bomen die een onderdeel
uitmaken van een "Werk" - zijn allemaal "Werken" in de zin van art. 58 OR.
Bovendien zijn bepaalde roerende zaken onder het werkbegrip gebracht. Reden
hiervoor is waarschijnlijk dat het Zwitserse recht geen risico-aansprakelijkheid
voor roerende zaken kent.
De criteria voor het vaststellen of een "Werk" gebrekkig is, zijn praktisch niet
veranderd. AUeen met betrekking tot de aansprakeJijkheid voor wegen en trottoirs
is van een wijziging sprake. De Zwitserse rechter is steeds meer rekening gaan
houden met de financiele mogelijkheden van de overheid, die in dit soort gevallen
de aansprakelijke persoon is. Deze wijziging ziet overigens slechts op de strooi-
en reinigingsplicht en de verlichtingsplicht.
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DE AANSPRAKELI1KHElD VOOR D1EREN

12. Ontwikkeling
Sinds 1881 kent het Zwitserse recht een bijzondere aansprakelijkheidsregel voor
schade veroorzaakt door dieren. Het gaat om een aansprakelijkheid gebaseerd op
onzorgvuldigheid met een omkering van de bewijslast. In 1913 objectiveerde het
Bundesgericht de vereiste onzorgvuldigheid.

13. Dieren
Van dieren is evenals in het Nederlandse art. 6: 179 BW sprake als zij gehouden
worden door de mens. Voor schade door virusen, bacterien, insekten en vrij in
de natuur levende dieren is art. 56 OR niet geschreven.

14. Eigen energie
Aansprakelijkheid op grond van art. 56 OR bestaat evenals in het Nederlandse
art. 6: 179 BW ingeval de schade veroorzaakt is door de eigen energie van het
dier. Met andere woorden: als het dier louter object of instrument is van krachten
van buiten, dan geldt de bijzondere aansprakelijkheidsregel niet. Draagt bijvoor-
beeld een dier een besmetting over zonder fysiek contact, dan wordt in Zwit-
serland art. 56 OR niet toegepast omdat het dier louter object is. De situatie lijkt
niet te verschillen van de Nederlandse. Paniekreacties van dieren door krachten
van buiten leiden in Zwitserland tot aansprakelijkheid ex art. 56 OR. Ze zijn geen
bevrijdende omstandigheid. Er is irnmers voldoende ruimte voor de eigen wil van
het dier. In Nederland bestaat over deze vraag verschil van mening. Het criterium
van de "eigen energie" lijkt in Zwitserland van weinig praktische betekenis. Het
Zwitserse recht lijkt daardoor meer op het slachtoffervriendelijke Franse recht
dan op het Nederlandse recht.

15. Bijzonder bevrijdend bewijs
Het grote verschil tussen art. 56 OR en art. 6: 179 BW zit in de mogelijkheid dat
de houder zich in het Zwitserse recht kan bevrijden van aansprakelijkheid door
aan te tonen dat hij alle vereiste zorgvuldigheidmaatregelen heeft genomen.
De Zwitserse rechter leidt uit het ontstaan van schade door de eigen energie van
het dier niet af dat zorgvuldigheidsnormen geschonden zijn. Objectief moet
worden bekeken welke vereisten in de concrete omstandigheden genomen hadden
moeten worden. In de literatuur zijn voorstellen gedaan voor het afschaffen van
dit bijzonder bewijs. Tot nu toe zijn die voorstellen niet opgevolgd. Het Zwitserse
recht biedt op dit punt een minder ver gaande bescherming aan slachtoffers dan
het 'Nederlandse en Franse recht.

DE AANSPRAKELlJKHElD VOOR MOTORRlJTUIGEN

16. Sinds 1933 kent het Zwitserse recht een risico-aansprakelijkheid voor houders
van motorvoertuigen. Voor de aansprakelijkheid knoopte art. 37 MFG aan bij
het begrip "Betrieb If. Daarvan is sprake indien het ongeval teruggevoerd kan wor-
den op (veroorzaakt is door) het gebruik van het motorvoertuig als vervoermiddel.
Als regel betekent dit dat er aileen sprake is van "Betrieb" indien het motorrijtuig
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ten tijde van het ongeval in beweging was als gevolg van zijn eigen motor. Dit
wordt de "maschinentechnische" interpretatie genoemd.
Na de Tweede Wereldoorlog werd deze uitleg als te knellend ervaren. Gezocht
werd naar een criterium waarbij verkeersslachtoffers beter beschermd zouden
worden. Voorgesteld werd het begrip "Betrieb" op verkeerstechnische wijze uit
te leggen, zoals de rechter in de Bondsrepubliek Duitsland doet. In die opvatting
is er sprake van "Betrieb" indien het motorvoertuig zich op de openbare weg
bevindt (al dan niet in beweging) en daar een gevaar voor het verkeer vormt. De
Zwitserse wetgever verwierp dit criterium echter.
Om verkeersslachtoffers beter te beschermen introduceerde hij naast het begrip
"Betrieb" twee nieuwe regels in art. 58 lid 2 SVG. In het geval er geen "Betrieb"
was, werd de houder aansprakelijk in twee gevallen: ten eerste indien zijn
hulppersoon een onrechtmatige daad beging en ten tweede indien het ongeval
veroorzaakt was door een gebrekkige constructie of gebrekkig onderhoud van het
motorrijtuig.

17. Vergeleken met het Franse recht biedt de huidige Zwitserse regeling een mindere
bescherming aan slachtoffers. Voor een beroep op de risico-aansprakelijkheid bij
een ongeval met een auto in beweging moet naar Zwitsers recht een slachtoffer
bewijzen dat de beweging het gevolg was van "Betrieb"; in het Franse recht is
de oorzaak van de beweging voor een dergelijk beroep niet van belang.
Bij contact tussen het slachtoffer en een langs de weg geparkeerde auto gaan be ide
rechtsstelsels van verschillende beginselen uit. Het Zwitserse van schuld-aanspra-
kelijkheid en het Franse van risico-aansprakelijkheid. De resultaten verschillen
in de praktijk niet veel van elkaar.
Bij verkeersongevallen zonder contact tussen slachtoffer en motorvoertuig hanteert
de Zwitserse rechter als criterium adequate veroorzaking. De Franse rechter
twijfelt tussen de norm dat het motorrijtuig een rol heeft kunnen spelen bij het
ontstaan van de schade - de "lien de simple eventualite" - en de norm dat vast
moet staan dat het motorrijtuig heeft bijgedragen aan het ontstaan van de schade -
de "lien de causalite''.

In het Franse recht is een beroep op overmacht uitgesloten, in het Zwitserse is
het onder strenge voorwaarde mogelijk (zie concIusie 31). Een beroep op eigen
schuld is in beide landen zeer beperkt (zie voor het Zwitserse recht concIusie 32
en voor het Franse recht concIusies 19 tot en met 21).

18. Inzittenden
Inzittenden die slachtoffer werden van een verkeersongeval kunnen zich vanaf
1933 beroepen op een risico-aansprakelijkheid. De omstandigheid dat zij zonder
reele tegenprestatie vervoerd werden kon echter weI invloed hebben op de
aansprakelijkheid en de hoogte van de schadevergoeding. Op die grond kon de
rechter hetzij bepalen dat de houder bevrijd was van aIle aansprakelijkheid hetzij
de schadevergoeding matigen. Aanvankelijk - vanaf 1933 - mocht de rechter zijn
bevoegdheden aIleen uitoefenen in het geval de houder geen enkel verwijt trof
met betrekking tot het ongeval. Later - vanaf 1960 - werd de regeling versoepeld:
verwijtbaar gedrag van de houder speelde geen rol meer.
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In 1975, ten slotte, schafte de wetgever de genoemde bevoegdheid af: meerijden
zonder reele tegenprestatie was maatschappelijk gebruikelijk geworden. Bovendien
kostte handhaving van de regel de verzekeraars meer dan het betalen van de volle-
dige schadevergoeding.
De bevoegdheid tot matigen van de schadevergoeding bleefbestaan. Niet echter
meer op grond van het SVG maar op grond van het algemene vermogensrecht.
Zij kan slechts worden toegepast indien het om een gratis dienstbetoon gaat dat
niet als gebruikelijke vriendelijkheid tussen mensen gezien kan worden.

DE AANSPRAKELIJKHEfD VAN DE EIGENAAR VAN EEN PERCEEL VOOR AANT ASTING
V AN NABURlGE PERCELEN

19. Aard van de aansprakelijkheid
Sinds lange tijd kent het Zwitserse recht een risico-aansprakelijkheid voor schade
die ontstaat door een overschrijding van een perceel. De eigenaar is aansprakelijk,
ook al treft hem geen enkel verwijt. Bekendheid speelt geen enkele rol. De ernst
van -de overschrijding is wei van belang.

20. Overschrijding
Art. 679 ZGB vestigt alleenaansprakelijkheid bij een overschrijding die uit het
perceel zelf voortkomt en die terug te voeren is op activiteiten van de eigenaar.
Dit betekent dat schade als gevolg van een overschrijding die veroorzaakt wordt
door een natuurgebeuren (hevige regenval, aardbeving, rollende stenen) niet
verhaald kan worden op grond van art. 679 ZGB.
Ook voor schade aan een naburig perceel als gevolg van de omstandigheid dat
een perceel slechts de schadelijke stoffen doorgeeft, bestaat ex art. 679 ZGB geen
aansprakelijkheid. In tegenstelling tot in Nederland (art. 27 d-3 Ontwerpwet
bodembescherming) kan in Zwitserland de eigenaar van het perceel dat de
vervuiling ontvangt, niet gedwongen worden de sanering te bekostigen. Uitzonde-
ring hierop vormt art. 54 GSG. Zie conclusie nr. 27.
De regeling van art. 679 ZGB ziet niet op vervuilingen van water en bodem die
niet perceeloverschrijdend zijn. Ook op illegale dumping van afvalstoffen door
de niet-eigenaar van een perceel is het artikel niet van toepassing. De aantasting
van een ander perceel is dan imrners niet terug te voeren op een activiteit van
de eigenaar. Voor reeds bestaande verontreinigingen die nietperceeloverschrijdend
zijn, wijst art. 679 ZGB geen aansprakelijke persoon aan.

2 I. Naburige percelen
De eigenaar van een perceel is slechts aansprakelijkjegens zijn naburige percelen.
Dit zijn alle percelen die beschadigd worden door de overschrijding, ongeacht
of ze direct grenzen aan het perceel van waaruit de overschrijding plaatsvindt.

22. Vergelijking met Frankrijk en Zwitserland
Het Zwitserse recht geeft met art. 679 ZGB een regel voor aansprakelijkheid bij
verontreiniging van water en bodem die sterk overeenkomt met de regel van het
Franse recht. In het Nederlandse recht is een dergelijke, op het burenrecht
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gebaseerde risico-aansprakelijkheid niet ontwikkeld. Aansprakelijkheid voor
lozingen en dergelijke wordt beoordeeld aan de hand van het zorgvuldigheidscrite-
rium. Art. 6: 175 BW gaat uit van een risico-aansprakelijkheid. Bij art. 27 d-3
Ontwerpwet bodembescherrning speelt zorgvuldigheid geen rol.

AANSPRAKELUKHEID EN ROERENDE ZAKEN

23. Op het terrein van de risico-aansprakelijkheid voor roerende zaken is het Zwitser-
se recht een brokkeJig geheel. Voor enkele nauw omschreven roerende zaken kent
bet een risico-aansprakelijkheid. De aansprakelijkheid voor de overige roerende
zaken bestaat slecbts indien er sprake is van gevaarzetting. Daarvoor is bekendheid
van het gevaar vereist.
Opvallend is dat de Zwitserse rechter gevaarzettingniet heeft toegepast op milieu-
verontreinigingen. De voorwaarden voor gevaarzetting bij milieu-schade werden
dan ook niet opgerekt, zoals in Nederland.
Deze verbrokkeling is een meerderheid van de schrijvers een doom in het oog.
Zij vinden dat er geen rechtvaardiging voor bestaat. Het wachten is echter op bet
introduceren van een algemene risico-aansprakelijkheid voor roerende zaken. We
hebben hier intussen met een specifiek Zwitsers probleem te maken. In Frankrijk
bestaat allang een algemene risico-aansprakelijkheid voor roerende zaken evenals
in Nederland met de introductie van art. 6: 173 BW.

VERONTREINIGING VAN WATER EN MILIEU

24. Aard van de aansprakelijkheid
In 1972 introduceerde het GSG een risico-aansprakelijkheid voor waterverontreini-
gingen. In deze wet werd aansprakelijkheid gekoppeld aan het enkele ontstaan
van schade: waterverontreiniging. Deze aansprakelijkheid sui generis werd in de
doctrine sterk bekritiseerd.
Onder invloed van deze kritiek werd hetGSG gewijzigd. Vanaf 1 november 1992
knoopt het GSG niet meer aan bij bet enkele ontstaan van schade, maar bij het
bijzonder gevaar van bedrijven voor wateren. Daarrnee past bet GSG weer in het
stelsel van het aansprakelijkheidsrecht. Zie concIusie 2.

25. Het begrip waterverontreiniging
Het begrip "water" moet ruim worden uitgelegd. Het omvat al de wateren, zowel
boven- als ondergronds, die beschermd moeten worden voor de gezondheid van
mens en dier, voor de zekerbeidstelling van drinkwatervoorziening, de irrigatie,
de recreatie en het behoud van waterfauna en -flora. Aileen riolen vormen hierop
een uitzondering.
Van een "verontreiniging" is sprake indien middeUijk of onmiddellijk een
verslechtering van de waterkwaliteit optreedt. Deze verslechtering kan hetzij
chemisch, biologisch of fysisch zijn. Komt mest in wateren terecht, dan wordt
dit als een chemische verslechtering gezien.
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26. Aanknopingpunt voor aansprakelijkheid: "bijzonder gevaar"
Het aanknopingspunt van art. 69 GSG is "bijzonder gevaar". Daarvan is sprake
indien een risico kwalitatief of kwantitatief een intensiteit bereikt waarbij een
statistische waarschijnlijkheid bestaat dat schade zelfs dan kan intreden indien
aIle vereiste zorgvuldigheid in acht is genomen. Dit criterium impliceert dat op
het moment van ontstaan van de schade een zekere bekendheid met het risico
aanwezig moet zijn. Niet duidelijk is in welke kring van personen welke kennis
precies vereist is.

27. Politiedwang op grond van het GSG
Art. 54 GSG bepaalt dat de overheid bij (dreigende) waterverontreiniging de
saneringskosten kan verhalen op de "Verursacher". Een dergelijke regel kent het
Nederlandse recht ook in art. 27 d-3 Ontwerpwet bodembescherming.

28. Toekomstperspectief: algemene milieu-aansprakelijkheid
Op 7 juni 1993 bood de regering een ontwerp aan met betrekking tot een
algemene milieu-aansprakel ijkheid. Inhet voorstel wordt een risico-aansprakeJijk-
heid gelegd op bedrijven waaraan een bijzonder gevaar voor het milieu verbonden
is. Met "bijzonder gevaar" in dit wetsvoorstel wordt hetzelfde bedoeld als met
"bijzonder gevaar" in het GSG. Zie conclusie 26.

BEWIJSLAST

29. Uitgangspunt van het Zwitserse recht is de regel: wie stelt moet bewijzen. In
bepaalde situaties werkt deze regel onbevredigend uit. Als oplossing voor dit pro-
bleem hanteert het Bundesgericht de norm dat het een oorzakelijk verband
bewezen acht indien het overwegend waarschijnlijk is dat een bepaalde oorzaak
aanwezig is en een dwingender bewijs gezien de aard van de zaak niet mogelijk
is. De Staatscommissie Widmer heeft voorgesteld de bewijslast te leggen op die
partij die het best in staat is bewijs te leveren.

BEVRlJDENDE OMSTANDIGHEDEN

30. Voor aIle buitencontractuele aansprakelijkheden gelden in beginsel dezelfde twee
bevrijdende omstandigheden: overmacht en de daad van een derde. Deze kunnen
echter bij de verschillende aansprakeJijkheden geheel anders uitwerken. Bij risico-
aansprakelijkheden worden als regel hogere eisen gesteld aan de bevrijdende
omstandigheden dan bij schuld-aansprakelijkheid.

31. Overmacht in buitencontractuele relaties wordt slechts zelden aangenomen door
de Zwitserse rechter. Bij risico-aansprakelijkheden worden hoge eisen gesteld aan
de onvoorzienbaarheid en de onvermijdbaarheid.
Bij de aansprakelijkheid voor motorrijtuigen en springstoffen is een beroep op
overmacht mogelijk. Bij motorrijtuigen is aileen sprake van een overmacht
opleverende daad van een derde als de derde elementaire regels van voorzichtig-
heid schendt die door ieder redelijk mens in acht genomen worden. Dat is niet
snel het geval.
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Bij springstofIen biedt het Zwitserse recht slachtofIers een mindere bescherming
dan art. 6: 178 BW in Nederland.
De aansprakelijkheid voor leidingen en waterverontreiningen kent bijzondere
regels. Voor beide geldt dat een natuurgebeurtenis aileen overmacht oplevert
indien deze volstrekt onvoorzienbaar was. Bij leidingen leveren daden van derden
nooit overmacht op. De situatie bij waterverontreinigingen is wat onduidelijk.
Onder het oude GSG (zie conclusie 24) leidde de daad van een derde alleen tot
ovennacht indien de derde schade met opzet wilde veroorzaken. Het doel van
het huidige GSG is niet meer de absolute bescherming van wateren. Dit zou
kunnen betekenen dat wat ruimere overmachtsregels gelden onder het huidige
GSG. Duidelijk is dit echter niet.

EIGEN SCHULD

32. Een ernstige fout van het slachtofIer kan de aangesproken persoon van zijn
aansprakelijkheid bevrijden. Voorwaarde is dan wel dat de fout zo ernstig was
dat het de oorzaak waarvoor de aangesproken persoon in beginsel aansprakelijk
is, in de schaduw stelt. Het Zwitserse recht koppelt eigen schuld derhalve niet
louter vast aan causaliteit. Treft de aangesproken persoon enige vorm van verwijt,
dan gaat een beroep op eigen schuld als bevrijdend verweer niet op.
Bij risico-aansprakelijkheden worden hogere eisen gesteld aan eigen schuld.
Reden hiervoor is dat deze aansprakelijkheden juist beogen slachtoffers een
grotere bescherming te geven. Zo slaagt een beroep op eigen schuld bij een
vordering op grond van art. 58 lid 1 SVG aIleen indien het slachtoffer grove
schuld te verwijten valt. Bijvoorbeeld door elementaire verkeersregels te overtre-
den (door rood verkeerslicht lopen).
Voor kinderen gelden andere voorwaarden. Allereerst omdat bij een emstige fout
het gedrag aan hen verweten moet kunnen worden. Daarvoor is een bepaald
normbesef nodig. Ten tweede moeten volwassenen rekening houden met de
onberekenbaarheid van kinderen. Doen ze dat in onvoldoende mate dan treft hen
enig verwijt, waardoor een beroep op eigen schuld van de kinderen als bevrijdend
verweer niet zal slagen.

DE AANSPRAKELIJKE PERSOON

33. Voor de verschillende risico-aansprakelijkheden wijst de Zwitserse wet steeds een
andere aansprakelijke persoon aan. Bij gebrekkige "Werken" is in beginsel de
eigenaar aansprakelijk. Voor perceeloverschrijdingen ex art. 679 ZGB degene die
de feitelijke heerschappij (zowel zakelijk als obligatoir gerechtigde) uitoefent.
Voor dieren en motorrijtuigen: de houder. B ij de overige risico-aansprakelijkheden
meestal de "Inhaber" van een "Anlage" of "Betrieb". Van 1972 tot en met 1992
waren particulieren ook aansprakelijk voor waterverontreinigingen op grond van
het GSG. Na de wijziging van het GSG is alleen de "Inhaber" van een "Anlage"
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of "Betrieb" nog aansprakelijk. Voor de kosten van bodemsanering is de "Storer"
de aansprakelijke persoon.

34. Aansprakelijkheid voor "Werken"
Bij huur ofpacht is de verhuurder ofverpachter de aansprakeJijke persoon. Voor
huur of pacht van bedrijfsruimte geldt geen afwijkende regel zoals in Nederland.
Voor openbare wegen is in beginsel de wegbeheerder aansprakelijk ook al is hij
niet de eigenaar. Voor trottoirs is het mogelijk dat de eigenaar van een aangren-
zend "Werk" aansprakelijk is. Met name indien het gaat om gladde trottoirs die
grenzen aan een gebouw dat vrij toegankelijk is voor het publiek.

35. Aansprakelijkheid voor dieren en motorrijtuigen
De houder is de aansprakelijke persoon en niet de bezitter of de eigenaar. Houder
is de persoon die de effectieve heerschappij uitoefent en het dier of het motorrij-
tuig voor zijn rekening en risico houdt. Bij diefstal is de houder niet aansprakelijk.
Voor ontsnapte dieren en bij joyriding blijft de voormalige houder aansprakelijk.

36. "Inhaber" van een "Betrieb" of "Anlage"
Bij het ruim uit te leggen begrip "Anlage" en "Betrieb" gaat het om de vraag voor
wiens rekening en risico de ondememing gevoerd wordt en wie daaraan leiding
geeft. De zeggenschap geeft daarbij de doorslag. Het probleem van lege vennoot-
schappen zal zich in Zwitserland niet snel voordoen.

37. Kosten van bodemsanering
In het Zwitserse bestuursrecht wordt onderscheid gemaakt tussen de ''Verhal-
tensstorer" en de "Zustandstorer". Bij de eerstgenoemde gaat het kort gezegd om
iemand die door zijn eigen gedrag een gevaarlijke toestand in het leven roept die
in strijd is met het bestuursrecht. Bij de laatstgenoemde om iemand die juridische
of feitelijke heerschappij heeft over de zaak die de situatie strijdig met het
bestuursrecht veroorzaakt. Te denken valt aan eigenaren en pachters.
Aileen indien een "Storer" de verontreiniging onmiddellijk veroorzaakt heeft, kan
de overheid de saneringskosten verhalen. Van "onmiddellijke veroorzaking" is
sprake indien door handelingen van de "Storer" de grenzen van de gevaarzetting
zijn overschreden.
Bij reeds bestaande bodemverontreinigingen rekt het Bundesgericht het begrip
"veroorzaking" op. Van "veroorzaking" door de eigenaar van de bodem is reeds
sprake indien een stabiele toestand van een vervuilde bodem wordt verstoord door
bouwwerkzaarnheden. Daarbij is niet van be lang dat de verontreiniging door een
onbekend voorval uit het verleden veroorzaakt was, waarmee de eigenaar niets
van doen had.
Op grond van het evenredigheidsbeginsel is matiging mogelijk bij kostenverhaal
indien een "Storer" de volledige kosten economisch Diet kan dragen. Daarbij moet
in het oog worden gehouden in hoeverre de "Storer" voor deze schade verzekerd
was of iiberhaupt zich verzekeren kon.

177



Hoofdstuk 3

SCHADE

38. Aantasting van he! vermogen van een persoon
Uitgangspunt van het Zwitserse recht is dat slechts voorvergoeding in aanmerking
komt de schade die herleid kan worden tot de aantasting van het vermogen van
een persoon. Dit levert problemen op bij beschadiging van zaken die van niemand
zijn, bij aantasting van natuur zonder economische waarde en bij preventieve
kosten.
Aileen vissen die van niemand zijn kunnen voor vergoeding in aanmerking
komen. Ret Fischereigesetz bepaalt dat vissers hun vangstverlies kunnen claimen.
Daarbij geldt als criterium de hoeveelheid vissen die gevangen had kunnen worden
en niet hoeveel vissen gevangen zouden zijn.
Ten aanzien van schade aan natuurgebieden die geen economische waarde hebben
zijn in Zwitserland de meningen verdeeld. De rechter heeft zich nog niet uitgela-
ten over deze vraag.
Preventieve kosten komen in het geldende recht aIleen voor vergoeding in
aanmerking indien ze gemaakt zijn met betrekking tot het voorkomen van schade
als gevolg van waterverontreiniging (art. 54 GSG) of kemongevallen (art. 2
KHG). De Staatscommissie Widmer heeft voorgesteld een bepaling over preven-
tieve kosten op te nemen in het algemeen deel van het schadevergoedingsrecht.

39. lnvloed van de aard van de aansprakelijkheid
De aard van de aansprakelijkheid heeft als regel geen invloed op de schade-
vergoeding. Zowel bij immateriele als materiele schadevergoeding gelden dezelfde
normen. Bij risico-aansprakelijkheden zijn deze vaak nog eens expliciet in de wet
neergelegd. Onzeker is of zuivere verrnogensschade bij alle risico-aansprake-
lijkheden voor vergoeding in aanmerking komt.

40. Zuivere vermogensschade
Schade komt in het Zwitserse recht slechts voor vergoeding in aanmerking indien
ze "widerrechtlich" is. Oaarvan is bij personen- en zaakschade altijd sprake. In
die gevallen is er immers sprake van aantasting van het eigendomsrecht. Bij
zuivere verrnogensschade ligt dit anders. Deze komt slechts voor vergoeding in
aanmerking indien een norm daartoe strekt.
Bij sommige risico-aansprakelijkheden, zoals art. 58 lid 1 SVG, is zuivere
vermogensschade uitdrukkelijk van vergoeding uitgesloten. Bij andere, zoals
waterverontreinigingen en kemenergie, kan de benadeelde ze op de aansprakelijke
persoon verhalen. Zo kan de hotelier zijn omzetschade vergoed krijgen als zijn
gasten wegblijven omdat de rivier stinkt of een meer vervuild is.
Bij de grote groep van overige risico-aansprakelijkheden is de situatie onduidelijk.
In de doctrine heerst verdeeldheid. De Staatscommissie Widmer stelt op dit punt
voor de oplossing aan de rechter over te laten. Inmiddels heeft het Bundesgericht
in 1990 beslist dat de eigenaar van voor menselijke consumptie geschikte, maar
licht radioaktiefverontreinigde groente, de schade die hij lijdt omdat de groente
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onverkoopbaar is, als zaakschade kan verhalen op de aansprakelijke persoon. De
verontreiniging had narnelijk zowel in het geval de groente nog voor consumptie
geschikt was als in het geval de groente voor consumptie ongeschikt was,
hetzelfde gevolg. De groente was onverkoopbaar.
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Aansprakelijkheid voor zaken, stoffen en motorrijtuigen in bet
Nederlandse recbt

1 Inleiding

Zoals ik in hoofdstuk 1 heb besproken is het onderwerp van dit onderzoek de aanspra-
kelijkbeden die in het N ederlandse recht als achterliggende gedachte hebben "verhoogd
gevaar". Dit zijn: de aansprakelijkbeid voor roerende zaken, gevaarlijke stoffen,
bodemverontreiniging, opstallen, dieren en motorrijtuigen. Daarvan bespreek ik de
voorwaarden voor aansprakelijkbeid naar oud en huidig recht. Met betrekking tot de
aansprakeJijkbeid voor stoffen en bodemverontreiniging behandel ik ook het komende
recht.' Bij aile aansprakelijkbeden komen aan de orde de voorwaarden voor aansprake-
lijkbeid, de bevrijdende omstandigheden, eigen schuld, de aansprakelijke persoon,
causaliteit en schade.

2 De voorwaarden voor aansprakelijkheid voor roerende zaken

2.1 De aansprakelijkbeid onder bet oude recht

In tegenstelling tot onder meer Frankrijk kende ODS recht tot 1 januari 1992 geen
specifieke regel met betrekking tot roerende zaken. De Hoge Raad oordeelde in 1979
nog volgens vaste rechtspraak dat art. 1403 lid 1 (oud) BW naast art. 1401 (oud) BW
geen zelfstandige betekenis had.' Voor de aansprakeJijkbeid met betrekking tot schade
veroorzaakt door roerende zaken gold met andere woorden de regel dat zowel onrecht-
matigheid als schuld moesten worden vastgesteld. Inde rechtspraak leverden deze eisen
vooral een probleem op indien het gebrek van een roerende zaak niet kenbaar en/of
zichtbaar was: het verborgen gebrek. Gedacht kan worden aan het geval dat aan de
buitenkant van een iep niet te zien was dat hij vermolmd was,' of het geval van een
staaldraad die bij het hijsen plotseling knapte" en waarvan het gebrek slechts bij
algehele demontage te ontdekken zou zijn geweest. In die gevallen was het moeilijk
te concluderen tot onzorgvuldig gedrag. Daarvoor is immers kenbaarheid en ver-

Op het moment van afsluiten van dit onderzoek waren de wetsvoorstellen met betrekking tot
gevaarlijke stoffen (TK 21202) en bodemverontreiniging (TK 21556) reeds door de Tweede Kamer
aangenomen, maar nog niet door de Eerste Kamer.

2 HR 22 juni 1979, NJ 1979, 535 (Van der Lee-Broere) 'en Onrechtrnatige Daad IV (Brunner), nr. 3.
3 Voorbeeld is ontleend aan Rb Middelburg 24 jan 1940, NJ 1940, 616.
4 Zie bijvoorbeeld Hof Amsterdam 9 mei 1962, NJ 1962, 516.
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mijdbaarheid een vereiste. En de kenbaarheid van bet gebrek was nu juist niet
aanwezig.
Volgens Knijffloste de lagere rechtspraak dit probleem op door middel van vennoe-
dens. Was bet onzeker of een gebrek aanwezig was, dan werd gekeken naar het gedrag
van de zaak. Bij abnonnaal gedrag van de zaak werd vennoed dat de zaak gebrekkig
was. Stond vast dat een zaak gebrekkig was, dan kon daaruit weer worden afgeleid
dat het gebrek de oorzaak van de schade was, waarna via een vennoeden van
onzorgvuldigheid tot aansprakelijkheid geconcludeerd kon worden.' Hij merkt boven-
dien op dat de onbekendheid met het gebrek en de onvennijdbaarheid van de schade
aan aansprakelijkheid niet in de weg stond." AIleen het bewijs dat de schade ontstaan
is door een van buiten komende oorzaak had als bevrijdend verweer te gelden.

2.2 De voorwaarden voor aansprakelijkheid onder het huidige recht

In het huidig recht is de aansprakelijkheid voor gebrekkige roerende zaken een risico-
aansprakelijkheid. Art. 6: 173 BW bepaalt dat in beginsel aansprakelijkheid bestaat
voor schade veroorzaakt door:

"een roerende zaak waarvan bekend is dat zij, zo zij niet voldoet aan de eisen die men
in de gegeven omstandigheden aan de zaak mag stellen, een bijzonder gevaar voor perso-
nen of zaken oplevert, (..), wanneer dit gevaar zich verwezenlijkt, (..)."

Voor aansprakelijkheid bestaan derhalve vijf voorwaarden:
1. Het moet een roerende zaak zijn,
2. die niet voldoet aan de eisen die men in de gegeven omstandigheden daaraan mag

stell en ("gebrek"),
3. waardoor zij een bijzonder gevaar voor personen of zaken oplevert.
4. Het moet bekend zijn dat de zaak, indien gebrekkig, een bijzonder gevaar voor

personen of zaken oplevert.
5. Het gevaar voor personen of zaken moet zich hebben verwezenlijkt.

ROERENDE ZAAK

Het moet gaan om een roerende zaak. Deze eis heeft twee consequenties. Allereerst
wordt daannee duidelijk gemaakt dat art. 6: 173 BW aIleen ziet op voor menselijke
beheersing vatbare stoffelijke objecten in de zin van art. 3:2 BW. Consequentie hiervan
is dat voor gevaarlijke stoffen een apart regime in het leven geroepen moet worden:
art. 6: 175 BW. lmmers, in het geval een gas uit een graansilo ontsnapt en daarna ont-

5 Knijff, Gebrekkige zaken, diss. Leiden 1973, biz. 63.
6 Knijff, a.w., biz. 65.
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ploft, zou betoogd kunnen worden dat het ontploffende gas geen zaak is omdat het
niet voor menselijke beheersing vatbaar is.'
Een tweede gevolg is dat art. 6: 173 BW geen betrekking heeft op onroerende zaken.
Dit sluit bijvoorbeeld bomen uit." Volgens de Nota van Wijziging zijn bomen immers
onroerend en bovendien veelal bestanddeel van een meer omvattende onroerende zaak
(een grondstuk met eventuele bebouwing). Mogelijk bestaat voor bomen echter
aansprakelijlcheid op grond van art. 6: 174 BW.9

Art. 6: 173 BW is niet van toepassing op dieren, motorrijtuigen, schepen en lucht-
vaartuigen. Voor deze zaken bestaan afzonderlijke aansprakelijlcheidsregelingen.

GEBREK EN BJJlONDER GEV AAR

De voorwaarden "gebrek" en "bijzonder gevaar" vormen - met de bevrijdende omstan-
digheden - de crux van de aansprakelijlcheid voor roerende zaken. In de pariementaire
geschiedenis wordt niet veel aandacht besteed aan de voorwaarde "gebrek". De voor-
waarde "bijzonder gevaar" komt daarentegen uitgebreid aan de orde.
Het begrip "bijzonder gevaar" dient ter onderscheiding van het algemeen gevaar dat
aan het gebruik van een zaak is verbonden. Als voorbeelden van algemeen gevaar
worden genoemd: het algemeen gevaar dat met een fiets verkeersfouten kunnen worden
gemaakt en dat een bierflesje, dat op de rand-van een balkon staat, naar beneden kan
vallen. Voor deze gevaren roept art. 6:173 BW geen aansprakeJijlcheid in het leven."
Slechts de schade als gevolg van een gebrek dat inherent is aan de zaak levert een
bijzonder gevaar op: de remrnen van een fiets die niet werken; een elektrisch apparaat
dat onder stroom staat door een gebrek in de isolatie, of een defecte machine die
gevaar oplevert voor de gebruiker" . Deze voorbeelden maken in ieder geval duidelijk
dat art. 6: 173 BW niet toepasselijk is in het geval een roerende zaak schade veroor-
zaakt doordat ze zich bevindt op een plaats waar ze niet behoorde te zijn en niet
behoefde te worden verwacht." Voor deze situaties - bijvoorbeeld groente op de vloer
van een supermarkt - bestaat geen aansprakelijkbeid op grond van art. 6: 173 BW.
Onder omstandigheden biedt art. 6: 174 BW uitkomst."

7 TK 21 202, nr. 3, biz. 13 en nr. 6, biz. 10 en 30.
8 PO Boek 6 (lnv.), blz. 1373.
9 lie par. 4.3.2.
lOIn dit opzieht wijkt art. 6: 173 BW af van het Franse reeht waar bijvoorbeeld een bierflesje dat op

de rand van een balkon staat en naar beneden valt aanleiding kan geven tot risico-aansprakelijkheid.
lie par. 2.7.

II PO Boek 6, bIz. 743.
12 Asser-Hartkamp Ill, nr. 172. Ten onreehte stelt Hartkamp ta.p. dat in het Franse reeht in dit soort

gevallen de "gardien" van de roerende zaak aansprakelijk wordt gesteld op grond van art 1384 al.
ICe. Het gaat in deze gevallen steeds om de "gardien" van de onroerende zaak: lie par. 2.8.

13 lie par. 4.3.2.
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Uit de hierboven gegeven omschrijving van "bijzonder gevaar" blijkt al dat deze voor-
waarde niet volledig te scheiden is van het criterium "gebrek"." Het is - zoals
Nieuwenhuis zegt" - een combinatie van twee factoren die elkaar over en weer
bepalen. Het bijzonder gevaar geeft betekenis aan gebrek; en het gebrek bepaalt mede
de uitleg van bijzonder gevaar. Dit betekent dat de voorbeelden die in het kader van
bijzonder gevaar worden gegeven ook iets zeggen over het begrip gebrek.

Wanneer voldoet een zaak Diet aan de eisen die men in de gegeven omstandigheden
daaraan mag stellen? Met andere woorden: wanneer is een roerende zaak gebrekkig?
Volgens de parlementaire geschiedenis moet dit criterium ruim worden uitgelegd.
Daarbij wordt kennelijk onder meer verwezen naar de gebruikelijke ruime uitleg in
Belgie van de term "gebrek" I 6. Volgens Comelis blijkt uit de rechtspraak van het
Belgische Hofvan Cassatie dat sprake is van "gebrek" indien een zaak een abnormale
gesteldheid heeft, waardoor zij aan derden schade kan berokkenen." Het Nederlandse
begrip "gebrek" is ruimer dan in Belgie. Volgens de parlementa~ geschiedenis is een
vuurwapen gebrekkig, indien dat gezien de omstandigheden niet geladen had behoren
te zijn, maar dat door een onopgehelderde oorzaak toch geladen is. IS Comelis maakt
duidelijk dat naar Belgisch recht dit vuurwapen niet gebrekkig is." Waar naar
Nederlands recht precies de grens ligt, blijft in de parlementaire geschiedenis onduide-
lijk.

In de literatuur worden verschillende standpunten ingenomen over de uitleg van het
begrip "gebrek". Hieronder zal ik verschillende interpretaties de revue Iaten passeren.

Van Dunne verwerpt het begrip "gebrek" als onbruikbaar voor het formuleren van
een voorwaarde voor aansprakelijkbeid:

"als men het in technische zin gaat definieren, is het direkt al te beperkt; als men het
daarentegen ruim uitlegt is het onbruikbaar omdat het geen grenzen meer aangeeft.?"

Hij verwijst voor zijn standpunt naar de Amerikaanse situatie met betrekking tot
gebrekkige produkten: geen enkele defmitie van gebrek voldoet daar. Zijn tweede
argument is dat het meestal de omstandigheden zijn die bij een gebrekkige zaak licht

14 Zie ook Asser-Hartkamp III, nr. 172 en 174; KniJff, a.w., biz. 102 en Schoordijk, Het algemeen
gedeelte van het verbintenissenrecht naar het Nieuw BurgerIijk Wetboek 1979, biz. 393.

15 Nieuwenhuis, De grenzen van de aansprakelijkheid voor gebrekkige zaken, WPNR 5666 (1983), biz.
587.

16 PO Boek 6, biz. 747. Zie over de uitleg van het Belgische begrip gebrek: Comelis, De buitencontrac-
tuele aansprakeIijkheid voor schade veroorzaakt door zaken, diss. Brussel 1982, bIz. 66 e.v.

17 Comelis, De aansprakelijkheid voor gebrekkige zaken in Belgil! en Nederland (art. 6.3.2.5. NBW),
RM Themis 1987, biz. 167. In zijn dissertatie van 1982 (a.w. 1982, biz. 138) beschrijft hij echter
dat de rechtspraak vaak tot resultaten komt die dicht aanliggen tegen hetFranse stelsel, datgeen bewijs
van een gebrek vergt.

18 PO Boek 6, bIz. 747.
19 Comelis, a.w. 1987, biz. 168.
20 Van Dunne, Verbintenissenrecht Deel 2 1993, biz. 480.
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werpen op de veroorzaking van de schade. Afbankelijk van de omstandigheden is zeep
of een bananenschil gevaarlijk.
Met Van Dunne ben ik van mening dat het begrip "gebrek" onduidelijk is. Daar staat
echter tegenover dat het niet geheel onduidelijk is. "Bijzonder gevaar" zegt irnmers
iets over "gebrek": gevallen als "bananenschillen op de vloer van een supermarkt" en
"gemorst ijs op een terras" geven geen aanleiding tot aansprakelijkheid op grond van
art. 6: 173 BW. Daarmee is het begrip "gebrek" een grens gegeven. Naar mijn mening
slaat Van Dunne daarop onvoldoende acht.

In tegenstelling tot Van Dunne verwerpen Nieuwenhuis, Klaassen en Schoordijk
het begrip "gebrek" niet als onbruikbaar. Zij proberen het begrip te verduidelijken
zodat het voor de praktijk werkbaar wordt. Volgens deze schrijvers moet de vraag
naar het "gebrek" beantwoord worden aan de hand van eisen van veiligheid." Wat
levert deze opvatting aan extra duidelijkheid op?
Strijd met voorschriften in de verschillende veiligheidswetten maakt een zaak zonder
meer gebrekkig." Dan blijft over de vraag vol gens welk criterium beslist moet
worden of er strijd is met de eisen van veiligheid indien geen geschreven veilig-
heidsnormen voor handen zijn. Schoordijk noemt als oplossing of zaken regelmatig
of incidenteel gecontroleerd worden. Dit is een aanwijzing dat met die zaken bijzonder
gevaarlijke dingen kunnen gebeuren. Industriele apparatuur noemt hij meestal gevaar-
lijk, ongeacht of deze onder enige veiligheidswet valt."
Een andere mogelijke oplossing is aansluiting te zoeken bij het veiligheidscriterium
van de aansprakelijkheid voor produkten. Dan zou het verwachtingspatroon van het
grote publiek doorslaggevend zijn. Het gaat daarbij om een geobjectiveerde verwach-
ting, waarbij de rechter een ruime beoordelingsmarge heeft aan de hand van talloze
factoren." Dit criterium is echter nog weinig uitgekristalliseerd." Analoog aan art.
6: 186 lid 1 sub b BW zou dan het redelijkerwijs te verwachten gebruik van een zaak,
een beoordelingsfactor kunnen zijn voor gebrekkige roerende zaken.
De rechtspraak waarin het begrip "gebrek" bijprodukten wordt uitgelegd is schaars.
Een voorbeeld biedt het geval van een geneesmiddel dat slechts in geringe frequentie
bijverschijnselen vertoont. Dit middel is gebrekkig indien niet tegen die bijverschijnse-
len gewaarschuwd is. Voor gebrekkige roerende zaken zou dit kunnen betekenen dat
al gewaarschuwd moet worden bij een kleine kans op (letsel?)schade door een roerende
zaak. Maar stel dat er gewaarschuwd is, wat betekent dit voor de veiligheidseisen die

21 Nieuwenhuis, a.w. 1983, biz. 587.; Klaassen, Risico-aansprakelijkheid, diss. Nijmegen 1991, biz. 96
en Schoordijk, a.w. 1979, biz. 394.

22 PG Boek 6, biz. 740. In dezelfde zin Schoordijk, a.w. 1979, biz. 394. Vereist blijft natuurlijk wei
dat causaal verb and bestaat tussen het gebrek (i.c. niet voldoen aan de veiligheidsvoorschriften) en
de schade. .

23 Schoordijk, a.w. 1979, biz. 394.
24 TK 19636, nr. 3, biz. 9. Vergelijk ook Dommering-van Rongen, Produktenaansprakelijkheid, diss.

Utrecht 1991, biz. 156. Volgens haar gaat het bij de genoemde objectivering om de "reasonable man".
25 In TK 19 636, nr. 3, biz. 9 worden er van de talloze relevante factoren slechts drie behandeld: de

presentatie van het produkt, het redelijkerwijs te verwachten gebruik van het produkt en het tijdstip
waarop het in het verkeer wordt gebracht. Zie ook Dommering-van Rongen, a.w., biz. 154 e.v.
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men aan een zaak mag stellen? Is waarschuwen altijd voldoende of is onder omstan-
digheden toch vereist dat voorkomen wordt dat een zaak door een interne oorzaak
schade toebrengt. Onduidelijkheid heerst op al deze punten.
Aan de drie schrijvers kan worden toegegeven dat het bij art. 6: 173 BW in wezen
gaat om veiligheid. Het probleem met deze vaststelling is echter dat zij het criterium
van art. 6: 173 BW niet echt verduidelijkt: het probleem wordt slechts verschoven.
Onduidelijkheid en recbtsonzekerheid blijft voor de praktijk bestaan indien geen
geschreven veiligheidsnonnen voorbanden zijn.

De vraag naar de nadere bepaling van het begrip "gebrek" blijft zich derhalve
opdringen. De genoemde drie schrijvers hebbengeprobeerd het begrip "gebrek" positief
te omschrijven. Misschien dat een enigszins andere benadering meer houvast kan
bieden voor de praktijk. Deze benadering van gebrek is in het Belgische recht, dat
voor het Nederlandse recht kennelijk als voorbeeld geldt", niet onbekend. Indien
een slachtoffer aantoont dat bet ontstaan van de schade niet door aile andere mogelijke
oorzaken verklaard kan worden, moet een gebrek wei de oorzaak zijn."

Uit de parlementaire geschiedenis kan worden afgeleid welke andere mogelijke
oorzaken van scbade kunnen bestaan.
Allereerst de grenzen van het "bijzonder gevaar". Dit vereiste heeft twee consequenties.
Schade veroorzaakt door de (onverwachte) plaats van roerende zaken komt niet op
grond van art. 6: 173 BW voor vergoeding in aanmerking. De benadeelde kan in die
situaties de bezitter ofbedrijfsmatige gebruiker van de roerende zaken niet aanspreken
op grond van risico.
In tegenstelling overigens tot wat wei beweerd wordt in de Iiteratuur, geeft bet
Nederlandse recht in dit opzicht aan bet slachtoffer geen mindere bescherming dan
het Franse of Zwitserse recht." In alJe drie de rechtsstelsels kan de benadeelde zijn
schade onder omstandigheden verhalen op grond van een risico-aansprakelijkheid voor
onroerende zaken."

26 PG boek 6, bIz. 747.
27 Comelis, a.w. 1982, bIz. 136 e.v. Hij wijst erop dat het in het 8elgische recht in theorie om een

bewijsregel gaat. Deze heeft eehter als gevolg dat de aard van de aansprakeJijkheid voor zaken wijzigt.
Daardoor "vervaagt (..) het onderscheid met het Franse stelsel dat geen bewijs van een gebrek vergt'
(bIz. 138).

28 Hartkamp (Asser-Hartkamp Ill, nr. 172) schrijft ten onreehte dat in dit soort gevallen in het Franse
reeht een risico-aansprakelijkheid op de "gardien" van de roerende zaak rust Zie voor het Franse
recht de rechtspraak in par. 2.8. Het gaat in dit soort gevallen in Frankrijk steeds om de aansprake-
lijkheid van de "gardien" van de onroerende zaak. De verwarring wordt waarschijnlijk veroorzaakt
doordat art. 1384 aI. I Ce zowel op roerende als - voor bepaalde schadeoorzaken - op onroerende
zaken ziet. Zie par. 2.3. Daamaast bestaat er een aparte risieo-aansprakelijkheid voor onroerende zaken
(art. 1385 Cc). Deze is echter aileen van toepassing bij instortingen van onroerende zaken. Andere
schadeoorzaken met betrekking tot onroerende zaken vallen onder art. 1384 aI. 1 Ce. Zie over de
verhouding art. 1384 aI. 1 Ce en 1385 Cc par. 2.3.

29 Zie voor het Nederlandse recht par. 4.3.2; voor het Franse reeht par. 2.8 en het Zwitserse recht par.
3.2.3. Zoals in de verschillende paragrafen blijkt zijn in de drie landen overigens de criteria voor het
inschake len van de risico-aansprakeJijkheid niet identiek.
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De tweede consequentie is dat het bij "bijzonder gevaar" niet om een "algemeen
gevaar" moet gaan. Als voorbeeld wordt dan onder meer genoemd het algemeen gevaar
dat met fietsen verkeersovertredingen gemaakt kunnen worden. Daarmee wordt als
grens aangegeven dat art. 6: 173 BW niet van toepassing is, indien schade veroorzaakt
wordt in een situatie waarbij een roerende zaak als instrument van menselijk han del en
wordt gebruikt. Het bepaalt met andere woorden de verhouding van art. 6: 173 BW
tot art. 6: 162 BW. In het geval menselijk handelen met betrekking tot de roerende
zaak de (doorslaggevende) oorzaak is van de schade, komt schade onder omstandighe-
den voor vergoeding in aanmerking op grond van art. 6: 162 BW en niet op grond van
art. 6: 173 BW.30 Slaat Gibbs met zijn wapenstok Henderson op zijn hoofd, dan is
naar Nederlands recht het handelen van Gibbs de oorzaak en niet - zoals in het Franse
rechr' I - de wapenstok.
Een andere negatieve grens biedt overmacht: de van buiten komende oorzaak. Via
de "tenzij-clausule" is bij art. 6: 173 BW bepaald dat geen aansprakelijkheid voor een
roerende zaak bestaat, indien de oorzaak van de schade van buiten de zaak komt."

Zoals betoogd moet een nader invulling van het begrip "gebrek" gezocht worden
binnen de drie getrokken grenzen. Bovendien dient het daarbinnen ruim uitgelegd te
worden. In ieder geval ruimer dan het abnormaliteitscriterium uit het Belgische recht.
De vraag is echter hoe ruim het gemterpreteerd moet worden. Nieuwenhuis, Klaassen
en Schoordijk zijn op zoek gegaan naar een criterium dat niet samenvalt met de door
mij getrokken drie grenzen. Gezien de tekst van art. 6: 173 BW en de parlementaire
geschiedenis daarop ligt dit ook voor de hand. Het begrip "gebrek" wordt daar immers
een zelfstandige betekenis gegeven naast de andere voorwaarden van art. 6: 173 BW.
Voor mij is het echter de vraag in hoeverre de ruime uitleg van het begrip "gebrek"
nog afgebakend kan worden van de drie getrokken grenzen, zodat daar voor de praktijk
een werkbaar criterium ontstaat. Met andere woorden: zal de praktijk het theoretisch
criterium niet naar zijn hand zetten?" In Belgie is van een dergelijke ontwikkeling
sprake. Comelis beschrijft in zijn dissertatie hoe de praktijk daar vorm geeft aan het
begrip "gebrek": de rechtspraak concludeert uit de afwezigheid van andere oorzaken
dat een gebrek de oorzaak van de schade is. In dat geval

"vervaagt (..) het onderscheid met het Franse stelsel dat geen bewijs van een gebrek
vergt.?"

30 Qua systematiek komt het Nederlandse recht in dit opzicht overeen met het Zwitserse recht. In het
Franse recht bestaat risico-aansprakelijkheid voor roerende zaken ook al worden ze gebruikt als
instrument in handen van een mens. Zie par. 2.4. Of een slachtoffer in zijn vordering in Frankrijk
nu baseert op schuld-aansprakelijkheid of risico-aansprakelijkheid maakt qua resultaat niet meer uit.

31 Zie par. 2.4.
32 Zie par. 4.8.2.
33 Strikt genomen zijn de voorwaarden voor aansprakeJijkheid en de bewijspositie verschillende

onderwerpen.
34 Comelis, a.w. 1982, bIz. 138. Een opmerkeJijk voorbeeld van hoe in de praktijk met theoretische

begrippen wordt omgesprongen.
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Indien de ruime uitleg van bet begrip "gebrek" dicht tegen de drie hierboven genoemde
grenzen aan zou Iiggen, dan zou - voor de gevallen die binnen die drie grenzen liggen
- het Nederlandse recht inspiratie kunnen opdoen uit het Franse recht."

In Frankrijk is voor deze gevallen doorslaggevend of er beweging van de roerende
zaak was en contact tussen deze zaak en de benadeelde." Voor Nederland zou dat
kunnen betekenen dat "beweging en contact" al snel tot aansprakelijkheid zou leiden.
Een criterium dat voor de praktijk hanteerbaar is en dat naar mijn mening op grond
van art. 6: 173 BW verdedigbaar is.

Nu kan tegen deze benadering worden aangevoerd datmet art. 6: 173 BW uitdrukke-
lijk beoogd is voor Nederland een beperktere aansprakelijkheid voor roerende zaken
in het leven te roepen dan in Frankrijk." Dit is stellig waar. Het bezwaar gaat echter
langs mijn betoog heen. De Nederlandse aansprakelijkheid voor roerende zaken is
narnelijk beperkter dan de Franse." Mijn benadering brengt daarin geen verandering.
Doel van het betoog is niet a1snog het Franse stelsel van risico-aansprakelijkbeid voor
roerende zaken te introduceren, maar om binnen de beperktere NederIandse regeling
het begrip "gebrek" - voor de situaties die binnen de drie getrokken grenzen vallen -
een criterium te ontwikkelen dat zowel recht doet aan de strekking van art. 6: 173

BW als werkbaar is voor de praktijk. Het Franse recht biedt een dergelijk criterium.
Zou het voorgestelde criterium in de rechtspraktijk ingang vinden, dan behoeft er geen
vrees te zijn voor "de vele moeilijkbeden die het Franse recht C.. ) heeft opgeroepen",
zoals in de parlementaire geschiedenis op het huidige art. 6: 173 BW werd aangesne-
den." De moeilijkbeden van het Franse recht met betrekking tot de aansprakelijkbeid
voor roerende zaken liggen namelijk op het terrein van het vaststellen van de
aansprakelijke persoon." Voor bet overige - met name de vraag wanneer een roeren-
de zaak de schade veroorzaakt heeft - levert het weinig problemen Op.41De proble-
men die er nog zijn, hebben geen betrekking op de gevallen die tot de werkingssfeer
van art. 6: 173 BW behoren."

35 Zoals in het voorgaande ook al besproken, gaat de Franse risico-aansprakelijkheid verder dan de
Nederlandse. Bijvoorbeeld indien een roerende zaak als instrument gebruikt wordt. lie verder par.
2.4. HerZwitserse rechtkentgeen algemene risico-aansprakelijkheid voor roerende zaken. Wei bestaan
er plannen deze te introduceren.

36 lie par. 2.7.
37 PG Boek 6, biz. 745.
38 lie hiervoor.
39 PG Boek 6, biz. 745.
40 lie par. 2.13.
41 lie de par. 2.7, 2.8 en 2.9.
42 Bijvoorbeeld wanneer risico-aansprakelijkheid bestaat terwijl een roerende zaak als instrumentgebruikt

wordt. Een vrouw schoot uit noodweer op haar belagers. lij trof doel. Een van de belagers liep letsel
op en sprak de vrouw aan op grond van de aansprakelijkheid voor roerende zaken. Volgens het Franse
recht zou de vrouw in beginsel aansprakelijk zijn. Het gebruik van een roerende zaak als instrument
staat daaraan niet in de weg. Het Hof van Cassatie verwierp in 1992 echter aansprakelijkheid. Het
introduceerde noodweer als bevrijdende omstandigheid bij risico-aansprakelijkheid.
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BEKENDHEID MET HET BJJZONDER GEV AAR

De bekendheidseis van art. 6: 173 BW wordt in de parlementaire geschiedenis slechts
in hoofdlijnen geschetst. Dit is ook zeer goed te begrijpen. De eis heeft immers maar
een beperkt belang. Zij zal niet snel aan aansprakelijkheid in de weg staan." In dit
licht moeten de volgende beschouwingen gelezen worden.

De minister legt uit dat geen aansprakelijkheid bestaat indien niet bekend is dat de
zaak, indien gebrekkig, een bijzonder gevaar voor personen of zaken oplevert." De
bekendheid met het bijzonder gevaar dient in beginsel te bestaan onder de kring van
personen waartoe de aansprakelijke behoort. Het is niet nodig dat het gevaar van
algemene bekendheid is; het is onvoldoende dat ergens ter wereld de wetenschap het
desbetreffende gevaar heeft ontdekt."
Met deze hoofdlijnen zal de rechtspraktijk haar weg moeten vinden. Binnen de
geschetste lijnen bestaan vee 1verschillende interpretatiemogelijkheden. Bij het nader
bepalen van de bekendheidseis rijst natuurlijk direct de vraag hoe zij zicb verhoudt
tot die bij gevaarlijke stoffen en gebrekkige produkten. Oaarom een korte excursie
naar bekendheid bij gevaarlijke stoffen en bet ontwikkelingsrisico bij gebrekkige
produkten.

Om te beginnen de bekendheidseis bij gevaarlijke stoffen. Deze is niet gebeel
duidelijk. In de Memorie van Toelichting merkte de minister op dat bet uiteraard
voldoende zal zijn dat bekendheid bestaat in de kring van degenen die in het maat-
schappelijk verkeer met de betreffende stof te maken hebben." Dit criterium biedt
echter weinig houvast. Het heeft irnmers verschillende uitlegmogelijkheden. Staat er
dat er bekendheid moet zijn in een kring van deskundigen dan zal het verweer niet
snel slagen. Moet er daarentegen onbekendheid zijn bij Jan Modaal, dan ligt dat
anders. In de Memorie van Antwoord worden beide uitlegrnogelijkheden met elkaar
in verband gebracht. Dit wordt als volgt geformuleerd:

"Wanneer die eigenschap meer bekend was in de kring van hen die in het maatschappelijk
verkeer met die stof te maken hebben, moet zulks voldoende zijn, nu dit voldoende
mogeJijkheden geeft voor ieder om zich omtrent die eigenschap te informeren.v'"

De minister sluit derhalve aan bij de mogelijkheid dat een ieder zich kan informeren.
Eerder in de Memorie van Antwoord betoogde de minister dat het ontwikkelingsrisico
bij produktenaansprakelijkheid niet stringenter wordt uitgelegd dan de bekendheidseis

43 Nieuwenhuis, a.w. 1983, biz. 587. Ook Hartkamp en De Groot hechten weinig praktisch belang aan
de bekendheidseis. Zie Asser-Hartkamp III, nr. 173 en De Groot, Wettelijke aansprakelijkheid voor
schade veroorzaakt door bestaande gebouwen en werken en door het gebruik van gebrekkige zaken,
Bouwrecht 1979, biz. 608.

44 PG Boek 6, biz. 743.
45 PG Boek 6, biz. 750.
46 TK 21 202, nr. 3, biz. 42.
47 TK 21 202, nr. 6, biz. 25.
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bij art. 6: 175 BW.48 De minister noemde de maatstaf voor de bekendheid bij gevaar-
lijke stoffen "nauw verwant" aan het genoemde ontwikkelingsrisico." Welk criterium
geldt voor dit risico?
In de literatuur betoogt men over het algemeen dat het ontwikkelingsrisico slechts een
beperkte werking heeft." De discussie gaat over de vraag hoe beperkt dan weI.
Taschner legt het zo uit dat een producent verplicht is kennis te nemen van aIle
toegankelijke, relevante binnen- en buitenlandse publicaties." Stolker gaat nog verder.
Hij acht relevant bekendheid bij wie dan ook, of waar dan OOk.52

Terug naar de bekendheidseis bij gebrekkige roerende zaken. In ieder geval is
duidelijk dat de invulling die Stolker geeft aan het ontwikkelingsrisico voor art. 6: 173
BW niet de juiste interpretatie is. De minister heeft immers uitdrukkelijk gezegd dat
onvoldoende is dat ergens ter wereld de wetenschap het gevaar heeft ontdekt." Het
lijkt iiberhaupt de vraag of de bekendheidseis van art. 6: 173 BW nauw verwant is met
het ontwikkelingsrisico. Bij het formuleren van dat laatste risico is immers het woord
"onmogelijk" gebruikt." In de forrnulering van de bekendheidseis in art. 6: 173 BW
komt dat woord niet voor. Dit betekent volgens mij dat het criterium voor de bekend-
heidseis van art. 6: 173 BW niet identiek, of nauw verwant is aan het criterium voor
het ontwikkelingsrisico. Aan dit laatste criterium is veeI sneller voldaan dan aan het
eerste. Voor de uitleg van de bekendheidseis van art. 6: 173 BW dient derhalve niet
aangesloten te worden bij het ontwikkelingsrisico van art. 6:185 BW. Voor de
bekendheidseis bij stoffen heeft de minister uitdrukkelijk medegedeeld dat de
bekendheidseis daar een andere inkleding vergt dan bij produktenaansprakelijkheid
op haar plaats is."

VERWEZENLIJKING VAN HET GEV AAR

De voorwaarde "verwezenlijking van het gevaar" wordt in de parIementaire geschiede-
nis niet nader uitgewerkt. Zij brengt niet met zich dat kosten voor het nemen van
preventieve maatregeIen niet voor vergoeding in aanmerking komen."

CONCLUSlE ROERENDE ZAKEN

Het huidig recht heeft in tegenstelling tot het oude recht een risico-aansprakelijkheid
in het leven geroepen. Daarin staan de begrippen "roerende zaak", "bijzonder gevaar"

48 TK 21 202, nc. 6, biz. 8.
49 TK 21 202, nr. 6, biz. 25.
50 Domrnering-van Rongen, a.w., biz. 237 e.Y. Zie ook Hulst, Grondslagen van milieu-aansprakelijkheid,

diss. Rotterdam 1993, biz. 236 e.Y.
51 Taschner, Produkthaftungsgesetz und EG Haftungsprodukt-richtlinie, MUnchen 1990, biz. 147 e.Y.
52 Stolker, Vijf argumenten tegen het ontwikkelingsverweer, NJB 1989, biz. 643 e.Y.
53 PG Boek 6, biz. 750.
54 Art. 6:185 BW.
55 TK 21 202, nr. 9, biz. 5.
56 Zie onder par. 4.13.
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en "gebrek" centraal. Het criterium "roerende zaak" moet volgens de regels van het
zakenrecht worden uitgelegd. Dieren, motorrijtuigen, schepen en luchtvaartuigen zijn
uitgesloten. Voor deze roerende zaken bestaan aparte aansprakelijkheidsregelingen.
Het artikel ziet niet op born en. Maken bomen een bestanddeel uit van een werk, dan
kan daarvoor aansprakelijkheid bestaan op grond van art. 6: 174 BW. Van een bijzon-
der gevaar is sprake als de schade veroorzaakt wordt door een gebrek dat inherent
is aan de zaak. Daardoor worden twee soorten gevallen van art. 6: 173 BW uitgesloten.
Allereerst de situaties waarbij een roerende zaak als instrument van een mens gebruikt
wordt (een vrouw schiet een man met een revolver neer). Schadevergoeding kan dan
aileen op grond van art. 6: 162 BW gevorderd worden. Bij de andere groep gevallen
gaat het om de positie van een roerende zaak die de oorzaak is van de schade (een
bananenschil op de vloer van een superrnarkt en dergelijke). Evenals in Frankrijk en
Zwitserland kan in Nederland voor dezetype schadeoorzaken aansprakelijkheid bestaan
op grond van de risico-aansprakelijkheid voor onroerende zaken.
Een zaak is gebrekkig als zij niet voldoet aan de eisen van veiligheid die men daaraan
in de gegeven omstandigheden mag ste\1en. Daarvan is in ieder geval sprake als de
zaak niet voldoet aan de geschreven veiligheidseisen. Voor het overige biedt het
criterium weinig houvast voor de praktijk. Verdedigbaar is volgens mij dat het Franse
recht binnen de voorwaarden van art. 6: 173 BW inspiratie kan bieden. In Frankrijk
is voor deze geva\1en doorslaggevend of er beweging van de roerende zaak was, en
contact tussen deze zaak en de benadeelde. Voor Nederland zou dat kunnen betekenen
dat "beweging en contact" al snel tot aansprakelijkheid zou leiden. Een criterium dat
voor de praktijk hanteerbaar is en dat naar mijn mening op grond van art. 6: 173 BW
verdedigbaar is.
Duidelijk is in ieder geval dat een verzwaring van de aansprakelijkheid heeft plaatsge-
vonden.

3 De voorwaarden voor aansprakelijkheid voor opstallen

3.1 De aansprakelijkheid onder het oude recht

In tegenste\1ing tot art. 1403 lid 1 (oud) BW (gebrekkige zaken) had art. 1405 (oud)
BW wei een zelfstandige betekenis naast art. 140] (oud) BW. Sinds 1925 vestigde
art. 1405 (oud) BW een risico-aansprakelijkheid." De sleutelwoorden van deze
aansprakelijkheid waren: gebouw en instorting. Beide begrippen werden in de
rechtspraak ruim uitgelegd.
Zo oordeelde de Hoge Raad in 1975 dat onder "gebouw" moest worden verstaan een
bouwsel dat naar aard en inrichting bestemd is om duurzaam ter plaatse te blijven,
waarbij niet van belang is of technisch de mogelijkheid zou hebben bestaan om het

57 HR 29 mei 1925, NJ 1925,750 (Haarlemmerdijk).
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te verplaatsen." Onder deze omschrijving werden niet aileen de traditionele (al dan
niet voltooide) gebouwen als bijvoorbeeld woonhuizen, kantoren, fabrieken en kerken
gebracht maar ook een schutting, een muur, een brug, een damwand, een strekdam
en een waterleidingbuis." De aansprakelijkheid gold ook voor onderdelen van het
gebouw zoals bijvoorbeeld een lift, een dakpan, een brandladder of een schoorsteen."
Bouwputten en afgravingen werden niet als "gebouw" gezien, evenmin als wegen of
trortoirs.?'
De eis dat het bouwsel bestemd moest zijn om duurzaam ter plaatse te blijven, sloot
bijvoorbeeld een verplaatsbare circustent of verplaatsbare kermisattracties uit.
De eis van "instorting" werd eveneens ruim geinterpreteerd, Er was niet aileen
aansprakelijkheid bij een gehele maar ook bij een gedeeltelijke instorting. Maar vereist
bleef een bepaalde mate van instorting. Mede daarom vielen bijvoorbeeld de situaties
van ongeschikte vloeren (te harde ondergrond bij speelwerktuig)", openstaande
kelderluiken'", afvoerputten met gevaarlijke vastzuigende werking in zwembaden"
en glasscherven op de vloer van een studentensoos'" niet onder de risico-aanspra-
kelijkheid voor gebouwen.
Voorwaarde voor aansprakelijkheid was dat de instorting veroorzaakt moest zijn door
een gebrek in de constructie van het bouwsel of een gebrekkig onderhoud. Dat was
een feit dat door een slachtoffer niet makkelijk te bewijzen vie!. Daarom werd
vermoed dat de oorzaak van de instorting gelegen was in een gebrekkige constructie
of gebrekkig onderhoud." Op de eigenaar rustte dan de last aannemelijk te maken
dat de instorting veroorzaakt was door een andere oorzaak. Calamiteiten als oorlogsge-
weld, inslaande bliksem, een orkaan, het rijden van een auto tegen een huis werden
algemeen als ontheffingsgronden gezien."

3.2 De voorwaarden voor aansprakelijkheid onder het huidige recht

In het huidig recht is de risico-aansprakelijkheid voor opstallen neergelegd in art. 6: 174
BW. Daarin bestaat aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door:

58 HR 13 juni 1975, NJ 1975,509 (Amercentrale).
59 Zie voor de vindplaatsen van de genoemde en andere voorbeelden: Onrechtmatige Daad IV (Brunner),

nrs. 54 e.v.
60 Zie Onrechtmatige Daad IV (Brunner), nr. 60.
61 Voor bouwputten en afgravingen zie: Hof Amsterdam 7 december 1984, BR 1985, biz. 399. Voor

wegen bestond aileen aansprakelijkheid indien aan de vereisten van art. 1401 (oud) BW voldaan was.
Zie HR 9 januari 1942, NJ 1942,295.

62 Hof's-HertDgenbosch 17 mei 1989, NJ 1990,263.
63 HR 5 november 1965, NJ 1966, 136.
64 Hof Amsterdam 5 december 1991, NJ 1992,824.
65 Rb Zwolle 16 december 1992, Prg, 1993, 3810.
66 Zie Asser-Hartkamp Ill, nr. 187a.
67 Klaassen, a.w., biz 117.
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"een opstal die niet voldoet aan de eisen die men daaraan in de gegeven omstandigheden
mag stellen, en daardoor gevaar voor personen ofzaken oplevert, (..), wanneer dit gevaar
zich verwezenlijkt, (..)."

Voor aansprakelijkheid bestaan derhalve vier voorwaarden:
1. Het moet een opstal zijn,
2. die niet voldoet aan de eisen die men daaraan in de gegeven omstandigheden mag

stell en, en
3. die daardoor een gevaar voor person en of zaken oplevert.
4. Het gevaar voor personen of zaken moet zich hebben verwezenlijkt.

OPSTAL

Met het begrip "opstal" gaat de wetgever een stapje verder dan het oude recht door
niet aIleen "gebouwen" onder een risico-aansprakelijkheid te brengen maar ook andere
met de grond verenigde "werken". Volgens de minister betekent dit dat niet alleen
huizen en gebouwen en alle bestanddelen daarvan - zoals liften, brandladders en
dergeIijke - maar ook muren, schuttingen;sluiswerken, verharde wegen, teiefoonpalen,
riolen, mijngangen etc. een "werk" zijn in de zin van art. 6: 174 BW.68
Bij de uitleg van het begrip "werken" is onder meer het Zwitserse recht een bron van
inspiratie." Ook bouwputten, afgravingen en zwembaden zijn "Werken" in het
Zwitserse recht, zoals iedere onroerende zaak in het Zwitserse recht een "Werk" is
indien deze door menselijk ingrijpen gevormd is."
Als gevolg van de eis van "menselijk ingrijpen" worden in het Zwitserse recht onroe-
rende zaken in de vrije natuur (bomen, rivieren en moerassen met veenbroei) in
beginsel van de risico-aansprakelijkheid voor "Werken" uitgesloten. Zijn onroerende
zaken in de vrije natuur echter door mensen veranderd, dan gelden ze daarmee als
"Werken". Gedacht kan worden aan het wijzigen van de loop van een beek ofrivier
of het draineren van sportvelden. Zelfs indien bomen niet door mensenhanden zijn
veranderd, kunnen ze aanleiding geven tot toepassing van de risico-aansprakelijkheid
voor bornen. Dit is het geval indien ze onderdeel uitmaken van een "Werk". Hiervan

68 PO Boek 6, biz. 754.
69 PG Boek 6, biz. 754 noot 2 waarin naar verschillende rechtsstelsels verwezen werd - onder meer het

Zwitserse recht - met het kennelijke doel daaruit inspiratie te putten. Omdat van de genoemde
rechtsstelsels het Zwitserse recht een van de meest toegankelijke is en andere stelsels, zoals
Griekenland en Hongarije praktisch ontoegankelijk zijn wordt hier volstaan met het Zwitserse recht.

70 Hierbij twee kanttekeningen. Het Zwitserse begrip "Werk" kan onder omstandigheden ook roerende
zaken omvatten. Zie par. 3.2.2. Bovendien is voor de aansprakelijkheid van "Werken" vereist dat
een zaak overeenkomstig haar bestemming gebruikt wordt. Voor bijvoorbeeld gebouwen in aanbouw
bestaatnaar Zwitsers rechtgeen risico-aansprakelijkheid, in hetNederlandse rechtwel. Zie par. 3.2.2.
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is sprake bij bomen langs de kant van de weg, bij bomen op parkeerterreinen en bij
bomen op campings."

GEBREK WAARDOOR EEN GEVAAR ONTSTAAT

De risico-aansprakelijkheid van het huidige recht knoopt niet aan bij het begrip
"instorting" maar bij een gebrek van de opstal. Dit brengt een uitbreiding ten opzichte
van het oude recht met zich. Gevallen als gladde of te harde vloeren, openstaande
kelderluiken en afvoerputten met gevaarlijke vastzuigende werking in zwembaden,
bomen op wegen of gaten in wegen kunnen leiden tot toepassing van de risico-aanspra-
kelijkheid voor opstallen." Daarrnee sluit het Nederlandse recht, zoals kennelijk
beoogd", aan bij zowel het Zwitserse als het Franse recht."
In de Toelichting wordt over het begrip "gebrek" het volgende gezegd:

"Het artikel verstaat onder een gebrekkige toestand een dusdanige toestand dat men - de
bezitter, of een ander - een onrechtmatige daad pleegt jegens degene wiens persoon of
goed gevaar loopt, indien men, hoewel bekend met de toe stand, deze onveranderd laat.
Of dit het geval is, hangt van verschillende omstandigheden af. Zo zal bij een voor het
publiek toegankelijk gebouw of werk eerder van een gebreklcige toestand gesproken moeten
worden dan bij een gesloten huis of een werk op een besloten terrein. Bij een bouwwerk
in aanbouw zal een toestand niet als gebrekkig gelden, die bij een voltooid werk zeker
als zodanig zou worden aangemerkt. Zo kan tens lotte van de al dan niet aanwezigheid van
waarschuwingsborden afhangen of de toestand waarin een gebouw ofwerk zich bevindt,
gebrekkig is in de zin van het onderhavige artikel.,,75

Hieruit kan worden afgeleid dat onder meer de volgende factoren van belang zijn bij
het bepalen of een opstal gebrekkig is:
1. De mate van toegankelijkheid voor het publiek van de opstal.
2. De mate waarin de opstaI voltooid is.
3. De aanwezigheid van waarschuwingsborden.

Deze factoren zijn in wezen terug te voeren op het verwachtingspatroon dat men
gegeven de omstandigheden redelijkerwijs mocht hebben ten aanzien van de veiligheid
van zijn persoon en zaken. Hetzelfde criterium als bij de roerende zaken en produkten.
Ook hier geeft dit criterium dezelfde problemen." Het is niet altijd goed duidelijk
wanneer er nu sprake is van een gebrek.

71 Zie par. 3.2.3. Qua resultaat maakt het bij bomen overigens weinig uit of een slachtoffer onrechtmatige
daad of risico-aansprakelijk.heid aan zijn vordering ten grondslag legt. Zie hierover nader onder par.
4.3.4.

72 In dezelfde zin Asser-Hartkamp 1II, nr. 189.
73 PG Boek 6, biz. 753 e.v.
74 Zie par. 3.2.3 en par. 2.8.
75 PG Boek 6, biz. 755.
76 Zie par. 4.2.2.
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Staat bijvoorbeeld vandaag de dag het kelderluik van cafe de Munt in Amsterdam open
om kratten Cola in de kelder op te kunnen siaan, en valt er weer een bezoeker in, dan
luidt de vraag of het open kelderluik een gebrek van het cafe oplevert." Duidelijk
is dat dit zal afhangen van de omstandigheden. De pariementaire geschiedenis noemt
dan de volgende relevante omstandigheden. Was het gedeelte van het cafe waar het
luik openstond vrij voor het publiek toegankelijk? Was er voldoende duidelijk gewaar-
schuwd voor het openstaan van het luik? De minister laat zich echter niet uit over
de vraag welke eisen aan waarschuwingen moeten worden gesteld. Is een gespannen
touwtje voldoende? Indien het niet donker is, zal dit voor zienden zeker voldoende
zijn. Maar wat als de val gemaakt wordt door een blinde? Of moet het gebrek niet
beoordeeid worden aan de hand van zijn verwachtingspatroon? Evenmin laat de
minister zich uit over de relevantie van het feit dat zich nog nooit een ongeval heeft
voorgedaan. Het Hof Amsterdam yond deze omstandigheid onder het oude recht van
belang."

Bij de aansprakelijkheid voor opstallen spelen die omstandigheden een nog grotere
rol dan bij roerende zaken omdat het gebrek niet gekoppeld is aan een schadeoorzaak
die aan de opstal inherent is. Dit betekent dat touwtjes over voetpaden, roomijs op
een terras of een pakje boter op de vloer van een supermarkt onder omstandigheden
een gebrekkig opstal (voetpad respectievelijk terras en vloer) kunnen opleveren. Dit
zijn juist de gevallen die uitdrukkelijk onttrokken zijn aan art. 6: 173 BW.79
Enkele voorbeelden. De Coninck is broodbezorger. Hij loopt met zijn brood naar de
woning van Heddema. Op het pad dat naar de deur leidt, struikelt hij over een touwtje.
Het is een raadsel wie het daar gespannen heeft." Is de opstal (tuinpad) van Heddema
nu gebrekkig? Mag een broodbezorger verwachten dat er geen touwtjes gespannen
zijn over een pad dat naar de voordeur leidt? Of mag van bern verwacht worden dat
hij zo goed uitkijkt dat hij touwtjes over een tuinpad ziet? Wordt dit anders als hij
een krat brood in zijn armen heeft zodat hij geen touwtjes kan zien?
Nu ligt er midden in de zomer roomijs op een drukbezocht terras van een restaurant.
Een oude, slecht ter been zijnde dame glijdt daarover uit en breekt haar been. Is het
terras gebrekkig? Wordt dit anders als het terras niet drukbezocht was of als niet een
oude dame maar een ravottend kind zijn been breekt? Of hadden oude dame en
ravottend kind maar beter moeten uitkijken? Dezelfde vragen kunnen gesteld worden
met betrekking tot de vloer van een supermarkt. Is deze gebrekkig als daar een pakje

77 Dit voorbeeld is ontleend aan het Kelderluik-arrest HR 5 november 1965, NJ 1966, 136. Voor de
volledige casus en uitspraak zie par. 4.4.1. Het arrest ziet overigens niet op aansprakelijkheid voor
opstallen, maar op aansprakelijkheid ex art. 1401 (oud) BW.

78 Hof Amsterdam 5 december 1991, NJ 1992, 824. Het ging hier om een ongeval in een zwembad
als gevolg van een ondeugdelijke afvoer. Het hof oordeelde dat er geen aansprakelijkheid bestond,
omdat er sinds de opening van het zwembad in 1917 geen vergelijkbare problemen waren geweest
met de afvoerinstallatie. De procedure spee1de in het kader van art. 1401 (oud) BW.

79 Zie par. 4.2.2.
80 Het voorbeeld is ontleend aan HR 22 november 1974, NJ 1975, 149 (Struikelende Broodbezorger).

Dit arrest ziet overigens niet op aansprakelijkheid voor opstallen, maar op aansprakelijkheid ex art.
1401 (oud) BW: gevaarzetting.
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boter op ligt en een koper er een lelijke smak over maakt? Heeft een koopovereen-
komst tussen slachtoffer en bedrijf invloed op de aansprakelijkheid? De parlementaire
geschiedenis geeft geen antwoord op deze vragen, maar laat het ontwikkelen van rele-
vante factoren mede over aan de rechtspraak. De hierboven besproken catalogus van
omstandigheden is niet uitputtend. Uit de parlementaire geschiedenis blijkt duidelijk
dat ook nog andere omstandigheden van belang kunnen zijn. Nu de minister bij de
uitleg van het begrip "gebrek" het Zwitserse recht kennelijk als voorbeeld aanwees,
kan dit recht een inspiratiebron vormen voor andere relevante omstandigheden." In
par. 3.2.3 bespreek ik uitvoerig de factoren die in Zwitserland relevant zijn. Hier geef
ik slechts een korte samenvatting van de omstandigheden die in dat land al dan niet
van belang zijn. Kort komt daarbij ook de situatie in Frankrijk aan de orde. De regels
bij wegen, trottoirs en bomen behandel ik onder een apart hoofdje.

De oplettendheid van een gebruiker van een opstal is in het Zwitserse recht zeer
belangrijk. Vitgangspunt is dat een "Werk" niet gebrekkig is, indien doorsnee gebrui-
kers met een minimale oplettendheid het gevaar kunnen voorzien en voorkomen. In
twee gevaIlen worden strengere eisen gesteld dan in het uitgangspunt. Is een "Werk"
niet open voor het publiek, dan wordt van de gebruikers een grotere oplettendheid
gevergd. Bijvoorbeeld indien een touwtje gespannen is over een tuinpad van een
woonhuis. Maken personen met een specialistische kennis gebruik van een "Werk",
dan geldt hetzelfde. VaIt een dakdekker van het dak van een woning omdat hij op
een daklat ging staan die rot was, dan is er geen aansprakelijkheid op grond van een
gebrekkig "Werk". Is een "Werk" open voorhet publiek, dan steIt deZwitserse rechter
als regel minder hoge eisen aan de oplettendheid van de gebruikers. Vitzondering
hierop vormen wegen en trottoirs. De "Werken" moeten zodanig zijn ingericht dat
niet slechts doorsnee bezoekers maar gebruikers van aile leeftijden en ongeacht hun
lichameJijke gebreken ze veilig kunnen gebruiken. Valt een blinde in een openstaand
kelderluik van een cafe, dan staat zijn blindheid niet aan aansprakelijkbeid voor
gebrekkige "Werken" in de weg. Bij winkels moet zelfs rekening gehouden worden
met een zekere verstrooidheid van de bezoeker als gevolg van de uitgestalde waar."
In het Franse recht speelt de oplettendheid van het slachtoffer aIleen een rol in het
geval de onroerende zaak schade veroorzaakt heeft zonder dat ze in beweging was."
Bijvoorbeeld gladde vloeren en dergelijke. Het slachtoffer kan zijn schade aIleen
vergoed krijgen indien hij bewijst dat hij de schade niet kon voorzien en vermijden.

Onbevoegd gebruik van de opstal heeft tot gevolg dat het slachtoffer voor de
Zwitserse rechter geen beroep kan doen op de risico-aansprakelijkheid voor "Werken".
Breekt iemand in een woonhuis in en glijdt hij uit over de pas geboende parketvloer,

81 PG Boek 6, bIz. 754.
82 Zie over de regels met betrekking tot oplettendheid par. 3.2.3. Het gaat hier overigens uitdrukkeJijk

om de vraag of een "Werk" gebrekkig is en niet of het slachtoffer eigen schuld heeft. In het Franse
recht kan de oplettendheid van het slachtoffer ook een rol spelen bij de vraag of een onroerende zaak
de schade veroorzaakt heeft. Zie onder par. 2.8.

83 De categorie: geen beweging, weI contact. Zie par. 2.8. Daarbuiten kan het ook bij "eigen schuld"
aan de orde komen.
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dan kan hij zijn schade niet vergoed krijgen op grond van de aansprakelijkheid voor
"Werken".84 Hetzelfde geldt in Frankrijk."

Strijd met geschreven veiligheidvoorschriften levert in Zwitserland een aanwijzing
op dat het "Werk" gebrekkig is."

Een overeenkomst tussen slachtoffer en bezitter/bedrijf van een opstal doet aan de
aansprakelijkbeid voor gebrekkige werken niet af. Met andere woorden: gJijdt iemand
in een winkel uit over een te gladde vloer of va It iemand in een openstaand kelderluik
van een cafe, dan hoeft naar Zwitsers recht niet onderzocht te worden of er tussen
aangesproken bedrijf en slachtoffer een overeenkomst bestaat. Het is niet van
belang."
In het Franse recht worden de hier besproken situaties beschouwd als voorbeelden
van buitencontractuele aansprakelijkheid, ook al bestaat er tussen slachtoffer en de
aansprakelijke persoon een overeenkomst."

De omstandigheid dat zich met de concrete opstal nooit eerder een dergelijk ongeval
heeft voorgedaan is niet relevant bij de vaststelling of de opstal gebrekkig was."
Evenmin als de omstandigheid dat aIle gebruikelijke maatregelen genomen zijn om
de schade te voorkomen of dat een vergunning verleend is."

VERWEZENLIJKING VAN HET GEV AAR

Aan het criterium "verwezenlijking van het gevaar" wordt in de parlementaire
geschiedenis geen nadere beschouwing gewijd. Het vereiste zal waarschijnlijk - evenals
bij roerende zaken en gevaarlijk stoffen - weinig om het lijf hebben. Ik verwijs naar
par. 4.2.2 en 4.4.2.

3.3 De voorwaarden voor aansprakelijkheid bij wegen

In de parlementaire geschiedenis wordt aan het begrip "gebrek" voor verharde wegen
een nadere invulling gegeven:

84 Zie par. 3.2.3.
85 Zie par. 2.6.4.
86 Zie par. 3.2.3.
87 Zie par. 3.2.3.
88 Slechts indien een zaak schade veroorzaakt, die behoort tot het eigenlijke onderwerp van een overeen-

komst, is de buitencontractueleweg afgesloten. Bijvoorbeeld een treinongeluk bij een vervoerovereen-
komst. Zie nader par. 2.6.2.

89 Zie par. 3.2.3.
90 Zie par. 3.2.3. In het Nederlandse recht heeft de Hoge Raad in het arrest Janssen Nefabas (HR 6 april

1990, NJ 1990, 573) eenzelfde regel ontwikkeld in het kader van de aansprakelijkheid voor
arbeidsongevallen. Onduidelijk is echter in hoeverre zij geldt met betrekking tot de aansprakelijkheid
voor opstallen.
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"Het antwoord op de vraag of de weg in een staat van onderhoud verkeerde als van het
tot schade vergoeding aangesproken overheidslichaam kon worden geeist, zaJ mede worden
bepaald door de financiele annslag die dat overheidsliehaam had, terwijl het ter zake van
onderhoud van open bare wegen mede onder afweging met andere overheidstaken gevoerde
beleid door de burgerlijke reehter niet volledig kan worden getoetst. ( ..)
Dit houdt niet in dat het onderhoudsniveau bij gebreke aan financiele mogeJijkheden
bene den een aanvaardbaar peil zal mogen dalen, of dat men bekende gevaarlijke situaties
zal mogen laten voortbestaan, maar wei dat de weggebruikers bij de door hen in aeht te
nemen omziehtigheid er rekening mee zullen moeten houden dat wegen niet steeds in
perfeete staat verkeren, bijvoorbeeld wat betreft de stroefheid of gelijkmatigheid van het
wegdek of de afwezigheid van het risieo van aquaplaning, waarbij uiteraard de aard van
de weg (snelheid, dorpsweggetjes) een rol zal kunnen spelen. (..)
Men bedenke (..) overigens dat het enkele feit dat geen waarsehuwingsbord is geplaatst,
waar dit op zich zelf wellieht wenselijk was, de weg nog niet bestempelt tot een weg die
"niet voldoet aan de eisen die men daaraan in de gegeven omstandigheden mag stel-
len".,,9J

Voor verharde wegen die door een overheidslichaam worden onderhouden, gelden
derhalve de volgende bijzondere regels:
a. Het niet plaatsen van waarschuwingsborden op plaatsen waar dit wellicht

wenselijk is, leidt niet tot de conclusie dat een verharde weg gebrekkig is. Een
regel die ook in het Zwitserse en Franse recht bekend is.92

b. De financiele draagkracht in combinatie met de afweging met andere overheidsta-
ken leidt er toe dat weggebruikers er rekening mee zullen moeten houden dat
wegen niet steeds in perfecte staat verkeren, waarbij de aard van de weg een rol
zal kunnen spelen.

Inmiddels is in de literatuur naar aanleiding van het arrest Gemeente Diemen tegen
Rep- Tax93 de vraag opgeworpen in hoeverre naar huidig recht de financiele draag-
kracht van de overheid een factor kan zijn bij het bepaJen van de aansprakelijkheid
voor wegen."
In het genoemde arrest ging het om een bussluis die zo aangelegd was dat autobussen
de sluis wei zonder schade konden passeren, maar gewone personenauto's niet. Als
gevolg van de wegconstructie vielen zij bij gebruik in een gat. Hoewel gewaarschuwd
door een aantaJ borden, reed een taxi van Rep-Tax de sluis in met emstige schade
als gevolg. In cassatie kwam onder meer aan de orde of de gewone aansprakelijkheids-
regels hadden te gelden of de bijzondere omdat de aangesproken persoon een overheid
was. De Hoge Raad gaf daarop als antwoord:

91 PG Boek 6 (Inv.), biz. 1394.
92 Zie par. 3.2.3. en 2.12.3.
93 HR 20 maart 1992, NJ 1993, 547.
94 Spier, NTBR 1993, biz. 46 e.v.
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"De vraag of een bepaalde handeling een zodanig gevaar voor eens anders persoon of goed
in het leven roept dat zij jegens de ander, die daardoor schade lijdt, onrechtrnatig is, moet
door de rechter naar de gewone hiervoor geldende rechtsregels worden beoordeeld, ook
wanneer die handeling is verricht door een gemeente bij de uitvoering van haar taak ter
zake van de openbare wegen waarvoor zij de zorg heeft."

Spier leidt hieruit af dat het college een bijzondere bejegening van de overheid op
het stuk van wegen afwijst. Hierrnee zou het doek gevallen zijn voor de hierboven
weergegeven ontboezeming van de minister en de oude rechtspraak waarin de overheid
wei een (enigszins) bijzondere positie werd toegekend." De vraag rijst derhalve of
financiele draagkracht van de overheid geen relevante factor meer is bij de aansprake-
lijkheid voor wegen.

Wat is de situatie in Frankrijk en Zwitserland op dit punt? In Frankrijk oordeelt de
administratieve rechter over de aansprakelijkheid voor wegen. Hij hanteert minder
strenge regels dan de civiele rechter bij onroerende zaken. Bekendheid bij de overheid
met het gevaar van de weg en de mogelijkheid van de overheid om in praktisch en
financieel opzicht het ongeval te verrnijden spelen een grote rol."
De Zwitserse rechter neemt zijn beslissing op grond van dezelfde civielrechtelijke
norrnen als gelden voor andere "Werken". Aanvankelijk woog hij de geldzorgen van
de overheid niet als factor bij een beslissing over aansprakelijkheid voor wegen. Later
ging hij steeds meer rekening houden met het feit dat de overheid de aansprakelijke
persoon was. Dit gebeurde echter aileen in die situaties dat weersinvloeden - sneeuw,
ijzel en regen of een gebrek aan verlichting - de oorzaak waren van de gebrekkige
toestand van wegen. Met andere woorden: slechts bij de strooi- en reinigingsplicht
en de verlichtingsplicht speleo de kosten voor de overheid een rol bij het bepalen of
een weg gebrekkig is."

Terug naar het Nederlandse recht. Heeft de Hoge Raad in het arrest Gemeente Diemen
tegen Rep-Tax geoordeeld dat de financiele draagkracht van de overheid bij de
aansprakelijkheid voor wegen geen relevante factor meer is? Naar mijn meniog kan
de Hoge Raad niet bedoeld hebben dat de overheid onder aile omstandigheden de
wegen sneeuw- en ijsvrij moet houden ofverlichten op straffe van aansprakelijkheid.
Deze eis werd onder het oude recht niet gesteld en ook niet in de parlementaire
geschiedenis van het huidige art. 6: 174 BW. In zowel het Franse ais Zwitserse recht
wordt rekening gehoudeo met de kosten van sneeuw- en ijsvrij maken van wegen of
het verlichten daarvan. Dit heeft natuurIijk ook een goede reden. De kosten van de
maatregelen voor een volledig sneeuw- en ijsvrij maken van wegen of het volledig
verlichten van wegen staan immers niet in verhouding tot het doel dat ze beogen te

95 Spier, a.w. 1993, biz. 47. Spier houdt bij deze conclusie een slag om de arm. Hij leidt haar immers
in met de woorden: "Zie ik het goed, (..)" (biz. 47).

96 Zie par. 2.12.3.
97 Zie par. 3.2.3.
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dienen: de verkeersveiligheid. De geciteerde overweging uit het arrest biedt voor deze
opvatting ook een aanknopingspunt. Uitdrukkelijk spreekt de Hoge Raad immers van
een actieve gevaarzettende daad van de gemeente. Dit in combinatie met de omstan-
digheid dat het in dit arrest ging om een bewust in het leven geroepen wegconstructie,
betekent naar mijn mening dat het arrest slechts een beperkte betekenis heeft. De
kosten voor het verhelpen van weersinvloeden of verlichtingen blijven daarmee een
relevante factor bij het bepalen of een weg gebrekkig is.
In de geciteerde overweging van de minister zou de gebrekkigheid van een wegdek
dat stroef of ongelijkmatig is, of het risico van aquaplaning kent, mede beoordeeld
moeten worden aan de hand van de financiele mogelijkbeden van de overheid.
Gegeven het arrest Gemeente Diemen tegen Rep-Tax zal de Hoge Raad de overheid
op deze punten niet anders meer behandelen dan een privepersoon. Rechtsvergelijking
met Frankrijk en Zwitserland leert ook dat in deze situaties de kosten van de overheid
geen rol spelen bij het beoordelen van de aansprakelijkheid." Dit betekent overigens
niet dat in de genoemde situaties automatisch tot aansprakelijkbeid geconcludeerd moet
worden. Dit hangt mede af van andere omstandigheden zoals de oplettendheid van
het slachtoffer (het verwachtingspatroon van het publiek)." Bij aquaplaning zal hij
zijn weggedrag moeten aanpassen. Doet hij dat niet, dan kan hij zijn schade niet
verhalen op de overheid.'??

3.4 De voorwaarden voor aansprakelijkheid voor bomen

Maken bomen een bestanddeel uit van een "Werk", dan kan daarvoor naar Zwitsers
recht aansprakelijkbeid bestaan op grond van de risico-aansprakelijkheid voor
"Werken". Gedacht kan worden aan bomen langs de kant van wegen, op parkeerterrei-
nen en campings. De Zwitserse rechter hanteert echter een criterium voor gebrek dat
nauwelijks afwijkt van dat van schuld-aansprakelijkheid. De bomen moeten regelmatig
gecontroleerd worden op rot. Daarbij moet de inspectie verder gaan dan slechts een
controle met het blote oog.1011102

3.5 Conclusie aansprakelijkheid voor opstallen

Voor opstallen geldt - evenals onder het oude recht - een risico-aansprakelijkheid. Het
risico is echter verruimd doordat het begrip "opstal" ruimer wordt gefonnuleerd. Het

98 lie par. 2.12.3 en 3.2.3.
99 Spier lijkt dit ook te betogen, a.w, 1993, biz 47 e.v.
100 lie voor het Zwitserse recht par. 3.2.3 en het Franse recht par. 2.12.3.
101 lie par. 3.2.3.
102 In het Franse recht geldt voor bomen een risico-aansprakelijkheid, ongeacht of ze bestanddeel

uitmaken van een door mensen gevormd onroerende zaak. Beperkingen daarvan worden gezocht in
het begrip "gardien", de daad van een derde, overmacht en risico-aanvaarding. Zie par. 2.12.4.1.
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omvat nu niet alleen "gebouwen" maar ook "werken". Dit betekent dat gevallen onder
deze aansprakelijkheid gekomen zijn die v66r 1992 onder de gewone onrechtmatige
daad (bijvoorbeeld onder gevaarzetting) vielen: verharde wegen, openstaand kelderluik
en indien het Zwitserse recht gevolgd wordt ook de gevallen van roomijs op een terras,
boter op een vloer van een superrnarkt en een touwtje over het pad naar de voordeur
van een woonhuis. De aansprakelijkheid voor die gevallen is duidelijk verzwaard.
Onder het oude recht stond de "instorting" centraal. Dit is onder het huidige recht
anders. Daar luidt de vraag of de opstal gebrekkig is. Voor de beantwoording van die
vraag geeft de wetgever vier factoren: 1. de toegankelijkheid voor het publiek 2. de
mate van voltooiing 3. het verwachtingspatroon van de norrnale gebruiker 4. waarschu-
wingen. Hieruit valt afte leiden dat het in wezen gaat om het verwachtingspatroon
dat men redelijkerwijs mag hebben ten aanzien van de veiligheid van persoon en zaak.
Dit criterium sluit aan bij dat van gebrekkige zaken en produkten. Voor opstallen
wordt het echter anders uitgewerkt dan voor roerende zaken. Bij roerende zaken is
vereist dat de schade veroorzaakt wordt door een inherent gebrek. Bij opstallen is dit
niet het geval. Dit heeft tot gevolg dat de omstandigheden van een geval veel
belangrijker zijn bij opstallen. Deze worden in de parlementaire geschiedenis echter
nauwelijks genoemd.
Het Zwitserse recht is door de minister in deze kennelijk als voorbeeld gesteld. Daar
spelen naast de in de parlementaire geschiedenis genoemde factoren ook de volgende
een rol: de oplettendheid van het slachtoffer, geschreven veiligheidsnormen, en al dan
niet bevoegd gebruik van de opstal. Niet relevant is het bestaan van een overeenkomst,
de omstandigheid dat een dergelijk ongeval zich nooit eerder heeft voorgedaan en het
feit dat aIle gebruikelijke voorzorgsmaatregelen getroffen zijn.
In Frankrijk is in de hier besproken gevallen van groot belang of het slachtoffer het
ongeval kon voorzien en voorkomen. Het bestaan van een overeenkomst tussen
slachtoffer en aansprakelijke persoon speelt daarbij geen rol.
Bij wegen is volgens de minister ook de financiele draagkracht een afwegingsfactor.
Sinds het arrest Gemeente Diemen tegen Rep-Tax ligt dit wat genuanceerder. Voor
de situatie dat een ongeval veroorzaakt wordt door weersinvloeden (beijzelde weg)
of verlichting is de financiele draagkracht van belang, voor andere schade-oorzaken
(kuilen in wegen) niet. Dit betekent overigens niet dat de overheid voor deze andere
schade-oorzaken automatisch aansprakelijk is; aansprakelijkheid moet aan de hand
van de verschillende afwegingsfactoren (waaronder oplettendheid van de gebruiker)
bepaald worden.
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4 De voorwaarden voor aansprakelijkheid voor gevaarlijke stoffen en bod em-
verontreiniging

4.1 De aansprakelijkheid onder het huidige recht

Vanafhet begin van de jaren negentig woedt in de literatuur een hevige discussie over
de vraag welke norm en gelden voor aansprakelijkbeid voor gevaarlijke stoffen.'?'
Het ging daarbij met name om bodemverontreinigingen vanaf de jaren vijftig.'?'
De inzet van deze discussie is groot. Vele tientallen terreinen zijn vervuild en moeten
schoon gemaakt worden. De kosten van saneren zijn enorm. De overheid wil mede
daarom deze kosten zoveel mogelijk verhalen op de vervuiler.!"
Het probleem bij het verhaal van saneringskosten is dat het aansprakelijkheidsrecht
geen specifieke regeling kent voor de aansprakelijkbeid voor gevaarlijke stoffen of
bodemverontreiniging.l'" De weg naar aansprakelijkbeid leidt via art. 1401 (oud)
BWen art. 6:162 BW.107II08
Kern van de problematiek is de vraag wanneer een vervuiler zich onzorgvuldig heeft
gedragen in de zin van art. 1401 (oud) BW of art. 6:162 BW. Daarbij speelt met name
de vraag of aansprakelijkheid ook bestaat indien een vervuiler ten tijde van de vervui-
ling niet wist ofbehoorde te weten dat het storten oflozen van afvalstoffen gevaarlijk
was voor mens en milieu: de bekendheidseis. De genoemde artikelen vestigen namelijk
slechts aansprakelijkheid voor schade die het voorzienbaar gevolg is van een handelen
of nalaten.!"
Het probleem daarbij is aan te geven hoe de rechter vonn geeft aan de bekendheidseis
bij bodemverontreiniging. Volgens Van Dunne blijkt uit de rechtspraak van deze eeuw

103 Over de nonnen bij gevaarzetting in het algemeen wordt aI een eeuw lang gediscussieerd. Zie voor
een overzicht van literatuur: Van Dunne, Een kamikaze-aktie op de Rotte, WPNR 5976 (1990), biz.
616 tim 620 en a.w. 1993, biz. 445 e.v.

104 Van Dunne, a.w. WPNR 5976, biz. 613 e.v.; Vranken, Zorgvuldigheidsnonn en aansprakelijkheid
voor bodemverontreiniging uit het veri eden ItIm III, WPNR 5953 tim 5955 (1990), biz. 177 tim 181,
193 tim 199 en 211 tim 216.

105 Het probleem voorde overheid om saneringskosten voldaan te krijgen zal aanmerkelijk k1einerworden
indien art. 27 d-3 Ontwerpwet bodembeschenning is ingevoerd. Dan speelt het onrechtrnatig gedrag
van een vervuiler geen rol meer. Zie par. 4.5. Op bet moment van afsluiten van dit onderzoek was
de Ontwerpwet bod em besch enning echter nog geen geldend recht.

106 Art. 21 IBS regelt de aansprakelijkheid voor bodemverontreiniging. Het artikel verwijst naar de
nonnen van art. 1401 (oud) BW en art. 6:162 BW.

107 Vanaf 1992 gelden art. 6:173 en 6:174 BW (een verruimde versie van art. 1405 (oud) BW). Deze
artikelen kunnen bij bepaalde milieuverontreinigingen soelaas bieden. In de Overgangswet is bepaald
dat de aansprakelijkheidsvraag beantwoord moet worden door het recht dat geldt wanneer aan aile
vereisten voor aansprakelijkheid is voldaan (waaronder het ontstaan van de schade). Zie voor kritiek
op deze regel Spier en Sterk, Onrechtrnatige daad en schadevergoeding, preadvies VBR 1991, biz.
88 e.v.

108 Bij het afsluiten van dit onderzoek waren het wetsontwerp 21 202 (gevaarlijke stoffen) en 21 556
(onder meer bodemverontreiniging) reeds door de Tweede Kamer aangenomen; de Eerste Kamer
stemde er ecbter nog niet mee in.

109 Van Dam, Zorgvuldigheidsnonn en aansprakelijkheid, diss. Utrecht 1989, biz. 114 e.v.
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dat de vervuiler aansprakelijk is, ook a1 was hij met het gevaar onbekend."? Vranken
betoogt daarentegen dat geen enkel arrest gewezen is waarin aansprakelijkheid werd
aangenomen voor onbekende gevaren.'!' Rechtspraakoverzichten tonen volgens mij
aan dat de (Iagere) rechter nogal ambivalent staat tegenover de bekendheidseis bij
bodemverontreiniging.l ? De Hoge Raad heeft nooit (expliciet) geoordeeld over de
genoemde eis bij bodemverontreiniging. In een zeer beperkt aantal arresten, die ik
hieronder zal bespreken, gaf hij aansprakelijkheidsregels voor gevallen waarbij
gevaarlijke stoffen schade veroorzaken. De vraag is echter in hoeverre de regels uit
die arresten betekenis hebben voor de aansprakelijkheid bij bodemverontreiniging. Met
andere woorden: gaat het in die arresten om situaties die vergelijkbaar zijn met
bodemverontreiniging?
Hieronder zal ik deze vragen aan de orde stellen. Daarbij plaats ik de kanttekening
dat volgens mij ieder antwoord enigszins speculatief is, omdat de rechtspraak van de
Hoge Raad zeer schaars is en niet toegesneden op de aansprakelijkheid voor bodemver-
ontreinigingen.

RET NATRONLOOG-ARREST

In de discussie over bodemverontreiniging speelt het Natronloog-arrest' \3 een belang-
rijke rol. Het arrest gaat over een schoonrnaakster die werkzaam was in het dorpshuis
te Kamerik. Zij trof een emmertje met onbekende vloeistof aan in een berghok. In
overleg met de beheerder verpakte zij dit ernmertje in een kartonnen do os met daar
omheen een vuilniszak, Deze vuilniszak zette zij gereed voor de vuilnisdienst. Een
vuilnisman deponeerde het ernmertje in de vuilniswagen waar het klem kwam te zitten
tussen het verwerkingsmechanisme. Ais gevolg hiervan spoot de inhoud (natronloog)
in een oog van de vuilnisman. De Hoge Raad overwoog ten aanzien van de aanspra-
kelijkheid:

"Het is in strijd met de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer wordt vereist
met het oog op de veiligheid van al degenen die tussen het buiten klaarzetten van vuilnis-
zakken en dat van de afvoering ervan door de vuilnisophaaldienst met de inhoud van de
zakken in aanraking zouden kunnen komen, om een emmertje met onbekende vloeistof
in een kartonnen doos met daarornheen niets anders dan een dichtgebonden plastic
vuilniszak voor afvoering door een vuilnisophaaldienst neer te zetten, tenzij men weet of
gegronde redenen heeft om aan te nemen dat het om een vloeistof gaat die bij aanraking
met de mens geen gevaar oplevert, ofwel de betreffende vuilniszak onder controle houdt

110 Van Dunne, a.w. WPNR 5976, biz. 622 e.v. en Aansprakelijkheid en verweren bij bodemverontreini-
ging uit het verleden, TMA 92-3, bIz. 98 e.v.

1I1 Vranken, a.w. WPNR 5954, bIz. 197.
112 Zie Handboek Milieu-aansprakelijkheid: Jurisprudentie (Spier), nrs. 8,13,14,15, 17,25,29,30 en

Wubs, Het "State of the art" verweer in procedures krachtens art. 21 lid I Interimwet bodemsanering,
TMA 92-3, biz. 89 e.v. Hij concludeert dat het voor een eindconclusie te vroeg is. De lagere rechter
is nog bezig zijn standpunt te bepalen.

113 HR 8 januari 1982, NJ 1982,614.
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en degeen die de zak aan wil pakken waarschuwt voor de aanwezigheid daarin van een
emmertje met een mogelijk gevaarlijke vloeistof"

Over de inhoud en betekenis van bet arrest wordt verscbillend gedacbt. Hieronder zal
ik de verscbillende opvattingen de revue laten passeren.

VRANKEN: HET NATRONLOOG-ARREST IS BEPERKT TOT VUILNISMANNEN

Vranken betoogt dat bet Natronloog-arrest een uitspraak is voor een zeer specifiek
geval waaraan geen bijzondere aansprakelijkbeidsregels voor bodemverontreiniging
mogen worden ontleend. Het specifieke ligt volgens Vranken in bet feit dat bet om
vuilnisopbalers gaat. Hij scbrijft dat waarscbijnlijk beslissend is geweest dat de
vuilnisophalers zicb in een afhankelijke positie bevinden. Zij kunnen immers niet
anders dan de buiten gezette vuilnis meenemen, moeten dat zelfs doen, en bebben tijd
nocb gelegenbeid te controleren of dit vuilnis gevaar oplevert.!"
Voor zijn opvatting geeft Vranken verscbillende argumenten. Allereerst baseert hij
zicb op bet Meerboei-arrest van 1933.115 In dit arrest werd de gemeente aansprakelijk
geacbt jegens de gebruiker van een meerboei die aan de gemeente toebeboorde, omdat
de meerboei ondeugdeJijk was. Volgens Vranken was in bet Meerboei-arrest van groot
belang dat men verpJicbt was van de boei gebruik te maken. Een ander argument levert
bet arrest Van der Lee-Broere, een arrest dat ik bieronder zal bespreken.
Vrankens argumenten overtuigen mij niet. Volgens mij is bet Natronloog-arrest
duidelijk veel algemener geformuleerd. De Hoge Raad spreekt immers van een vereiste
zorgvuldigheidjegens "al degenen die tussen bet buiten klaarzetten van vuilniszakken
en dat van de afvoering ervan door de vuilnisopbaaldienst met de inhoud van de
zakken in aanraking zou kunnen komen". De vereiste zorgvuldigbeid bestaat dus ook
bijvoorbeeld jegens voorbijgangers of spelende kinderen.!" Bovendien biedt bet
arrest geen enkele aanwijzing dat de afhankelijke positie van de vuilnisman een rol
gespeeld beeft. Ook bet argument van het Meerboei-arrest spreekt mij niet aan. Ten
eerste niet omdat Vranken niet aangeeft dat de daar genoemde plicbt in dat arrest door-
slaggevend was voor aansprakelijkbeid, terwijl de opbaalplicbt in zijn visie weI van
doorslaggevende betekenis is voor bet Natronloog-arrest. Maar stel nu dat de plicbt
in bet Meerboei-arrest weI doorslaggevend was voor aansprakelijkbeid, dan nog spreekt
Vrankens interpretatie mij niet aan. De enkele omstandigbeid dat de vuilnisman een
opbaalplicbt beeft, betekent niet dat de zorgvuldigbeidsnorm in bet Meerboei-arrest
dezelfde moet zijn als in bet Natronloog-arrest. De Hoge Raad kan tocb in 1982 een
zorgvuldigheidsnorm banteren, die strenger is dan die van 1933. Het aanscberpen van

114 Vranken, Mededelings-, informatie- en onderzoeksplichten in het verbintenissenrecht 1989, biz. 157.
115 HR 5 mei 1933, NJ 1933, 875.
116 In dezelfde zin: Hulst, a.w., biz. 184; Van Maanen, Spier en Sterk, Van schuld naar risico? Enkele

opmerkingen over ontwikkelingen in bet aansprakelijkheidsrecht, in: AansprakeJijkheden 1990, biz.
126.
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de zorgvuldigheidsnorm wordt door velen als een trend in het aansprakelijkheidsrecht
gezien.'!?

Het arrest Van der Lee-Broere'" van 1979 is volgens Vranken een argument voor
een restrictieve interpretatie van het Natronloog-arrest, omdat de Hoge Raad in het
arrest van 1979 een risico-aansprakelijkheid voor gevaarlijke stoffen expliciet heeft
afgewezen. Volgens mij heeft het arrest Van der Lee-Broere geen betekenis voor de
interpretatie van het Natronloog-arrest.
In het arrest Van der Lee-Broere ging het om een kettingbotsing in plotseling en
onvoorzien optredende dichte mist. Een van de bij de botsing betrokken vraehtwagens
vervoerde vinylaeetaat. Deze stof vatte vlam waardoor schade ontstond.
De Hoge Raad overwoog:

"In onderdeel IV 2 - C .. ) - wordt het bestaan van een rechtsregel ingeroepen welke zou
inhouden dat degeen die een bijzonder gevaar opleverende zaak - i.c. vinylacetaat - onder
zijn opzicht heeft, aansprakelijk is wanneer dat gevaar zich verwezenlijkt, als ware het
verwezenlijken van dat gevaar aan zijn fout te wijten. Het bestaan van een zodanige rechts-
regel kan naar huidig Nederlands recht niet worden aangenomen. Ook bij schade veroor-
zaakt door bijzonder gevaar opleverende zaken die iemand onder zijn opzicht heeft, moet
onrechtmatigheid en schuld worden vastgesteld wi! aansprakelijkheid kunnen worden
aangenomen. "

Vranken leidt uit deze overweging af dat het louter bezitten van een stof die gevaarlijk
is, niet tot aansprakelijkheid kan leiden en verbindt hieraan eonsequenties voor de
zwaarte van de zorgvuldigheidsnorm met betrekking tot gevaarlijke stoffen: deze zou
niet zo zwaar zijn dat zij praktiseh gesproken dieht bij een risico-aansprakelijkheid
Iigt.119

Naar mijn mening heeft de Hoge Raad in dit arrest inderdaad een risico-aansprakelijk-
heid voor gevaarlijke stoffen afgewezen. In zoverre ben ik het met Vranken eens.
Oneens ben ik het met de eonclusie die hij trekt uit het afwijzen van een risico-
aansprakelijkheid. Volgens mij kan aan het afwijzen van een risico-aansprakelijkheid
in dit arrest niet de consequentie worden verbonden dat de zorgvuldigheidsnorm
praktisch gesproken niet dieht tegen een risico-aansprakelijkheid aanligt. Het tegendeel,
namelijk dat de zorgvuldigheidsnorm wei dicht tegen een risico-aansprakelijkheid
aanligt, kan ook niet uit het arrest worden geconcludeerd. De Hoge Raad zegt in het
arrest over de zwaarte van de zorgvuldigheidsnorm immers niets. Hij oordeelt slechts
in algemene bewoordingen dat voor aansprakelijkheid voor gevaarlijke stoff en on-
rechtrnatigheid en schuld (onzorgvuldigheid) vereist is, niets meer en niets minder.

117 Zie onder meer Asser-Hartkamp ill, nr. 69 e.v.; Van Maanen, Spier en Sterk, a.w., biz. 65 e.v. en
de aldaar genoemde literatuur.

118 HR 22 juni 1979, NJ 1979, 535.
119 Vranken, a.w. 1989, biz. 157.
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In zijn noot onder het arrest laat Scholten zich in dezelfde zin uit als hij opmerkt dat
de rechter niet op de risico-aansprakelijkheid van art. 6.3.16 Ontwerp BW (gevaarlijke
stoff en) kon anticiperen omdat de grens van de risico-aansprakelijkheid nog niet vast-
stond en de rechter die moeilijk kon verzinnen.!"

BAUW: HET NATRONLOOG-ARREST IS WAARSCHIJNLIJK BEPERKT TOT LETSELSCHADE

Bauw betoogt dat het Natronloog-arrest lijkt te gaan om een zeer specifieke veilig-
heidsnorm ter voorkoming van letselschade.'!' De bewoordingen van het arrest
bieden daarvoor m.i. verschillende aanknopingspunten. De Hoge Raad spreekt immers
over "de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer wordt vereist met het oog
op de veiligheid van a/ degenen die ( ..)" (cursivering van mij, CS). Hij gebruikt ook
de woorden "een vloeistof ( ..) die bij aanraking met de mens" (cursivering van mij,
CS). Een andere aanwijzing biedt r.o. 5. Daarin staat het volgende:

"De in de voorafgaande overweging weergegeven norm voor in de gevallen als deze in
achtte nemen zorgvuldigheid brengt naar haar aard mee, dat het er, voor aansprakelijkheid
jegens degeen die door het in aanraking komen met de gevaarlijke vloeistofletsel oploopt
in beginsel niet toe doet, of de wijze waarop het letsel door aanraking met de stof in het
gegeven geval precies is veroorzaakt, voorzienbaar was voor de partij die de betreff'ende
zorgvuldigheidsnorm niet in acht heeft genomen" (cursivering van mij, CS).

Het gaat in deze passage om de vraag of vereist is dat de schade voorzienbaar was.
De Hoge Raad overweegt dat bij "gevallen als deze" dit niet vereist is. Vervolgens
lijkt hij deze gevallen te preciseren met de hierboven cursief weergegeven passages.
Met andere woorden: tot letsel.122

Deze aanwijzingen hoeven echter niet te betekenen dat de regel van het arrest dus
beperkt is tot letselschade. In het arrest gaat het immers slechts om letselschade en
daarom kon de Hoge Raad volstaan met overwegingen ten aanzien van die vorm van
schade. Betoogd zou kunnen worden dat de feiten van het arrest goed vergelijkbaar
zijn met een situatie van bodemverontreiniging: in beide gevallen gaat het immers
in wezen om schade door afvalstoffen. De tekst van het arrest biedt echter geen steun
voor dit betoog, maar de tekst van een arrest is niet altijd doorslaggevend voor zijn
betekenis.

120 Van Dunne heeht ook weinig waarde aan het arrest. Zie a.w. 1993, biz. 468 e.v.
121 Bauw, studiepoekets Privaatrecht nr. 47 (Milieu-privaatreeht) 1992, biz. 32.
122 De uitleg waarbij de zorgvuldigheidsnorm van het Natronloog-arrest sleehts ziet op letseisehade, past

bovendien in de door Van Dam besehreven trend dat de reehter veel waarde heeht aan letselsehade
bij de onreehtmatigheid van een daad. Zie a.w., biz. III.
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VERDAM: HETNA 1RONLOOG-ARREST GEEFT EEN BIJZONDERE GEV AARZETTINGSREGEL

Verdam betoogt dat het Natronloog-arrest past in de gevaarzettingsarresten, zoals het
Kelderluik-arrest.!" In dat arrest ging het om het volgende. Sjouwerman, een
werknemer van de Coca-Cola Export Corporation, was bezig cafe de Munt in
Amsterdam te bevoorraden. Tijdens zijn werkzaamheden liet hij het kelderluik
openstaan dat toegang gaftot de voorraadkelder. Een bezoeker van het cafe wilde op
een gegeven moment van het toilet gebruik maken. Op zijn weg naar het toilet zag
hij niet dat het kelderluik openstond. Hij viel in de voorraadkelder en verwondde zijn
linkerbeen. De Hoge Raad noemde de voIgende factoren relevant voor het vaststellen
van aansprakelijkheid:

de mate van waarschijnlijkheid dat de vereiste zorgvuldigheid en oplettendheid
niet zullen worden betracht,
de grootte van de kans dat daaruit ongevallen ontstaan,
de ernst die gevolgen daarvan kunnen hebben, en
de mate van bezwaarlijkheid van de te nemen veiligheidsmaatregelen.

Verdam heeft met deze factoren in de hand gekeken naar de feiten van het Natronloog-
arrest. Dit leverde het volgende beeld op:

- "bijzonder waarschijnIijk is de niet-inachtneming door de vuilnisophalers van de
objectief vereiste oplettendheid en voorzichtigheid, nu zij onbekend waren met de
gevaarlijke stof;

- evenzo zal de kans en de ernst van de daaruit ontstane ongevallen bijzonder groot zijn,
nu het gaat om een gevaarIijke, want bijtende vloeistof (hetgeen men zich weliswaar
niet bewust is, maar dat betreft het aspect van de onbekendheid daarmee);

- de mate van bezwaarIijkheid van te nemen veiligheidsmaatregelen kan ten aanzien van
de door de Hoge Raad in het gegeven geval gestelde plicht tot waarschuwen en het
tussentijds onder controle houden, niet groot worden geacht".124

Hij verbindt hieraan de conclusie dat in het Natronloog-arrest niet de in het Kelderluik-
arrest geformuleerde regel voor beoordeling van de onrechtmatigheid van gevaarzetting
wordt verlaten, ook niet met betrekking tot gevaarlijke stoffen. Het arrest geeft volgens
hem slechts een regel voor het geval van onbekendheid met de stof.
Met Verdam ben ik van mening dat het Natronloog-arrest als een bijzonder gevaarzet-
tingsarrest beschouwd moet worden. Aansprakelijkheid ontstaat dan indien voldaan
is aan de criteria van het Kelderluik-arrest. Met name is dan ook de aanwezigheid van
redelijke altematieven (mate van bezwaarlijkheid van te nemen veiligheidrnaatregelen)
van belang. De Natronloog-regel - zo zij niet slechts ziet op letselschade!" - wijzigt

123 Verdam, Van gevaarlijke stoffen en juridische risico's, in: Aansprakelijkheden 1990, biz. 211 tim
223. HR 5 november 1965, NJ 1966, 136. Voor een recent gevaarzettingsarrest zie: HR 8 december
1989, NJ 1990,778 (Lars RurOde).

124 Verdam, a.w., biz. 215.
125 Zie hierboven.
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in zoverre de criteria van het Kelderluik-arrest dat de aangesproken persoon aansprake-
lijk is, tenzij hij bewijst dat hij gegronde redenen had aan te nemen dat de stof Diet
gevaarlijk was.!" Van gegronde redenen is volgens mij in ieder gevai sprake indien
hij niet kon weten dat de stof gevaarlijk was. Met andere woorden: indien absoluut
niet bekend was dat de stof gevaarlijk was. Daarbij moet bedacht worden dat het
N atronloog-arrest ziet op de situatie dat de werkster Dietwist welke stof zij buitenzette,
maar wei bekend was dat natronloog een gevaarlijke stof was. 127

STOORZENDER: RELA TIVITEIT

Naast de vraag naar de onrechtmatigheid is bij bodemverontreinigingen ook nog van
de belang vanaf welk tijdstip de bodemverontreiniging onrechtmatig was jegens de
overheid bij sanering van grond van anderen: de relativiteit. De Hoge Raad heeft in
twee arresten duidelijk gemaakt dat aan dit relativiteitsvereiste jegens de overheid is
voldaan vanaf 1 januari 1975. In uitzonderlijke gevallen kan dit anders zijn.!"
Over het vereiste van relativiteit bij bodemverontreiniging is zeer veel geschreven.!"
Het is niet mijn bedoeling de discussie over dit leerstuk hier uitgebreid te bespreken.
Ik stel het slechts aan de orde voor zover het van belang is voor de vraag wanneer
een vervuiler onzorgvuldig verontreinigd heeft.
Bij de behandeling van de Ontwerpwet bodembescherming in de Eerste Kamer hebben
verschillende leden namelijk gesuggereerd dat vervuilers v66r 1 januari 1975 niet
onzorgvuldig verontreinigd kunnen hebben omdat de relativiteit jegens de overheid
ontbreekt.!" In de literatuur heeft Kuipers betoogd dat met de vaststelling dat niet
voldaan is aan de relativiteitseis, de niet-onrechtmatigheid in feite ook gegeven is,
zeker als het gaat om onrechtmatigheid wegens schending van zorgvuldigheids-
normen.!" Dit zou tot gevolg hebben dat vervuilers v66r 1 januari 1975 niet aan-
sprakelijk kunnen zijn.

Kuipers baseert zijn standpunt op een overweging uit bet arrest Van Wijngaarden
tegen de Staat.!" In dat arrest ging de Hoge Raad veronderstellenderwijs uit van
de onrechtmatigheid van het verontreinigend gedrag van de vervuiler. Vervolgens oor-
deelde hij over de vraag of aan bet relativiteitsvereiste jegens de overheid voldaan
was. Daarbij waren volgens de Raad in het bijzonder van belang de maatschappelijke
opvattingen over de ernst van bodemverontreiniging die ertoe hebben geleid dat de

126 Vgl. Braams, Buitencontractuele aansprakelijkheid voor gevaarlijke stoffen, diss. Utrecht 1989, biz.
369 e.v.

127 Bauw wijst daar m.i. terecht op. Zie a.w., biz. 32.
128 HR 24 april 1992, NJ 1993, 643.
129 Voor een overzicht van de Iiteratuur verwijs ik naar Kottenhagen-Edzes, Onrechtrnatige daad en

milieu, diss. Rotterdam 1992, biz. 197 e.v.; Lankhorst, De relativiteit van de onrechtrnatige daad,
diss. Leiden 1992 en het Handboek Milieu-aansprakelijkheid A 1500 (Koster).

130 EK 21 556, nr. 226a, biz. 5 e.v.
131 Kuipers, Bodemsanering, relativiteit, onrechtrnatigheid en het kenbaarheidsvereiste, Beschouwingen

n.a.v. Staat/Akzo Resins en Van Wijngaarden/Staat, WPNR 6063 (1992), biz. 687 e.v.
132 HR 24 april 1992, NJ 1993, 643.
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overheid zich de zorg voor het milieu ook op dat punt is gaan aantrekken. Die opvat-
tingen hebben immers enerzijds invloed gehad op het overheidsbeleid en de wetgeving,
anderzijds op het inzicht van ondernemers in de schadelijke gevolgen van bod em-
verontreiniging en de te verwachten reactie van de overheid op die verontreini-
ging. \3J

Kuipers betoogt dat de hier genoemde maatschappelijke opvattingen niet aIleen de
relativiteitsvraag beantwoorden maar ook de bekendheidseis bij de onrechtrnatigheid.
Met andere woorden: als de overheid pas vanaf 1januari 1975 voldoende inzicht had
in de ernst van bodemverontreiniging, dan kan van vervuilers toch niet verlangd
worden dat zij een voldoende inzicht hadden v66r die datum. V66r 1 januari 1975
is er derhalve niet voldaan aan de kenbaarheidseis bij de zorgvuldigheidsnorm.
Naar mijn mening hecht Kuipers te weinig belang aan het feit dat de Hoge Raad zelf
een onderscheid maakt tussen de onrechtmatigheidsvraag en de relativiteitsvraag.
Hoezeer ook met elkaar verweven, beide vereisten worden door de Raad onderschei-
den. De geparafraseerde overwegingen zien uitdrukkelijk slechts op de relativiteits-
vraag.134

In het verlengde daarvan ligt mijn bezwaar dat Kuipers de "maatschappelijke opvattin-
gen (wetenschap) over de ernst van bodemverontreiniging" niet zomaar gelijk mag
stellen met de bekendheidseis van art. 1401 (oud) BW. Deze eis ziet immers slechts
op de wetenschap dat door een handelen ofnalaten schade voor een derde veroorzaakt
kan worden.':" Niet op de wetenschap dat die derde (of een ander) iets tegen het
ongedaan maken van de schade zal gaan doen. Dat is voor de beoordeling van de vraag
of onzorgvuldig is gehandeld niet relevant. Bij de relativiteitsvraag is de wetenschap
van een vervuiler dat de overheid actief vervuilde grond van een ander ging saneren
nu juist wei doorslaggevend. Relativiteit jegens de overheid is volgens de Hoge Raad
aanwezig omdat de vervuiler moest begrijpen dat de overheid vervuilde grond ging
saneren.
Met onder meer Vranken ben ik daarom van mening dat vervuilers wei degelijk ook
v66r 1 januari 1975 onrechtmatig gehandeld kunnen hebben, ook al staat het relati-
viteitsvereiste aan verhaal door de overheid in de weg.!"

DE ONTWERPWET BODEMBESCHERMlNG EN HET ONRECHfMA TIGHEIDSCRITERIUM VOOR
BODEMVERONTREINIGING

De Ontwerpwet bodembescherming bevat een kostenverhaalsartikel (art. 47) voor het
geval de overheid een verontreinigde bodem van een ander gesaneerd heeft. De
overheid kan de kosten aileen verhalen op de vervuiler indien deze een onrechtrnatige

133 Rechtsoverweging 3.5.
134 In deze1fde zin Lankhorst, a.w., bIz. 220 e.v.
135 Zie Van Darn, a.w., biz. 133.
136 Zie Vranken, Inbouw hoofdstuk bodemsanering in de Wet bodembescherming 1993, biz. 5 en

Lankhorst, a.w., biz. 223.
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daad heeft gepleegd in de zin van art. 6:162 BW. In zoverre derhalve niets nieuws
onder de zon.
Om verhaal door de overheid mogelijk te maken werd in art. 47 lid 5 Ontwerpwet
bepaald dat een van de vereisten voor verhaal op grond van onrechtmatige daad zou
moeten vervallen: het relativiteitscriterium. Dit voorstel heeft zeer veel commotie
veroorzaakt in de literatuur!" en ook in de Eerste Karner!". Op dit vereiste en
de discussie daaromheen wil ik hier niet ingaan. De discussie gaat irnmers grotendeels
heen langs het hier behandelde onderwerp: wanneer gedroegen vervuilers uit het
verI eden zich onrechtmatig.
De debatten in de Eerste Kamer over het voorgestelde art. 47 lid 5 hebben echter een
wending gekregen die betekenis heeft voor het hier besproken onderwerp. Onder druk
van de Kamer heeft de minister toegezegd met een wijziging op art. 47 Ontwerpwet
te komen. Deze wijziging ziet - naar de bedoeling van de minister - slechts op het
relativiteitsvereiste. Inmiddels is een wijziging van de Wet bodembescherming bij de
Tweede Kamer ingediend.!"
In het voorstel is kostenverhaal door de overheid mogelijk indien aan de volgende
voorwaarden is voldaan:

De veroorzaker kende op het moment waarop de verontreiniging of aantasting
door zijn toedoen werd veroorzaakt de emstige gevaren die aan de stoffen die
de verontreiniging of aantasting hebben veroorzaakt verbonden waren, dan weI
hij behoorde deze gevaren te kennen.
De veroorzaker heeft met het oog op deze ernstige gevaren zich verwijtbaar niet
van de verontreinigende of aantastende gedragingen onthouden, terwijl, indien
deze gedragingen in beroep of bedrijf hebben plaats gevonden, voor wat betreft
de verwijtbaarheid in het bijzonder in aanmerking moeten worden genomen:
* de destijds in vergelijkbare bedrijven gebruikelijke bedrijfsvoering, alsmede
* de destijds bestaande en voor de veroorzaker redelijkerwijs toepasbare altern a-

tieven."?

De voorgestelderelativiteitscriteria lijken nauw aan te sluiten bij de onrechtmatigheids-
criteria van het Kelderluik-arrest, met name met betrekking tot de redeJijke altematie-
yen. Voor wat de bekendheidseis betreft lijkt het afte wijken van de onrechtsmatig-
heidsregel van het Natronloog-arrest."!

137 Zie bijv. Kuipers, Een wetsontwerp dat sanering behoeft, WPNR 6039 (1992), biz. 171 e.v.; Spier,
Milieu-verontreiniging op scherp: uitbreiding van de Wet bodembescherming, TMA 1991, biz. 21
e.v.; Thunnissen, Hoeft rechtszekerheid niet in het milieu? NJB 1990, biz. 1511e.v. In instemmende
zin: Vranken, a.w. 1993, biz. 2 e.v.

138 EK 21 556, nr. 226b, biz. 8 e.v. en nr. 266c, biz. 4 e.v.
139 TK 23 589, nr. 2.
140 TK 23 589, nr. 2.
141 In dezelfde zin TK 23 589, nr. 3, biz. 5.
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CONCLUSlE AANSPRAKEUJKHEID GEV AARLIJKE STOFFEN ONDER HET HUIDIGE RECHT

Grondslag voor de aansprakelijkheid voor gevaarlijke stoffen is onrechtmatige daad.
Bij bodemverontreinigingen is vooral de vraag van belang of voor aansprakeJijkheid
vereist is dat een vervuiler wist of behoorde te weten dat de afvalstof gevaarlijk was
voor mens of milieu. De doctrine en lagere rechtspraak is verdeeld over deze vraag.
Rechtspraak van de Hoge Raad is schaars en ziet niet (expliciet) op bodemverontrei-
niging. Daarom is naar mijn mening ieder standpunt in deze enigszins speculatief.
In het Natronloog-arrest (1982) formuleerde de Hoge Raad een regel met betrekking
tot de aansprakelijkheid voor gevaarlijke stoffen. Deze regel ziet niet slechts op
vuiinismannen, zoals Vranken betoogt. Onduidelijk is of de regel slechts ziet op
letselschade. De tekst van het arrest wijst in die richting. Deze behoeft echter niet altijd
doorslaggevend te zijn. Betoogd zou kunnen worden dat het bij bodemverontreinigin-
gen in wezen om hetzelfde gaat als in het Natronloog-arrest: schade veroorzaakt door
afvalstoffen.
De Natronloog-regel sluit aan bij de criteria van gevaarzetting, zoals de Hoge Raad
deze heeft neergelegd in het Kelderluik-arrest, Met name de mogelijkheid tot het
treffen van redelijke veiligheidsmaatregelen speelt een ro1. De Natronloog-regel wijkt
in die zin van de criteria voor gevaarzetting af dat de aangesproken persoon aan-
sprakelijk is, tenzij hij gegronde redenen had te veronderstelleo dat de stof niet
gevaarlijk was. Daarvan is m.i. in ieder geval sprake indien hij niet kon weten dat
de stof gevaarlijk was omdat dit absoluut niet bekend was.
In de literatuur is betoogd dat voor 1januari 1975 vervuilers niet onzorgvuldig kunnen
handelen. V66r die datum wisten zij immers niet dat de overheid het saneringsbelang
ging aantrekken, een omstandigheid die doorslaggevend is voor de vraag of de over-
heid de saneringskosten op grond van art. 1401 (oud) BW kan verhalen. Deze
opvatting deel ik niet. Voor de vraag of vervuilers onzorgvuldig handel den is deze
omstandigheid niet relevant.
Tijdens de debatten in de Eerste Kamer over het voorgestelde art. 47 lid 5 Ontwerpwet
bodembescherming is de minister met het voorstel gekomen criteria voor relativiteit
bij bodemverontreinigingen uit het verleden in de wet neer te leggen. In een novelle
stelt hij criteria voor die nauw lijken aan te sluiten bij de onrechtmatigheidscriteria
van het Kelderluik-arrest, met name met betrekking tot de redelijke altematieve
veiligheidsmaatregelen. Via de relativiteit wordt echter een bekendheidseis getntrodu-
ceerd die lijkt af te wijken van de bekendheidseis die in het Natronloog-arrest is
gegeven in het kader van de onrechtmatigheid.

FRANKRlJK EN ZWITSERLAND: GEEN BEKENDHEID VEREIST VOOR AANSPRAKELIJKHEID
BIJ BODEMVERONTREINIGING

Interessant is te zien of het Franse en Zwitserse recht een bekendheidseis stelt bij de
aansprakelijkheid voor bodemverontreiniging.
Zwitserland kent geen algemene risico-aansprakelijkheid voor gevaarlijke stoffen. Voor
waterverontreinigingen bestaat sinds 1972 de risico-aansprakelijkheid van het Gewas-
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serschutzgesetz. Tot 1992 knoopte deze wet aansprakelijkbeid aan bij het enkele feit
van verontreiniging. Werd in de periode 1972 tot en met 1992 de verontreiniging
veroorzaakt door een gevaarlijke stof, dan was een zekere vorm van kenbaarheid geen
vereiste. Vanaf 1992 werd de risico-aansprakelijkbeid gebaseerd op "bijzonder gevaar".
Daarvan is sprake indien een risico een intensiteit bereikt waarbij een statistische waar-
schijnlijkbeid bestaat dat schade kan intreden. Verontreiniging door gevaarlijke stoff en
kan derhalve aileen tot aansprakelijkheid leiden indien een zekere bekendheid met het
gevaar aanwezig is. Voor bodemverontreiniging heeft de Zwitserse regering in 1993
een voorstel bij het parlement ingediend dat uitgaat van hetzelfde criterium "bijzonder
gevaar" .142

Bodemverontreiniging leidt in Frankrijk en Zwitserland tot aansprakelijkbeid indien
de regels van het burenrecht overschreden zijn. In het kort komt dat hierop neer dat
sprake moet zijn van een perceeloverschrijding die uitgaat boven wat buren objectief
over en weer moeten tolereren. Dit is in essentie een feitelijke vraag waarbij de
plaatselijke omstandigheden een rol spelen (industriele omgeving, woongebied of
agrarisch landschap). Niet relevant is de omstandigheid dat vervuilers niet wisten of
behoorden te weten dat de stoffen die zij loosden, gevaarlijk waren voor mens en
milieu. Een discussie zoals in Nederland over de kenbaarheid van het gevaar bij
bodemverontreiniging is in Frankrijk en Zwitserland onbekend.
Zwitserland kent bovendien een aansprakelijkbeidsregeling voor de saneringskosten
van door eigenaren zelf vervuilde terreinen. De Zwitserse overheid kan minder snel
tot het geven van een saneringsbevel overgaan dan de Nederlandse overheid op grond
van art. 27d-3 Ontwerpwet bodembescherming.'? In tegenstelling tot in het voorge-
stelde Nederlandse recht kan in Zwitserland geen saneringsbevel worden gegeven
indien de vervuiling niet migreert, met andere woorden: geen gevaar voor aangrenzen-
de percelen vormt. Belangrijker is wellicht nog dat de vervuiling terug te voeren moet
zijn op de activiteiten van de eigenaar. Frankrijk denkt voor dit soort situaties aan
fondsvorming.':"
Daarnaast kent het Franse recht sinds 1975 een risico-aansprakelijkheid voor afvalstof-
fen. Deze rust op de producent. Enige vorm van bekendheid van het gevaar van de
afvalstof voor mens en milieu is niet vereist.

4.2 Een nieuwe regeling voor aansprakelijkheid voor gevaarlijke stoffen

Voor zover gevaarlijke stoff en gebruikt worden in de uitoefening van beroep ofbedrijf
zal binnenkort waarschijnlijk een nieuwe risico-aansprakelijkbeid van kracht wor-
den.!" Aanvankelijk strekte de nieuwe regeling zich ook uit tot gevaarlijke stoffen

142 lie par. 3.7.
143 lie par. 3.7 en 4.5.
144 lie par. 2.12.4.2.

145 Op het moment van afsluiten van dit onderzoek was wetsontwerp 21 202 reeds door de Tweede Karner
aanvaard, maar nog niet door de Eerste Karner.
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in de privesfeer. Onder druk van met name de CDA Tweede Kamerfractie bracht de
minister hierin wijziging.!" De bewindsman tekende hierbij aan dat de slachtoffers
van ongelukken met gevaarlijke stoffen in de privesfeer in de regel afdoende geholpen
zijn met art. 6: 162 BW of de artt. 6: 173 en 6: 174 BW. Deze ongelukken gaan volgens
hem immers vrijwel altijd gepaard met een aantoonbaar gebrek in de zin van de artt.
6:173 en 6:174 BW.147
Art. 6: 175 lid 1 BW luidt ais voIgt:

"Degene die in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf een stof gebruikt of onder zich
heeft, terwijl van deze stof bekend is dat zij zodanige eigenschappen heeft, dat zij een
bijzonder gevaar van emstige aard voor personen of zaken oplevert, is aansprakelijk,
wanneer dit gevaar zich verwezenlijkt."

Het artikel stelt vier voorwaarden voor aansprakelijkheid:
l. Het moet een stof zijn,
2. die een bijzonder gevaar van emstige aard voor personen of zaken oplevert.
3. Het moet bekend zijn dat de stof zodanige eigenschappen heeft dat zij een

bijzonder gevaar van emstige aard voor personen of zaken oplevert.
4. Het gevaar voor personen of zaken moet zich hebben verwezenlijkt.

STOF

De term "stof moet ruim worden opgevat. Zij omvat gassen, vloeistoffen en vaste
stoffen, ongeacht hun samenstelling, vorm of verpakking en onverschillig of het gaat
om grondstoffen, hulpstoffen, halffabrikaten of eindproduktea."" Als voorbeelden
worden genoemd: springstoffen, radioactieve stoffen, bacterie- en viruskweken!",
micro-organismen 150, afvalstoffen en meststoffen 151. Straling wordt niet als een
stof gezien maar als een eigenschap van een stof.'? Electriciteit is ook geen stof
maar een bron van energie.!"
Voor deze mime omschrijving is uitdrukkelijk gekozen. Het voordeel is dat op die
manier wordt voorkomen dat onbedoelde beperkingen zouden voortvloeien uit het
gebruik van het begrip "zaak". Ook voor stoffen die niet meer voor menselijke beheer-
sing vatbaar zijn of slechts een bestanddeel zijn van een mengsel, verbinding of
voorwerp dat schade teweegbrengt, bestaat aansprakelijkheid.!" Het nadeel zou

146 Handelingen TK 3 maart 1993, 52-3779.
147 TK 21 202, nr. IS, biz. 2.
148 TK 21 202, nr. 3, biz. 13.
149 PO Boek 6, biz. 749.
ISO Bacterien, viruskweken en micro-organismen zijn geen dieren in de zin van art. 6:179 BW. Zie

hierover onder par. 4.6.1.
151 TK 21 202, nr. 3, biz. 13.
152 TK 21202, nr. 6, biz. 17.
153 TK 21 202, nr. 6, biz. 30.
154 TK 21 202, nr. 3, biz. 13.
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kunnen zijn dat er hierdoor een overlapping ontstaat met betrekking tot de aan-
sprakelijkheid voor gebrekkige zaken. Dit nadeel is echter ondervangen door lid 5
waarin bij samenloop de aansprakelijkheid wordt gekanaIiseerd naar de aansprakelijke
persoon van art. 6: 175 lid 1 BW.

BUZONDER GEV AAR VAN ERNSTIGE AARD

De voorgestelde aansprakelijkheid voor gevaarlijke stoffen knoopt niet aan bij enig
gebrek van een stof. Het gaat hier juist om eigenschappen die de stof behoort te
hebben, wil zij geschikt zijn voor het - in de maatschappij aanvaarde - gebruik
waarvoor zij bestemd is.155 Er wordt derhalve aansluiting gezocht bij een gevaarscri-
terium. Hiermee volstaat de regeling echter niet. Om vaagheid te voorkomen en een
hanteerbare afgrenzing tussen de verschillende risico-aansprakelijkheden te bereiken,
wordt dit criterium door nadere, meer specifieke regels geconcretiseerd. Allereerst
moet het hier - evenals bij de gebrekkige zaken - gaan om een "bijzonder gevaar".
Zoals bij de gebrekkige zaken al is opgemerkt, is dit nauwelijks een zelfstandig
vereiste. Het gaat er aileen om dat

"algemene gevaren ondubbelzinnig buiten de omschrijving worden gehouden; men denke
aan zulke voor de hand liggende dingen als het aigemeen gevaar dat de stof door de
zwaartekracht op iemand kan vail en, c.q. dat, zo het gaat om een vloeistof, men erin kan
verdrinken, etc." (cursivering van mij, CS)156

Dan de combinatie "bijzonder gevaar van emstige aard". Een volgens de criteria en
methoden van de Wet milieugevaarlijke stoffen!" ontplofbare, oxyderende, ontvlam-
bare, licht ontvlambare of zeer licht ontvlambare, giftige of zeer giftige stof levert
in elk geval een bijzonder gevaar van emstige aard op.
Deze opsomming van criteria voor gevaarlijkheid is beperkter dan de lijst van art. 2
lid 2 onder a van het Verdrag inzake aansprakelijkheid voor gevaarlijke activitei-
ten.!" In het verdrag worden ook genoemd: harmful, corrosive, irritant, sensitising,
carcinogenic, mutagenic, toxic for the reproduction en dangerous for the environment.
In de Nederlandse regeling kan een dergelijk gevaar aanleiding zijn om een stof op
de lijst van art. 6: 175 lid 6 BW te plaatsen. Dit lid bepaalt dat stoff en die door middel
van een algemene maatregel van bestuur worden aangewezen geacht worden een bij-
zonder gevaar van emstige aard te hebben. Volgens de minister biedt de Nederlandse
regeling het voordeel dat ook rekening kan worden gehouden met de aard van de
omstandigheden waarin het gevaar zich kan verwezenlijken.!"

155 TK 21 202, nr. 6, bIz. 10.
156 TK 21 202, nr. 6, biz. 18.
157 Art 34 lid 3 Wet milieugevaarlijke stoffen.
158 Zie par. 5.3.
159 TK 21 202, nr. 9, biz. 2.
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Bij deze opmerking van de bewindsman wil ik een kanttekening zetten. Het Nederland-
se stelsel met betrekking tot "bijzonder gevaar van emstige aard" gaat in art. 6: 175
lid I BW uit van een algemene definitie. De opsomming van de criteria in lid I en
de lijst van lid 6 hebben systematisch gezien slechts een voorbeeldfunctie. Met andere
woorden: staat een stof niet op de lijst van lid 6, dan betekent dit niet dat deze niet
kan voldoen aan de algemene defmitie van lid 1. Hetzelfde geldt voor stoffen die
slechts voor bepaalde concentraties op de lijsten zijn vermeld. Niet opgenomen
concentraties kunnen op grond van de algemene definitie toch een bijzonder gevaar
van emstige aard opleveren. Een voorbeeld. Mest is een stof die in bepaalde concentra-
ties sterk milieuvervuilend is. Desalniettemin betoogt de minister dat mest niet op de
lijst van lid 6 thuishoort."" Dit niet plaatsen op de lijst van lid 6 staat er niet aan
in de weg dat de rechter mest onder omstandigheden als een gevaarlijke stof aan-
merkt."!
Het voordeel van het Nederlandse stelsel boven dat van het verdrag is derhalve
beperkt. De mogelijkheid tot nuanceren door middel van lijsten heeft slechts tot gevolg
dat geen onzekerheid bestaat met betrekking tot de stoffen en concentraties die vermeld
worden: die stoff en en concentraties worden geacht een bijzonder gevaar van emstige
aard op te leveren. Over niet vermelde stoff en of concentraties zegt het niets.

Bij de vervoersbepalingen zijn de lijsten wellimitatief: een stof is pas gevaarlijk
als zij op een lijst is geplaatst.l'" Volgens de Memorie van Antwoord hangt de keuze
voor dit afwijkende stelsel samen met de bijzondere aspecten van de vaak intematio-
nale vervoerssituatie, die een strakkere regeling eisen en met het CRTD-verdrag,
waarin een overeenkomstige regeling is opgenomen."" Als uitgangspunt voor deze
limitatieve lijst gelden de lijsten van gevaarlijke stoffen die op de verschillende inter-
nationale verdragen berusten.!"

BEKENDHElD MET HET BUZONDER GEV AAR VAN ERNSTIGE AARD

Aan de betekenis van het vereiste "bekendheid met het bijzonder gevaar van emstige
aard" heb ik bij de aansprakelijkheid voor roerende zaken reeds uitvoerig aandacht
besteed. Voor gevaarlijke stoffen geldt in wezen hetzelfde. Ik verwijs daarom naar
par. 4.2.1. Echter ook bij dit vereiste vervullen de lijsten een rol. Staat een stof als
gevaarlijk op een lijst dan wordt zij ook als zodanig bekend verondersteld. Het spreekt
voor zich dat dit hoge eisen stelt aan de toegankelijkheid van deze lijsten. Ook een
niet-deskundige moet kunnen begrijpen welke stof daarop vermeld staat.

160 TK 21 202, nr. 6, biz. 25.
161 Zie over mest in Zwitserland par. 3.7.
162 Artt. I sub a van de vervoersbepalingen.
163 TK 21 202, nr. 6, biz. 9 en 10.
164 TK 21 202, nr. 6, biz. 10.
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VERWEZENLIJKING VAN HET GEVAAR

Evenals bij de roerende zaken betekent de voorwaarde "verwezenlijking van het
gevaar" niet dat voor het ontstaan van een schadevergoedingsplicht vereist is dat
schade ontstaan is. Het betekent slechts dat de gevaarlijke stof (mede) oorzaak moet
zijn van het maken van (preventieve) kosten.!"

DE BETEKENIS VAN DE LIJSTEN

De functie van de lijsten van art. 6: 175 lid 6 BW is meer zekerheid te bieden.!"
Zowel met betrekking tot de voorwaarde "bijzonder gevaar van ernstige aard" als met
betrekking tot de bekendheidseis. Is een stof op een lijst vermeld, dan geldt die stof
als gevaarlijk en wordt die stof ook als zodanig bekend verondersteld. Aldus kan de
mogelijk aansprakelijke persoon weten wanneer hij zich moet verzekeren."? Ik vraag
mij af of het werken met Iijsten praktisch gesproken in aIle gevallen weI zovee! meer
zekerheid biedt voor een mogelijk aansprakelijke persoon.
Zoals hierboven besproken is de zekerheid die de lijst van lid 6 biedt immers slechts
relatief. Staat een stof niet op de lijst, of aIleen voor bepaalde concentraties, dan
betekent dat niet dat die stof of andere concentraties niet kunnen voldoen aan de
algemene defmitie van art. 6: 175 lid 1 BW.
Het werken met lijsten veronderstelt bovendien dat een bedrijf op de hoogte is van
de stoffen die het gebruikt. Deze veronderstelling behoeft niet altijd op te gaan. Kleine
gemeenten ofbedrijfjes zullen vaak in het geheel niet weten wat de samenstelling is
van stoff en die zij gebruiken. Nu wordt dit probleem voor een dee! weI weggenomen
door voorschriften met betrekking tot de etikettering van gevaarlijke stoffen.!"
Hierdoor wordt de herkenbaarheid van gevaarlijke stoff en in de praktijk inderdaad
aanzienlijk vergemakkehjkt.!" Maar voor een ander deel niet. Veel produkten
bevatten geen relevante informatie over hun samenstellinglinhoud. Praktischgesproken
kunnen bedrijven en vrije beroepsbeoefenaren daar ook niet achter komen. Hun
leverancier (niet de producent) zal het ook niet weten. De producent zal de samenste!-
ling van zijn produkten veelal niet in de openbaarheid willen brengen. Bovendien is
het zeker niet ondenkbaar dat leveranciers nu en dan onjuiste informatie zullen geven
over de samenstelling van produkten, bijvoorbeeld omdat deze door fabricagefouten
(een foute menging van schoonmaakmiddelen) anders zijn samengesteld dan beoogd.
In deze gevallen schiet de etikettering tekort. Toch zal een bedrijf aansprakelijk zijn,
ook al weet het niet (en kon het niet weten) dat het een gevaarlijke stof gebruikte.!"

165 Zie par. 4.13.
166 Anders: Braams, a.w. 1989, biz. 26 en 42.
167 TK 21 202, nr. 3, biz. 23.
168 Zie het Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen van 2 oktober 1987, Stb. 519,

met bijbehorende uitvoeringvoorschriften.
169 TK 21 202, nr. 6, biz. 28.
170 EK 21 202, nr. 993, bIz. I e.v.
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4.3 De voorgestelde risico-aansprakelij kheid voor gevaarlij ke stoffen is zwaarder
dan de zorgvuldigheidsnorm van art. 6:162 BW

In 1989 promoveerde Braams op het onderwerp gevaarlijke stoffen.!" De kern van
zijn betoog is dat de voorgestelde risico-aansprakelijkheid voor gevaarlijke stoffen
in wezen een aansprakelijkheid is op grond van art. 6:162 BW met een bevredigender
bewijsregeling.!"
Volgens hem hanteert de regeling een gevaarscriterium!" dat voor concrete gevallen
geen zekerheid biedt over de vraag of er in beginsel aansprakelijkheid is. Ret begrip
"gevaar" heeft immers een relatiefkarakter. Wat gevaarlijk is hangt van de omstandig-
heden af. Dit betekent dat het sIechts een factor kan zijn bij de vaststelling van de
vraag naar aansprakelijkheid. Daarom is het onmogelijk het begrip in abstracto te
omschrijven.!" Hierin wordt geen verandering gebracht door de criteria en methoden
van art. 34 lid 3 Wet MGS en de lijsten van lid 6.175 Dit betekent dat de zorgvuldig-
heid van art. 6: 162 lid 2 BW de crux is van de aansprakelijkheid voor gevaarlijke stof-
fen.!" De eisen die aan de bekendheid worden gesteld zouden via art. 6: 162 lid 2
BW aan de orde kunnen komen. Braams betoogt dan:

"Bij nader inzien blijkt de rechter die over een concrete casus heeft te oordelen steeds weer,
zowel bij art. 6.3.1.1 (het huidige art. 6: 162 BW, CS) als bij art. 6.3.2.7a (het huidige
6: 175 BW, CS), dezelfde vragen te moeten beantwoorden. De tijd Iijkt daarom te zijn
gekomen waarin de wetgever zich niet meer van de wijs mag laten brengen door dogmati-
sche onderscheidingen die hij zichzelf heeft opgelegd."!"

Zijn concIusie luidt dan ook dat er weinig zal veranderen.
Deze opvatting lijkt me niet juist. Aan Braams kan worden toegegeven dat art. 6: 175
BW van een gevaarscriterium uitgaat. Dit wordt echter duidelijk niet zodanig
uitgewerkt dat gevaar slechts een factor is bij de vaststelling van de aansprakeJijkheid.
Een stof is gevaarlijk als zij voldoet aan de criteria van art. 34 lid 3 Wet MGS of op
de lijst van art. 6: 175 lid 6 BW is geplaatst. Ontstaat schade door zo'n stof, dan is
er in beginsel aansprakelijkheid. Een onrechtrnatige gedraging van degene die in de
uitoefening van zijn beroep of bedrijf een stof gebruikt, is geen vereiste.!" Met name
speelt geen rol of de aangesproken persoon redelijke alternatieve veiligheidsmaatrege-
len had kunnen treffen. Ontploft bijvoorbeeld de gastank van een bedrijfsauto omdat
een derde een botsing veroorzaakt, dan is het bedrijf aansprakelijk waarin de auto
gebruikt werd.

171 Braams, a.w. 1989.
172 Braams, a.w. 1989, biz. 217 en preadvies 1991, biz. 44.
173 Braams, a.w. 1989, biz. 23.
174 Braams, a.w. 1989, biz. 200 e.v.
175 Braams, a.w. 1989, biz. 212 e.v.
176 Braams, a.w. 1989, biz. 212.
177 Braams, a.w. 1989, biz. 218.
178 Zie ook TK 21 202, or. 6, biz. i4.
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De bekendheidseis komt niet overeen met de toerekeningsvraag van art. 6: 162 lid 3
BW. Deze eis houdt immers niet in dat de aangesprokene met de aard van de stof
bekend behoorde te zijn. Voldoende is dat de gevaarlijkheid van de stof in het
algemeen gesproken bekend is.179
Mijn conclusie luidt dan ook dat de regeling een duidelijke verzwaring van de
aansprakelijkheid tot gevolg heeft: of alle redelijke alternatieve veiligheidsmaatregelen
genomen zijn speelt geen rol meer.!"

5 Het saneringsbevel van art. 27d lid 3 Ontwerpwet bodembescberming

5.1 Inleiding

In 1990 heeft de regering een voorstel van wet ingediend dat de overheid nieuwe
instrumenten moet verschaffen ter bestrijding van milieu-verontreiniging: de Ontwerp-
wet bodembescherming.!" Inmiddels heeft de Tweede Karner het aanvaard en is
het door de Eerste Karner in behandeling genomen.!" Dit grotendeels administratief-
rechtelijke wetsontwerp bevat twee aansprakelijkheidsregelingen: de regeling met
betrekking tot kostenverhaal op grond van onrechtmatige daad (art. 47 Ontwerpwet)
en de regeling inzake het saneringsbevel (art. 27d lid 3 Ontwerpwet). Van deze twee
regelingen zal ik hieronder het saneringsbevel bespreken. De voorwaarden voor
aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad heb ik al in par. 4.2.1 besproken.
De tekst van art. 27d lid 3 Ontwerpwet luidt:

"Gedeputeerde Staten kunnen C .. ):

a. degene door wiens handelen een C.. ) geval van ernstige verontreiniging is veroorzaakt,
dan weI

b. de eigenaar of de erfpachter van het grondgebied waarop zich C .. ) de verontreiniging
bevindt of de directe gevolgen daarvan zich voordoen, bevelen C.. ) de bodem te
saneren."

In het kader van dit onderzoek is het ondoenlijk om aile aspecten van deze aansprake-
lijkheid te behandelen. Ik volsta daarom met enkele onderwerpen: het criterium voor
interventie, het niveau tot waarop gesaneerd moet worden, de uitzonderingen op art.
27d lid 3 Ontwerpwet en de rechtvaardiging voor deze aansprakelijkheid, die zoals
de minister zelf opmerkte, verdergaat dan de aansprakelijkheid uit onrechtrnatige
daad.!"

179 Braams a.w. 1989, biz. 14. Afhankelijk van de interpretatie van het Natronloog-arrest komt de
bekendheidseis bij gevaarlijke stoffen ex art. 6: 162 BW overeen met die van art. 6: 175 BW. lie par.
4.4.1.

180 TK 21 202, nr. 6, biz. 13. lie nader in par. 4.8.
181 Wetsontwerp 21 556.
182 In de Eerste Kamer stuitte het wetsvoorstel op hevige kritiek. lie EK 21 556, nrs. 266a e.v.
183 EK 21 556, nr. 226b, biz. 22.
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5.2 Het criterium voor interventie: gevaI van ernstige verontreiniging

Uit het hierboven weergegeven art. 27d lid 3 Ontwerpwet blijkt dat een saneringsbevel
gegeven kan worden ingeval van een emstige verontreiniging. Volgens art. 1 Ontwerp-
wet gaat het daarbij om een situatie waarbij de bodem zodanig is of dreigt te worden
verontreinigd, dat de functionele eigenschappen die de bodem voor mens, plant of
dier heeft, ernstig zijn of dreigen te worden verminderd. Met andere woorden: het
criterium voor interventie is emstige (dreigende) vermindering van de multifunctionali-
teit van de bodem. Dit criterium geldt overigens alleen voor reeds in de bodem
aanwezige verontreinigingen en niet voor nieuwe verontreinigingen.!"

De Interimwet bodemsanering (lBS) hanteert als criterium voor interventie: een
emstig gevaar voor volksgezondheid of milieu.!" De formulering van het interventie-
criterium van de lBS wijkt derhalve afvan het criterium van de Ontwerpwet bodembe-
scherming. Is met deze gewijzigde formulering ook een inhoudelijke verandering
beoogd? De minister beantwoordt deze vraag uitdrukkelijk ontkennend. "Emstig
gevaar" houdt volgens de minister in dat direct en frequent contact tussen mens, plant
of dier en de bodemverontreinigende stoffen aanwezig moet zijn. Bovendien moet
het vaststaan dan weI waarschijnlijk zijn dat dit contact schadelijke gevolgen zal
kunnen hebben voor mens of milieu. "Emstig gevaar" heeft derhalve betrekking zowel
op de aannemelijkheid van de vermindering van de functionele eigenschappen als op
de waarschijnlijkheid van de scbadelijke gevolgen. "Emstig gevaar" duidt volgens de
minister op een onaanvaardbaar verboogd risico. De beoordeling daarvan vindt plaats
aan de hand van twee aspecten: aard en concentratie van de verontreinigende stof-
fen.!" De uitwerking van deze aspecten zal plaatsvinden in de Leidraad bodembe-
scherming. De nieuw op te stellen Leidraad zal niet gewijzigd worden als gevolg van
de gewijzigde redactie van bet saneringscriterium.!" De minister tekent daarbij aan
dat de Leidraad wei om een andere reden gewijzigd zal worden, namelijk de verbeter-
de wetenscbappelijke onderbouwing van de interventiewaarden door het Rijksinstituut
voor Volksgezondheid en Milieuhygiene.!"

5.3 Het saneringsdoeI: hersteI multifunctionaliteit van de bodem

Het doel van saneren is herstel van de multifunctionaliteit van de bodem. Met andere
woorden: een bodem moet zodanig gesaneerd worden dat ze voor aile functies
(bijvoorbeeld: won en en werken, landbouw, natuurgebied etc.) te gebruiken is, ook
al was de functie voorbeen een andere (bijvoorbeeld: industriegebied). Het betekent
niet dat alle functies tegelijkertijd vervuld moeten kunnen worden. WeI houdt het in

184 TK 21 556, nr. 5, biz. 12.
185 Art. 21 jo. art. 2 IBS.
186 TK 21 556, nr. 5, biz. 53.
187 TK 21 556, nr. 5, biz. 11 en TK 21 556, nr. 14, biz. 14.
188 TK 21 556, nr. 5, biz. 53 en nr. 14, biz. 14.
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dat de bodemkwaliteit zodanig is dat zonder ingrijpende maatregelen wijziging van
functies kan plaatsvinden. Ais voorbeeld noemt de minister een functiewijziging van
gebruik van de bodem voor landbouw naar woningbouw.!"
In de Eerste Kamer zijn verschillende vragen gesteld naar de precieze betekenis van
de multifunctionaliteitseis. Zo werd gevraagd of een nuchtere en realistische afweging
van kosten en baten vooralsnog niet tot een ander criterium moest leiden, namelijk
herstel van eigenschappen van de bodem die nodig zijn voor de functie die de bodem,
nu of naar verwachting in de nabije toekomst, zaI hebben.!"
In zijn antwoord herhaaIt de minister slechts zijn ingenomen standpunt. Saneringsdoel
blijft herstel van de muitifunctionaliteit. Hij tekent echter wei aan dat dit doel om
redenen van financiele doelmatigheid niet ineens bereikt hoeft te worden. Ais
tussendoelstelling is het door de leden van de Eerste Kamer genoemde criterium
acceptabel."!
Een andere vraag was of de multifunctionaliteitseis niet moet vervallen indien
voorzienbaar is dat een bepaalde bodem nooit meer multifunctioneel gebruikt zaI wor-
den. De minister antwoordde op deze vraag dat herstel van de multifunctionaliteit in
individuele gevallen niet aileen kan worden getoetst aan het te verwachten menselijk
gebruik van de bodem. Hiervoor zijn twee redenen. Allereerst dat het menselijk
gebruik van een bodem vaak fluctueert. Daarnaast is het criterium lite verwachten
menselijk gebruik" slechts gericht op de volksgezondheid en niet op het milieu. Als
voorbeeld noemt hij verontreinigingen onder een verharding. Via natuurlijke kringlo-
pen staan die verontreinigingen in open verbinding met de aangrenzende grond, het
grondwater, oppervlaktewater, planten en dieren."?
Op de vraag of de eis niet moest vervallen indien de saneringskosten hoger zouden
uitvallen dan de waarde van de grond in niet-verontreinigde toestand antwoordde de
minister dat hij daarin geen reden zag het criterium van de multifunctionaliteit los
te laten. Hij plaatste daarbij de kanttekening dat in het genoemde geval op operationeel
niveau bekeken moet worden welke oplossing op welk tijdstip dient te worden gereali-
seerd."?

De multifunctionaliteitseis geldt niet onverkort. Zij wordt niet gesteld indien herstel
van demultifunctionaliteit niet mogeJijk is als gevolg van locatiespecifieke omstandig-
heden.!" Deze omstandigheden kunnen van milieuhygienische, technische en financi-
ele aard zijn.!" In de parlementaire stukken wordt niet aangegeven wat daarmee
wordt bedoeld. De uitwerking van de locatiespecifieke omstandigheden zal geschieden
bij algemene maatregel van bestuur.!"

189 EK 21 556, nr. 226b, biz. 27.
190 EK 21 556, nr. 266a, biz. 10.
191 EK 21 556, nr. 226b, biz. 19.
192 EK 21 556, nr. 226b, biz. 20.
193 EK 21 556, nr. 226b, biz. 20.
194 TK 21 556, nr. 5, biz. 12.
195 EK 21 556, nr. 226b, biz. 19.
196 TK 21 556, nr. 5, biz. 12.
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REACTIES IN DE LITERATUUR

De reactie in de literatuur op de multifunctionaliteitseis is dat deze doelstelling te hoog
gegrepen is.197 Kuipers vindt het bijvoorbeeld niet redelijkheid dat bedrijven de
kosten voor sanering moeten betalen van hun (voormalige) industrieterreinen indien
de bestemming van de terreinen gewijzigd wordt in wonen. Spier vraagt zich af of
het weI voor zich spreekt dat alle grond multifunctioneel moet zijn. Waarom moet
de eis bijvoorbeeld gelden voor een industrieterrein, luidt een vraag van Spier. Tot
nu toe heeft de minister de kritiek uit de literatuur naast zich neergelegd.

FRANKRIJK: MULTIFUNCTIONALITEITSEIS TE AMBITIEUS

Voor een toekomstige Franse saneringsregeling hebben Champion, Donnat en Michel
in een rapport van 1992 de Nederlandse multifunctionaliteitseis uitdrukkelijk afgewe-
zen. Zij concluderen dat deze Nederlandse eis extreem is en te ambitieus. Het zou met
name economisch onverantwoord zijn zoveel geld in sanering te pompen als het
multifunctionaliteitscriterium met zich brengt. Zij stellen voor tot een zodanig niveau
te saneren dat de huidige en toekomstige gebruikers van de grond en het grondwater
veilig zijn.!" Hierbij verdient aantekening dat het huidige Franse recht voor de
aansprakelijkheid voor bodemverontreiniging een onderscheid maakt naar met name
de plaats van verontreiniging. In industriele gebieden is een vervuiler minder snel
aansprakelijk dan in woongebieden.'""

HET ZWITSERSE RECHT: GEEN MULTIFUNCTIONALITEITSEIS

Het Zwitserse recht stelt de eis van multifunctionaliteit niet. Dit hangt samen met het
feit dat de mogelijkheid van politiedwang bij een verontreinigde bodem aileen bestaat
bij (dreigende) waterverontreiniging.i" Zo oordeelde het Bundesgericht bijvoorbeeld
dat de overheid saneringskosten van een verontreinigde bodem slechts kon verhalen
op de eigenaar/niet-vervuiler van de bodem, omdat deze laatste de stabiele toestand
van de bodem verstoord had als gevolg van bouwwerkzaamheden. Een instabiele
bodem leverde immers een gevaar op voor het grondwater.?"

KruTISCHE KANTTEKENINGEN BIJ DE MULTIFUNCTIONALlTEITSEIS

Zoals hierboven blijkt stell en zowel het Franse recht als het Zwitserse recht niet als
eis dat een bodem gesaneerd wordt tot het niveau dat ze voor alle mogelijke functies
te gebruiken is. Als criterium wordt in het Zwitserse recht gevaar voor waterverontrei-

197 Kuipers, a.w., WPNR 6039 (1992), biz. 176; Spier, a.w., TMA 1991, nr. 2 biz. 25.
198 Zie par. 2.12.4.2.
199 Zie par. 2.12.4.2.
200 Zie par. 3.7.
201 Zie par. 3.11.7.
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niging gebruikt. Voor bet Franse recht wordt voorgesteld zodanig te saneren dat
huidige en toekomstige gebruikers en het grondwater veilig zijn. De criteria in beide
landen lijken veel op het criterium waamaar in de Eerste Kamer is gevraagd: herstel
tot een niveau dat voor huidig en in de nabije toekomst te verwacbten gebruik nodig
is. Dit nodigt uit tot een nadere bescbouwing van het antwoord van de minister.
De argumenten van de minister overtuigen mij niet. Allereerst het argument dat bet
menselijk gebruik van de bodem fluctueert. Dit is zonder meer waar, maar boeft niet
per se te leiden tot een sanering tot een niveau waarop de bodem voor alle functies
geschikt is. Voistaan kan worden met sanereren tot het vereiste niveau bij huidig en
te verwachten toekomstig gebruik van de bodem. Slecbts op deze manier is - zoals
het genoemde Franse rapport aantoont - sanering economiscb verantwoord. Bij
wijziging van een bestemming van een bodem kan bet saneringsniveau altijd nog
worden opgetrokken.f"
Het tweede argument overtuigt mij evenrnin. De minister stelt dat het criterium tote
verwachten menselijk gebruik" slecbts gericht is op de volksgezondheid en niet op
het milieu. Deze ontboezeming gaat er naar mijn mening aan voorbij dat bet onmoge-
lijk is in Nederland de gehele bodem op eenzelfde functionaliteitsniveau te handhaven.
In industriele gebieden zal dit niveau altijd weI lager blijven dan in natuurgebieden.
In Frankrijk en Zwitserland heeft men daar weI oog voor. Dit betekent intussen niet
dat de bodem in industriegebieden niet gesaneerd hoeft te worden bij bet overschrijden
van de interventiewaarde. Mijn betoog strekt er toe dat gesaneerd wordt tot een niveau
dat in de genoemde gebieden aanvaardbaar is.

5.4 De uitzonderingen op bet saneringsbeveJ

Niet in aIle situaties waarin sprake is van een emstige verontreiniging in de zin van
de Ontwerpwet bodembescherming wordt een saneringsbevel gegeven. Art. 27d-3 lid
1 bepaalt:

"Een bevel tot sanering (..), wordt (..) niet gegeven aan de eigenaar of de erfpachter van
het grondgebied indien deze aantoont dat hij:
a. gedurende de peri ode waarin de verontreiniging is veroorzaakt geen duurzame

rechtsbetrekking heeft gehad met de veroorzaker (..);
b. geen directe of indirecte betrokkenheid heeft gehad bij de veroorzaking, en
c. op het moment van de verkrijging van het recht op het grondgebied niet op de hoogte

was dan wei redelijkerwijs niet op de hoogte had kunnen zijn van de verontreiniging."

Aan vankelijk waren uitzonderingen op het saneringsbevel niet voorzien. Na aandringen
van de Tweede Kamer kwam de minister met een clausulering van bet saneringsbeve\

202 Een andere vraag is of het redelijk is dat de eigenaar voor de saneringskosten a1s gevolg van
bestemmingswijziging moet betalen. Met Kuipers ben ik van mening dat dit niet het geval is. Zie
Kuipers, a.w. 1992, biz. 176.
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voor de situaties waarin een bevel tot onaanvaardbare gevolgen zou leiden.i" Aan
drie cumulatieve vereisten moest worden voldaan wilde een uitzondering op haar plaats
zijn:
1. De betrokkene moet op geen enkele wijze bijdragen of hebben bijgedragen aan

het veroorzaken van de bodemverontreiniging;
2. Hij moet op geen enkele wijze in een rechtsverhouding tot de veroorzaker staan

of hebben gestaan;
3. Hij moet op geen enkele wijze op de hoogte zijn of behoren te zijn van de

bodemverontreiniging ten tijde van de verkrijging van zijn recht op het grondge-
bied?04

In het Nader Voorlopig Verslag oordeelden de leden van de CDA-fractie dat de
uitzonderingen dermate strak. waren geformuleerd, dat haast geen eigenaar met succes
een beroep daarop zou kunnen doen.i" Daarop werd de formulering van de uitzonde-
ringen gewijzigd in de huidige tekst van art. 27d Ontwerpwet zodat de zogenaamde
onschuldige eigenaar meer mogelijkheden tot verweer verkrijgt.i" Bij de interpretatie
van de huidige uitzonderingen moet derhalve worden bedacht dat zij een ruimere
mogelijkheid voor verweer beogen dan de oude uitzonderingen.

Bij de behandeling in de Eerste Kamer werden vragen gesteld over de inhoud van
de uitzonderingen van art. 27d-3 lid 1 Ontwerpwet.
Wat is met "duurzame rechtsbetrekking" (sub a) bedoeld? De minister beantwoordde
deze vraag aldus:

"Het begrip "rechtsbetrekking" duidt op het bestaanvan eenjuridisch relevante verhouding
tussen rechtssubjecten. In de hier bedoelde privaatrechtelijke context gaat het daarbij in
de eerste plaats om verhoudingen van zakenrechtelijke aard, zoals het recht van erfpacht
of opstal, of verbintenisrechtelijke aard, zoals een huur-of leaseovereenkomst, die
betrekking hebben op de beschikbaarheid van de grond voor deveroorzaker van de veront-
reiniging. In de tweede plaats gaat het om rechtsbetrekkingen waannee de besluitvonning
bij de veroorzaker kan worden beinvloed, zoals bij zeggenschap in de verontreinigende
ondememing uit hoofde van aandeelhouderschap. (..)
Met het gebruik van de term "duurzaam" wordt beoogd te voorkomen dat de eigenaar die
in een ver verleden - zonder dat hij zich van de bodemverontreiniging bewust was of
behoefde te zijn - het perceel gekocht heeft van de veroorzaker, reeds om die reden geen
beroep op de uitsluitingsgrondenkan doen. Het moet immers gaan om een rechtsbetrekking
die relevant is (geweest) voor het ontstaan van de bodemverontreiniging.
Bij het ter beschikking stellen van de grond is dat gegeven. In het geval van andere
rechtsbetrekkingen wordt met het gebruik van de term "duurzaarn" mede benadrukt dat
het moet gaan om een rechtsbetrekking die relevant is (geweest) voor het ontstaan van
de bodemverontreiniging. De mogelijkheid moet (hebben) bestaan om op basis van de
rechtsbetrekking de veroorzaking van de verontreiniging te bei'nvloeden.Ten aanzien van

203 TK 21 556, nr. 5, biz. 30.
204 TK 21 556, nr. 5, biz. 30. De criteria I tim 3 worden op biz. 60 nader uitgewerkt.
205 TK 21 556, nr. 12, biz. 19.
206 TK 21 556, nr. 15, biz. 7.
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de rechtsbetrekkingen die verband houden met de beschikbaarheid van de grond mag deze
mogelijkheid worden verondersteld. Ingeval van zeggenschapzalmoeten wordengekeken
naar de (te objectiveren) mogelijkheid van betrokkene om invloed uit te oefenen. Ofook
daadwerkelijk bemvloeding heeft plaatsgevonden behoeft door het bestuursorgaan dat het
bevel hanteert niet te worden aangetoond. Hoe het begrip "duurzaam" moet worden
uitgelegd in verhouding tot de periode van verontreiniging laat zich thans moeilijk in
algemene criteria uitdrukken. Zeker is niet vereist dat de verhouding gedurende de gehele
peri ode van bodemverontreiniging heeft bestaan. Aan de hand van de omstandigheden van
concrete gevallen zullen gedeputeerde staten en eventueel de adrninistratieve rechter hieraan
invulling moeten geven. ,,207
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In hun reactie zeggen de leden van de CDA-fractie dat zij de door de minister gegeven
interpretatie van de uitzondering "duurzame rechtsbetrekking", te eng vinden. Het gaat
vol gens deze leden nogal ver dat iedere situatie van in theorie denkbare invloed al
toereikend is om te kunnen spreken van een situatie van zeggenschap. Die stelling
zou immers onmiddellijk iedere meerderheidsaandeelhouder als een partij met zeggen-
schap doen kwalificeren. Volgens deze leden zou het accent moeten liggen op de
feitelijke invloed waarbij de betrokkene bovendien in meer of mindere mate het verwijt
gemaakt zou moeten kunnen worden dat hij die invloed niet heeft aangewend om het
ontstaan van de verontreiniging te voorkomen.i"

De minister wijst de kritiek van de leden van de CDA-fractie echter van de hand
gedeeltelijk op grond van het uitgangspunt van het saneringsbevel, gedeeltelijk (naar
het schijnt) omdat de fractie van een onjuiste veronderstelling uitgaat:

"Bij de uitieg van bedoelde bepaling moet niet uit het oog worden veri oren dat deze
betrekking heeft op een persoon die eigenaar of erfpachter is van het verontreinigde
grondgebied. In verband met het beginsel dat de eigenaar en daarmee gelijk te stellen
zakelijk gerechtigden in de regel hebben in te staan voor aan de zaak eigen risico's, is
ervoor gekozen dat aan hen (..) saneringsbevelen kunnen worden opgelegd, behoudens
enige specifiek omschreven uitzonderingen. In dit Iicht bezien is het niet onredeJijk om
de eigenaar of erfpachter die ten tijde van de veroorzaking een zodanige rechtsbetrekking
met de veroorzaker had dat hij op basis daarvan de mogelijkheid had om invloed uit te
oefenen op de veroorzaking, niet onder de uitzondering te brengen. Het zou niet in de
hiervoor - kort - weergegeven gedachtengang passen, indien men zou eisen dat betrokkene
in meerdere of mind ere mate een verwijt gemaakt zou moeten kunnen worden dat hij het
ontstaan van de verontreiniging niet heeft voorkomen. Indien er sprake zou moeten zijn
van een feitelijke invloed, zoals de leden bedoelen, zal men in veel gevallen al kunnen
spreken van (mede) veroorzaken van de verontreiniging.v''"

Ten aanzien van de positie van de meerderheidsaandeelhouder is niet geheeJ duidelijk
wat de minister antwoordt. Hij lijkt te zeggen dat het begrip "duurzame rechtsbetrek-

207 EK 21 556, nr. 226b, biz. 24.
208 EK 21 556, nr. 266c, biz. 10.
209 EK 21 556, nr. 266d, biz. 8.
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king" niet op een meerderheidsaandeelhouder ziet omdat de aandeelhouder geen derde
is ten aanzien van de vennootschap.

"De stelling van de positie van meerderheidsaandeelhouder kan door zijn a1gemene karakter
niet worden onderschreven. Het gaat immers om binnen de vennootschapsrechtelijke
verhoudingen bestaande mogelijkheid om invloed uit te oefenen op de gang van zaken
binnen de betreffende onderneming.v'I''

Over de inhoud van de uitzondering sub b zei de minister dat die uitzondering:

"verwijst naar feitelijke gedragingen en omstandigheden die direct of indirect van invloed
(kunnen) zijn geweest op de veroorzaking van bodemverontreiniging.t"!'

DE BEWIJSLAST MET BETREKKING TOT DE UlTZONDERINGEN

De bewijslast met betrekking tot de uitzonderingen rust op de eigenaar. Hij moet onder
meer aantonen dat hij niet bekend was met de bodemverontreiniging. In de Eerste
Kamer vroegen leden zich af waarom de bewijslast van dit negatief feit aanvaardbaar
was. De minister gaf daarop het volgende antwoord:

"De reden dat hier de bewijslast bij betrokkenen wordt gelegd, is gelegen in de omstandig-
heid dat zij in deze gevallen het beste in staat zijn om informatie aan te dragen. Het is
voor betrokkenen eenvoudiger om aan te tonen, dat zij niet op de hoogte waren van de
verontreiniging, dan voor het bevoegd gezag om aan te tonen dat dit wei het geval was.
Aangezien steeds wordt gesproken van "niet op de hoogte zijn geweest of redelijkerwijs
niet op de hoogte hebben kunnen zijn" kunnen betrokkenen aan de hand van objectiveerba-
re gegevens (welk kennisniveau bestaat normaliter in het verkeer, resp. welke mate van
informatievergaring dient in het verkeer normaliter plaats te vinden) aantonen niet op de
hoogte te (kunnen) zijn geweest. Aldus is sprake van een redelijke bewijslastverde-
ling.,,212

De redenering van de minister komt toch wat vreemd over. Hij lijkt te zeggen dat het
leggen van de bewijslast van een negatief feit op de eigenaar redelijk is omdat deze
kan volstaan met het verstrekken van de in het citaat weergegeven objectiveerbare
gegevens. Mocht deze interpretatie juist zijn, dan komt terstond de vraag op waarom
de eigenaar beter in staat is deze informatie te verstrekken dan de overheid. Het
antwoord daarop is naar mijn overtuiging dat het bevoegd gezag ten minste even goed
in staat is - en wellicht ook beter gezien de expertise bij bodemverontreiniging - de
gewenste informatie te verstrekken. Gezien het ontbreken van een rechtvaardiging bij
het opleggen van bewijs van een negatief feit, lijken andere redenen voor deze
bewijslastverdeling de doorslag gegeven te hebben. Doel van deze bewijslastverdeling

210 EK 21 556, nr. 266d, blz. 9.
211 EK 21 556, nr. 226b, bIz. 24.
212 EK 21 556, nr. 226b, biz. 26.
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lijkt dan ook veel eerder te zijn dat het bewijsrisico niet op de overheid mag rusten.
Op deze manier zou de door de Tweede Kamer uitdrukkelijk gewilde ruimere
mogelijkbeid van uitzonderingen haarpraktische betekenis weI eens kunnen verliezen.

KRmSCHE KANTfEKENING BIJ DE UITZONDERINGEN

Vergelijking van het eerste voorstel voor uitzonderingen met het huidige voorstellijkt
tot de conclusie te leiden dat slechts op een wezenlijk punt sprake is van een verrui-
ming van de uitzonderingsmogelijkbeden. Inhet oude voorstel kon een eigenaar geen
beroep doen op de uitzondering op grond van het enkele feit dat hij de verontreinigde
grond gekocht had van de vervuiler. Als gevolg van de koop stond hij irnmers in een
rechtsverhouding tot de veroorzaker. In het huidige voorstel ligt dit uitdrukkelijk
anders. Het enkele bestaan van een koopovereenkomst tussen vervuiler en eigenaar
is immers geen "duurzame rechtsbetrekking". Voor het overige Iijkt het verschil niet
groot. In het huidige voorstel is imrners al sprake van een "duurzame rechtsbetrek-
king", indien in theorie een mogelijkbeid bestond tot bemvloeding van de verontreini-
ging. Aantonen dat een dergelijke theoretische bei'nvloedingsmogelijkheid niet bestond,
zal niet gemakkelijk zijn.
Opvallend is dat zowel in het eerste voorstel als het tweede geen enkele mogelijkbeid
bestaat voor een beroep op enige vorm van bevrijdende omstandigheden. Daarmee
wijkt de voorgestelde aansprakelijkbeid voor bodemverontreiniging duidelijk af van
andere aansprakelijkbeden met betrekking tot verhoogd gevaar. Voor dezeuitzonderlij-
ke positie wordt geen rechtvaardiging gegeven tenzij de financiele nood van de
overheid als zodanig beschouwd wordt. Bij de overige aansprakelijkheden is "financiele
nood" geen rechtvaardiging voor aansprakelijkbeid.

5.5 Het Zwitserse saoeriogsbevel gaat minder ver

Vanuit rechtsvergelijkend perspectief is de situatie in Zwitserland interessant. Zoals
in par. 3.7. besproken kent dat recht de mogelijkbeid van een saneringsbevel voor
verontreinigde grond. Het bevel wordt gericht aan de "Storer". Behalve de veroorzaker
kan dit ook de goederenrechtelijk gerechtigde (eigenaar, erfpachter) tot het verontrei-
nigde perceel zijn. Voorwaarde voor het bevel is dat de verontreiniging is terug te
voeren op een zaak waarover de "Storer" de juridische of feitelijke heerschappij heeft.
Daarbij moet echter worden aangetekend dat het Bundesgericht de voorwaarde steeds
ruimer uitlegt. Zo kan bijvoorbeeld een eigenaar/niet-veroorzaker een saneringsbevel
gegeven worden bij reeds bestaande bodemverontreinigingen (ltAltlastenlt), indien hij
de stabiele toestand van (de verontreiniging in) de grond aantast.i" Voor deze laatste
groep van gevallen heeft het Bundesgericht uitdrukkeIijk een mogelijkbeid van
matiging aangenomen ingeval de eigenaar de volJedige saneringskosten economisch

213 Zie par. 3.11.7.
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niet kan dragen. Daarbij moet dan in het oog worden gehouden in hoeverre de eigenaar
voor deze schade verzekerd was of zich uberhaupt verzekeren kon.
Duidelijk is dat het Zwitserse recht veel minder ver gaat dan het Nederlandse recht
bij het afwentelen van saneringskosten op de eigenaar/niet-veroorzaker,

5.6 Rechtvaardiging van deze verstrekkende aansprakelijkheid

Zoals uit het bovenstaande blijkt gaat de aansprakelijkheid van art. 27d lid 1 jo art.
27d-3 Ontwerpwet bodembescherming zeer ver. De eigenaar van vervuilde grond kan
aansprakelijk gehouden worden voor het saneren van verontreinigde grond, ook al
heeft hij de verontreiniging niet (onrechtmatig) veroorzaakt en ook al vormt de
verontreinigde grond thans geen bedreiging voor naburige percelen. De uitzonderingen
op deze aansprakelijkheid zijn inhoudelijk zeer beperkt. Enige vorm van de gebruikelij-
ke bevrijdende omstandigheden ontbreekt. De bewijslast van de uitzonderingen rust
op de eigenaar. Hem treft daarmee het bewijsrisico van onder meer negatieve feiten.

Welke rechtvaardiging geeft de minister voor deze ingrijpende wijziging van het
aansprakelijkheidsrecht?

EIGENDOMSRlSICO

De bewindsman geeft aan dat bodemverontreiniging een eigendomsrisico is. De
eigendom geldt als het meest volstrekte recht op een zaak en als consequentie daarvan
moet worden aanvaard dat gebreken aan die zaak voor rekening van de eigenaar zijn,
ongeacht het antwoord op de vraag of hij het gebrek zelf heeft veroorzaakt.?"
Bij deze rechtvaardiging kunnen toch weI enkele kritische kanttekeningen geplaatst
worden. De beoogde aansprakelijkheid gaat immers veel verder dan het eigendomsrisi-
co, zoals dat in het huidige Nederlandse, maar ook Franse en Zwitserse recht bekend
is.21SDit gebeurt met verschiIlende aspecten van de aansprakelijkheid.
AIlereerst: aansprakelijkheid ontstaat, ook al wordt het vermogen van een ander niet
aangetast of is er geen dreiging dat het vermogen van een ander wordt aangetast. Het
interventiecriteriurn is imrners vermindering van demultifunctionaliteit van de bodem.
In het traditionele aansprakelijkheidsrecht is de (dreigende) aantasting van het
vermogen van een ander een noodzakelijke voorwaarde voor aansprakelijkheid.
Vervolgens: aansprakelijkheid bestaat voor een groter bedrag dan nodig is om een
(dreigende) aantasting van het vermogen van een ander ongedaan te maken. Bij een
bevel moet imrners gesaneerd worden tot het niveau waarop de bodem aIle functies
kan vervullen. Saneren tot een niveau waarop (de dreiging voor) aantasting van het
vermogen van een ander weggenomen wordt is niet voldoende. In het traditionele

214 TK 21 556, nr. 21, biz. 34 en EK 21 556, nr. 226b, biz. 26.
215 Zie par. 2.12.4 en par. 3.7 en 3.11.7.
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aansprakelijkheidsrecht ligt dit anders. Daar behoeft slechts betaald te worden voor
zover sprake is van schade.
De juridische onderbouwing van de aansprakelijkheid is derhalve nogal zwak. Vee I
meer lijlct doorslaggevend te zijn de behoefte van de overheid aan exteme financiering
van bodemsanering.!"

BOMEN- EN TAKKENRECHTSPRAAK

In de literatuur is er wei op gewezen dat de aansprakelijkheid van art. 27d Ontwerpwet
eigenlijk allang geldend recht is. Ter onderbouwing van deze stelling hebben De Boer
en Von Meijenfeldt gewezen op de zogenaamde bomen- en takkenrechtspraak."?
Een voorbeeld hiervan vormt het arrest Schols-Heijnen.i" In dat arrest ging het om
de volgende feiten. De tuinen van Schols en Heijnen werden gescheiden door een
talud. Daarbij lag de tuin van Schols hoger dan die van Heijnen. Op een gegeven
moment verzakte het talud. Ais gevolg daarvan kwam er materiaal uit de tuin van
Schols in de tuin van Heijnen terecht. De Hoge Raad bepaalde dat op Schols een plicht
rustte dat materiaal van het perceel van Heijnen te verwijderen, ook al viel Schols
geen verwijt te maken dat het materiaal in de tuin van Heijnen terecht is gekomen.
Stel: de regel van deze jurisprudentie wordt toegepast op bodemverontreinigingen.
Een verwijderingsplicht zou dan slechts bestaan voor verontreinigingen die afkomstig
zijn vanuit een verontreinigend perceel, ongeacht of de eigenaar van het verontreini-
gend perceel een verwijt treft. Dit betekent dat de rechtspraak slechts zeer ten dele
overeenkomt met de voorgestelde aansprakelijkheid."? Voor verontreinigingen
zonder perceeloverschrijding geeft de rechtspraak derhalve geen verwijderingsplicht;
de voorgestelde regeling vestigt echter ook voor die gevallen aansprakelijkheid.
Daarnaast heb ik nog een ander bezwaar tegen de stelling dat de bomen- en takken-
rechtspraak overeenkomt met de voorgestelde aansprakelijkheid. Daarvoor moet ik
een klein uitstapje maken naar bet Zwitserse recht. In het Zwitserse recht bestaat ook
een zogenaamde bomen- en takkenjurisprudentie. Deze wordt wei toegepast op
perceeloverschrijdende bodemverontreinigingen. In die rechtspraak speelt verwijtbaar
gedrag van de eigenaar van bet verontreinigend perceel geen rol. De oorzaak van de
verontreiniging is echter van doorslaggevend belang. Is de verontreiniging niet terug
te voeren tot een activiteit van de eigenaar van bet verontreinigend perceel, dan is
er geen aansprakelijkheid op grond van de bomen- en takkenrechtspraak.F" Hieruit
blijkt naar mijn mening dat de omstandigheid dat voor aansprakelijkheid niet vereist
is dat de eigenaar van het verontreinigende perceel een verwijt treft, niet per se met

216 TK 21 556, nr. 3, biz. 6.
217 De Boer, 1992: stuitingsjaarmet het oog op bodemsanering, Nm 1991, biz. 1130 en Von Meijenfeldt,

lnbouw hoofdstuk: bodemsanering in de Wet bodemsanering 1992, biz. 61.
218 HR 4 november 1988, NJ 1989, 854.
219 Bauw, a.w., biz. 46; Spier, Bezittersaansprakelijkheid: een nieuw wapen bij milieuverontreiniging?

in: K1eijnbundel 1992, biz. 395 en Vranken, a.w. 1993, biz 61.
220 Zie par. 3.11.7.
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zich brengt dat hij aansprakelijk is ongeacht de oorzaak van de verontreiniging. De
analogie tussen bomen- en takkenrechtspraak loopt daarom mank.P'

RET VEENBROEI-ARREST

Von Meijenfeldt geeft nog een ander argument dan de bomen- en takkenrechtspraak
voor de stelling dat de aansprakelijkheid van art. 27d Ontwerpwet eigenlijk niets
nieuws onder de zon is: het veenbroei-arresr'P?"
De feiten van dat arrest lagen als voigt. Een vijfjarig kind liep letselschade op doordat
hij met zijn rechterbeen in de bodem van een moeras wegzakte en als gevolg van
veenbroei brandwonden opliep. Het terrein waarop dit gebeurde was een buitendijkse
schor - in beheer bij de Staat - die niet toegankelijk was gemaakt voor het publiek

. en die niet zonder de nodige klauterpartijen te betreden was. De Hoge Raad overwoog:

"Degene die de zorg voor een terre in heeft, handelt in strijd met hetgeen volgens het
ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, wanneer hij, terwijl hij moet
verwachten dat het publiek dit terrein zal betreden en weet dat zich op dit terre in een voor
het publiek niet steeds waameembaar gevaar als het onderhavige voordoet dat aan het
publiek niet bekend is, niettemin nalaat maatregelen te nemen zoals een ter plaatse kenbaar
verbod het terrein te betreden of te waarschuwen voor dit gevaar."

Het gevaar bestond uit zogenaamde veenbroei. Daarover had het hof het volgende
vastgesteld:

"De Staat (..) he eft gesteld dat van de verschillende gevaarlijke natuurverschijnselen welke
zich voordoen in het Waddengebied veenbroei er een is "dat een enkele maal weI voor-
komt"."

Het gaat hier met andere woorden om een vorm van aansprakelijkheid waarbij een
zekere mate van bekendheid met een gevaarlijke situatie voorwaarde is voor aansprake-
lijkheid en waarbij bovendien slechts aansprakelijkheid intreedt indien niet op adequate
wijze gewaarschuwd is. Een regel die past in de gevaarzettingscriteria van het
Kelderluik-arrest.i" De voorgestelde administratiefrechtelijke aansprakelijkheid wijkt
daar juist totaal van af.225

221 Daamaast kan natuurlijk gewezen worden op het feit dat de verwijderingsplicht uit de bomen- en
takkenrechtspraak minder ver gaat dan het saneringsdoel: herstel van de multifunctionaliteit.

222 HR 27 mei \988, NJ \989, 29.
223 Von Meijenfeldt, a.w., blz. 61.
224 Zie par. 4.4.1.
225 In dezelfde zin Vranken, a.w. 1993, bIz. 61.
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5.7 Afrondende opmerking

Art. 27d Ontwerpwet roept een aansprakelijkheid in het leven die veel verder gaat
dan het huidige aansprakelijkheidsrecht. Noch de risico-aansprakelijkheden, noch de
bomen-en takkenrechtspraak of het Veenbroei-arrest verplichten de eigenaar van
verontreinigde grond te betalen voor de sanering van die grond, ongeacht of hij de
verontreiniging veroorzaakt heeft of niet.
Ret Ontwerp gaat ook verder dan het Zwitserse recht, waar de overheid de eigeoaar
van verontreinigde grond kan bevelen die grond te saneren op kosten van de eigenaar.
Vereist is daar weI dat de verontreiniging een gevaar vormt voor het grondwater.
Bovendien is de eigenaar slechts aansprakelijk indien het gevaar voor het grondwater
is terug te voeren op zijn handelen. Voor het Franse recht wordt niet gedacht aan het
introduceren van eeo dergelijke eigenaarsaansprakelijkheid. Via fondsvorming door
middei van heffrngen dieoen daar geldeo gegeoereerd te worden voor sanering.i"
Deze zowei nationaal als intemationaal zeer vergaande aansprakelijkheid wordt slechts
beargumenteerd met de gedachte dat een vervuilde bodem een eigenaarsrisico is. Zoals
uit het bovenstaande biijkt, is dit echter onvoldoende rechtvaardiging voor de
voorgestelde regeling.

6 De voorwaarden voor de aansprakelijkheid voor dieren

Op grond van art. 6: 179 BW bestaat aansprakelijkheid voor dieren, indien het dier
schade heeft aangericht. Ret artikel stelt derhalve twee voorwaarden voor aansprake-
iijkheid
1. Er moet een dier zijn.
2. Er moet door het dier aangerichte schade zijn.

6.1 Het begrip "dier"

De pariementaire geschiedenis maakt duideiijk dat dieren die in het wild leven niet
onder art. 6: 179 BW vallen. Ook voor een ontsnapt en weggelopen dier dat in
verwilderde staat schade aanricht, bestaat geen aansprakelijkheid op grond van art.
6: 179 BW.227De vraag is aIleen wanneer een dier verwilderd is. Voor het antwoord
van de wetgever verwijs ik naar de paragraaf over het begrip "bezitter".
Bacterie- of viruskweken worden uitdrukkelijk niet tot de dieren gerekend. Van Dunne
vindt dit geen uitgemaakte zaak. Volgens hem zijn de gevaren voor de volksgezond-
heid en het milieu groot bij het ontsnappen van micro-organismen uit een laboratorium
waar ze gekweekt en gehouden worden. Ais de wetgever gevaarlijke stoffen die

226 Zie par. 2.12.4.2.
227 PG Boek 6, blz. 763.

230



Nederland

ontsnappen, weI aan een regeling onderwerpt, valt - nog steeds vol gens Van Dunne -
niet in te zien waarom dit niet het geval zou zijn met deze organismen.f"

De wetgever heeft echter een andere keuze gemaakt. Van begin af aan zijn bacterie-
en viruskweken en micro-organismen niet onder dieren gebracht maar onder stoffen
(art. 6:175).229 Deze keuze lijkt me de zorg van Van Dunne weg te kunnen nemen.
Uit een oogpunt van slachtofferbescherming heeft ze zelfs de voorkeur. Er is dan
immers ook aansprakelijkbeid mogelijk in het geval de micro-organismen de schade
niet veroorzaakt hebben door hun eigen energie."? De vraag of bacterien, virussen
en andere micro-organismen nu volgens natuurkundige criteria dieren of stoffen zijn,
is voor de keuze tussen de aansprakelijkbeid van art. 6: 175 BW en art. 6: 179 BW
terecht niet beslissend geweest.

6.2 Door het dier aangerichte schade en "eigen energie"

De Toelichting Iegt het vereiste dat de schade door het dier moet zijn veroorzaakt als
voIgt uit:

"Het dier moet de schade hebben aangericht. Niet voldoende is causaal verband tussen
dier en de schade, in dier voege dat zonder het dier de schade niet zou zijn geleden.
Grondslag voor de aansprakelijkheid voor dieren is immers het gevaar dat in zoverre in
ieder schuilt, dat de eigen energie van het dier een onberekenbaar element bevat. Aileen
als dit gevaar zich verwezenlijkt behoort de bijzondere aansprakeJijkheidsregel voor dieren
te gelden. C .. )

. Dit vereiste heeft twee consequenties. In de eerste plaats is het onderhavige artikel niet
toepasseJijk wanneer het lichaam van het dier louter object is van krachten die van buiten
komen, zonder dat de eigen energie van het dier als levend wezen enige rol heeft gespeeld.
In de tweede plaats mist het artikel toepassing in gevallen, waarin het dier als instrument
handelt van de persoon, die hem berijdt of leidt.,,231

In 1980 introduceerde de Hoge Raad een risico-aansprakelijkheid voor dieren.!"
Deze aansprakelijkbeid is gecodificeerd in art. 6: 179 BW. In 1980 gaf de Hoge Raad
immers zelf aan dat voor hem doorslaggevend was de ontwikkeling van de opvattingen
zoals die in het huidige art. 6: 179 BW is uitgemond.
Wat houdt het risico van art. 6: 179 BW concreet in?

228 Van Dunne, a.w. 1993, biz. 488.
229 PO Boek 6, biz. 749 en TK 21 202, nr. 3, biz. 40. Anders: Asser-Hartkarnp III, nr. 194. Volgens

hem is het slachtoffer slechts "eventueel" aangewezen op art. 6: 173 BW. Het voordeel van de
aansprakelijkheid voor stoff en boven die van zaken is dat een stof niet gebrekkig hoeft te zijn in
tegenstelling tot een zaak.

230 Zie par. 4.4.2.
231 PO Boek 6, biz. 763.
232 HR 7 maart 1980, NJ 1980,353 (Stierkalf).
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"EIGEN ENERGlE"EN PANIEKREACTIES

In zowel het Franse als het Zwitserse recht geven paniekreacties van dieren aanleiding
tot de aansprakelijkbeid voor dieren. Voor het Zwitserse recht, dat evenals het
Nederlandse recht de eis van "eigen energie" stelt, bepaalde het Bundesgericht
uitdrukkeJijk dat de aansprakelijkbeid voor dieren van toepassing is in de situatie dat
een dier door een mens is opgehitst. Zolang een dier zich kan gedragen volgens de
eigen wil of energie en geen louter instrument is in handen van een persoon, wordt
de aansprakelijkbeid voor dieren niet uitgesloten.i" In het Franse recht wordt de
eis van "eigen energie" niet gesteld maar is voldoende dat het dier aan het ontstaan
van de schade heeft bijgedragen. Daarvan is onder meer sprake indien de schade
ontstaan is doordat het dier in beweging was en contact maakt met het slachtoffer of
diens zaken. Bij schade als gevolg van paniekreacties zal daarvan meestal sprake
zijn.?"
In het Nederlandse recht is weinig discussie over de vraag of art. 6: 179 BW van
toepassing is in panieksituaties. Het merendeel van de schrijvers laat panieksituaties
in beginsel onder de aansprakeJijkbeid voor dieren vallen.i" Verschil van mening
bestaat echter over de vraag in hoeverre paniekreacties van dieren veroorzaakt door
derden of een natuurgebeurtenis, overmacht moet opleveren voor de bezitter. Deze
controverse stel ik onder de bevrijdende omstandigheden aan de orde.

"EIGEN ENERGIE"EN BESMEITING: HET ARRESTZEUG-I13

Dieren kunnen besmettelijke ziekten overdragen aan dieren en aan mensen. In de
praktijk komt dit ook met een zekere regelrnaat voor. De laatste jaren werd onder meer
in de provincie Brabant herhaaldelijk het vervoer van varkens verboden om besmetting
met varkenspest te voorkomen. In hoeverre biedt art. 6: 179 BW mogelijkbeden om
schade als gevolg van besmetting voor vergoeding in aanmerking te laten komen? De
Hoge Raad oordeelde hierover in 1984 in het Zeug-l13 arrest.i"
Bardoel en Swinkels waren beiden varkensboeren in het Brabantse Son en Breugel.
Hun bedrijven grensden aan eIkaar. In 1978 heerste er op het bedrijf van Swinkels
een besmettelijke ziekte onder de varkens. Zij wierpen de biggen te vroeg en deze
werden aile dood geboren. Op een dag ontsnapte Zeug-l13 uit de stal van Swinkels
en werd door Bardoel op zijn erf aangetroffen. Deze zag echter niet dat het varken
van zijn buurrnan was en bracht het bij zijn eigen varkens. Zeug-l13 besmette de
varkens van Bardoel.

233 Zie par. 3.3.
234 Zie par. 2.7. Naast de mogelijk.beid van "beweging en contact" kan er ook aansprakelijkheid bestaan

in het geval het dier wei bewoog, maar geen contact maakte en ook in de situatie dat het dier niet
bewoog maar wei contact maaIcte. Zie par. 2.8 en 2.9.

235 Van Dunne, a.w. 1993, biz. 500; Asser-Hartkamp III, nr. 199; Klaassen, a.w., biz. 149 en Stein, De
aansprakelijkheid terzake van onrechtmatige daad, preadvies Agrarisch Recht 1984, biz. 173 e.v.

236 HR 24 februari 1984, NJ 1984, 415. Het arrest is onder het oude recht van art. 1404 BW gewezen.
Zoals echter aI aangegeven anticipeerde de Hoge Raad in 1980 aI op het huidige art. 6:179 BW.
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De Hoge Raad beantwoordde de vraag of voIdaan is aan de voorwaarden voor
aansprakelijkbeid voor dieren ontkennend.

"De grondslag van deze aansprakelijkheid moet worden gezocht in het gevaar dat schuilt
in de eigen energie van het dier en het onberekenbare element dat in die energie Iigt
opgesloten. Oit brengt mee dat de in art. 1404 vervatte aansprakelijkheid in beginselniet
mede het geval omvat dat een dier op andere dieren of op mens en een besmettelijke ziekte
overbrengt. Dit neemt niet weg dat aansprakelijkheid uit art. 1404 zich kan uitstrekken
tot besmettingsschade als deze het gevolg is van een gedraging van het dier, die afgezien
van het overbrengen van de ziekte, kan worden aangemerkt als een verwezenlijking van
het gevaar waarop art. 1404 betrekking heeft. Dit zal onder meer het geval zijn indien
aansprakelijkheid krachtens art. 1404 bestaat voor aan een ander dier of aan een mens
toegebracht letsel en de besmetting een bijkomend gevolg van dat letsel is, dat als zodanig
aan de eigenaar van het dier kan worden toegerekend. Van letsel is in het onderhavige
geval echter geen sprake" (cursiveringen van mij, CS).

Uit dit citaat wordt duidelijk dat volgens de Hoge Raad besmettingsschade in beginsel
niet op grond van art. 6: 179 BW voor vergoeding in aanmerking komt. Maar wat
betekent nu precies "in beginsel" en het Iatere "onder meer"? In ieder geval dat
besmetting door middel van letselschade weI onder het risico yah. Bovendien moeten
er andere situaties van besmetting zijn die daaronder thuishoren, anders zou de Hoge
Raad immers niet over "onder meer" gesproken hebben. Zou het kunnen zijn dat art.
6:179 BWmede het risicoomvat datZeug-113 de varkens van Bardoel besmet doordat
hij uit eigen beweging met ze in contact is gekomen? Het antwoord van de Hoge Raad
is weer uitdrukkelijk ontkennend. Voor het geval Swinkels wist dat Zeug-l13 een
besmet varken was en de zeug de besmetting overdroeg op varkens van Bardoel kan
sprake zijn van aansprakelijkbeid; niet echter op grond van art. 6: 179 BW, maar op
grond van art. 6:162 BW.

DE UITLEG VAN DE HOGE RAm VAN "EIGEN ENERGIE" LlJKT NIET IE STROKEN MET

DE BEDOELING VAN DE WETGEVER

Met betrekking tot het risico bij aansprakelijkheid voor dieren lijkt de benadering van
de Hoge Raad afte wijken van de benadering van de Toelichting. De Hoge Raad ziet
"eigen energie" van het dier immers uitdrukkelijk zowel als grondslag van de
aansprakelijkheid voor dieren als een concrete voorwaarde daarvan. Nieuwenhuis wijst
er terecht op dat de grondslag van een regel wei relevant is voor de grenzen van haar
toepassing maar niet doorslaggevend. De gronden die dienen ter rechtvaardiging van
een regel zijn met zonder meer beslissend in een individueel geval dat door die regel
wordt beheerst.!" Met deze woorden in het achterhoofd is verdedigbaar dat de
grondslag "eigen energie" in de Toelichting zo uitgewerkt wordt dat het risico zich
verwezenlijkt tenzij het dier louter object ("enige rol") is van krachten van buiten of

237 Nieuwenhuis in zijn noot onder bet arrest Zeug-l13 in AA 1984, biz. 180.
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aileen maar instrument ("als instrument") is van degene die het berijdt of leidt. Dit
voigt uit het feit dat de Toelichting uitdrukkelijk aIleen spreekt over deze twee
consequenties van het eigen energie-vereiste en ze bovendien negatiefformuleert. Deze
ruime interpretatie van "eigen energie" zou tot gevolg hebben dat alle andere schade-
veroorzakende gedragingen van het dier zijn te beschouwen als een verwezenlijking
van het risico. Deze uitleg vindt steun bij Asser. Hij interpreteert de Toelichting aldus:

"Naar mijn indruk gaat het in de bedoelde passage in de Toelichting van Meijers niet om
een vereiste dat de gedraging van het dier in absolute zin onberekenbaar was, wil van
aansprakelijkheid voor de daardoor aangerichte schade op grond van art. 6: 179 BW sprake
kunnen zijn, maar om een gedraging die onberekenbaar is in betrekkelijke zin, nl.
gerelateerd aan de menselijke machtsuitoefening over het dier, dus een gedraging die buiten
de menselijke invloed op het dier valt. Het dier handelt als het ware autonoom, overeen-
komstig eigen wetmatigheden, of die nu van het dier redelijkerwijs te verwachten waren
of niet."Z38

In deze interpretatie valt onder het risico van art. 6: 179 BW de situatie dat Zeug-l13
uit eigen beweging in contact komt met de varkensstapel van Bardoel en daardoor
schade ontstaat.i" AIleen een bevrijdende omstandigheid kan dan nog voorkomen
dat de bezitter van het dier volledig aansprakelijk is. Bovendien bestaat er ook nog
de mogeJijkheid van "eigen schuld" van Bardoel. Hij heeft immers zelf Zeug-l13 bij
zijn eigen varkensstapel gebracht.

Deze uitleg van "eigen energie" zou derhalve leiden tot een geheel ander resultaat
dan in het arrest Zeug-I13: art. 6: 179 BW vestigt aansprakelijkheid VOOT besmettings-
schade, indien de aanwezigheid van het besmettende dier bij dieren of mens en is toe
te rekenen aan de eigen energie van het besmettende dier. Bij deze uitleg is voor
aansprakelijkheid op grond van art. 6: 179 BW niet vereist dat de besmetting een
gevolg is van door het besmettende dier toegebracht letsel. Evenmin is van belang
of de bezitter daadwerkelijk wist dat het besmettende dier een gevaar voor besmetting
vormde. Doorslaggevend is of de aanwezigheid van het besmettende dier bij dieren
of mensen - met ander woorden: het ontstaan van een situatie waarin besmetting
plaatsvindt - een gevolg is van de eigen energie van het dier.

238 Asser in zijn conclusie voor het arrest Zengerle-Blezer NJ 1990, 365 biz. 1404.
239 Deze uitleg strookt ook met de volgende casus: Een schaap ontsnapt uit een wei en wordt gedood

door een auto. Een tweede auto rijdt tegen het do de lichaam aan. Zowel Nieuwenhuis (nootAA 1984,
biz. 481 tim 482) als Klaassen (a.w., biz. 149) nemen in dit geval aansprakeJijkheid van de bezitter
van het schaap aan jegens de tweede automobilist, omdat de aanwezigheid van het schaap op de weg
is toe te rekenen aan diens eigen energie. De omstandigheid dat het dier overleden was en derhalve
geen eigen energie bezat op het moment van ontstaan van de schade, is niet relevant De hier verde-
digde uitleg bij besmetting gaat van dezelfde regel uit. De bezitter van Zeug-113 is aansprakelijk voor
de besmettingsschade omdat de aanwezigheid van het dier op het erf van boer Swinkels is toe te
rekenen aan de eigen energie van het dier.
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RISICO-AANSPRAKELIJKHEID VOOR BESMETIING IN !-lET FRANSE RECHT

Het Franse recht gaat nog een stapje verder dan de hierboven verdedigde interpretatie
van het begrip "eigen energie". Op 21 juJi 1992 wees het Hofvan Cassatie een arrest
waarin risico-aansprakelijkheid werd aangenomen voor de situatie dat schapen een
besmetteJijke ziekte hadden overgebracht aan een bezoeker van een kudde."" Met
andere woorden: aansprakelijkheid werd aangenomen ook al was het ontstaan van de
situatie waarin besmetting plaatsvindt niet het gevolg van de eigen energie van de
dieren. De bezoeker was irnmers in contact getreden met de kudde en niet andersom.
Dezelfde casus zou in het Zwitserse recht en waarschijnlijk ook in het huidige
Nederlandse recht niet tot aansprakelijkheid lei den, tenzij de bezitter wist dat zijn
beesten besmet waren."" Toch valt er voor het aannemen van risico-aansprake-
lijkbeid naar Nederlands recht weI wat te zeggen, ook al wist de bezitter niet van de
besmetting.
Zoals betoogd is de grondslag van een aansprakeJijkheid niet zonder meer beslissend
voor de praktische uitwerking van de concrete voorwaarden voor aansprakelijk. In
de hierboven verdedigde interpretatie van "eigen energie" betekent dit dat het risico
van art. 6: 179 BW zich verwezenlijkt, tenzij het dier louter object van krachten van
buiten is of aIleen maar instrument is in handen van degene die het berijdt of leidt.
Voor besmettingssituaties waarbij het ontstaan van besmettingsgevaar niet het gevolg
is van de eigen energie van dieren, is dan van belang ofhet dier louter een object van
krachten van buiten is. Verdedigbaar is dat hiervan geen sprake is bij een besmet dier.
Een dergelijk dier verliest als gevolg van zijn besmetting immers niet geheel de
mogelijkheid zich overeenkomstig zijn eigen energie te gedragen. Zo bezien zou
aansprakelijkbeid in deze situaties als het logisch sluitstuk van de Toelichting zijn te
beschouwen.

6.3 Bewijslastverdeling met betrekking tot "eigen energie": het arrest Zengerle-
Blezer

De bewijslastverdeling met betrekking tot "eigen energie" is van groot belang voor
de positie van slachtoffers. Moeten zij bewijzen dat een dier uit "eigen energie" de
schade heeft veroorzaakt, of heeft te gelden dat art. 6: 179 BW in beginsel van
toepassing is en moet de aangesproken bezitter maar bewijzen dat het dier als
"instrument" gebruikt werd of louter "object" was van krachten van buiten?
In het arrest Zengerle-Blezer kwam deze problematiek aan de orde.i" In dat arrest
draaide het om de volgende feiten. Op 9 augustus 1985 vond er een botsing plaats
tussen de Peugeot van Zengerle en een koe van Blezer. Deze koe maakte deel uit van
een kudde, die vanuit de stal over de weg naar een daartegenoverliggend weiland werd

240 Zie par. 2.9.
241 Voor hetZwitserse recht zie par. 3.3; voor hetNederlandse hethierboven besproken arrestZeug-113.
242 HR 23 februari 1990, NJ 1990, 365.
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geleid. In cassatie kwam de vraag aan de orde of hier sprake was van een risico waar
art. 1404 (oud) BW op ziet. Ret antwoord van de Hoge Raad luidde ontkennend.

"(..) dat er geen sprake van is dat de schade is ontstaan door een eigen gedraging van de
koe nu deze deel uitmaakte van een door Blezer en diens broer geleide kudde en gesteld
noch gebleken is dat de koe een onverwachte of onberekenbare gedragiog heeft vertoond."

Evenals in het hierboven besproken arrest Bardoel-Swinkels leest de Hoge Raad de
Toelichting niet zo dat het risico zich verwezenlijkt, tenzij het dier louter als object
van krachten van buiten of alleen maar als instrument te beschouwen is van degene
die het berijdt of leidt. Aldus slaat hij geen acht op de woorden "enige roI" en "als
instrument" uit de Toelichting. Uit de Toelichting zou immers afgeleid kunnen worden
dat art. 6: 179 BW van toepassing is, tenzij de aangesproken bezitter bewijst dat zijn
dier een louter instrument was in handen van een ander, of een louter object was van
krachten van buiten. Bovendien maakt de Raad het de rechter onnodig moeilijk met
zijn benadering. De rechter zal zich immers moeten verdiepen in de vraag in hoeverre
een dier werkelijk de leiding van de mens heeft gevolgd, terwijl hij anders zou kunnen
volstaan met de veel eenvoudiger te beantwoorden vraag of het dier louter een werk-
tuig was. Voor de praktijk zal het laatste criterium duidelijk meer zekerheid bieden.

6.4 Cooclusie aaosprakelijkheid voor dieren

Sinds 1980 kent het Nederlandse recht een risico-aansprakelijkheid voor dieren. De
Hoge Raad introduceerde deze aansprakelijkheid omdat hij aansluiting zocht bij gewij-
zigde opvattingen in de literatuur en de rechtspraak. Aldus anticipeerde hij op het
huidige art. 6: 179 BW. In enkele vervolgarresten heeft de Hoge Raad een bijzondere
betekenis gegeven aan dat artike\.
In de Toelichting op art. 6: 179 BW wordt het risico gekoppeld aan de eigen energie
van het dier en het onberekenbare element dat in die energie ligt opgesloten. De
Toelichting kan zo gelezen worden dat hiervan sprake is als een dier door zijn gedrag
schade veroorzaakt tenzij het louter object ("eDige rol") is van krachten van buiten
of aileen maar instrument ("als instrument") is van degene die het berijdt of leidt.
Dit betekent dat alle andere schadeveroorzakende gedragingen van het dier zijn te be-
schouwen als een verwezenlijking van het risico.
In het arrest Bardoel-Swinkels volgt de Raad deze interpretatie van de Toelichting
niet. Hij oordeeide dat besmettingsschade slechts tot het risico van art. 6: 179 BW be-
hoort, indien zij het gevolg is van letsel. Buiten dit geval komt schade slecht voor
vergoeding in aanmerking, indien de besmetting bekend was bij de bezitter. De
grondslag van deze Iaatste aansprakelijkheid is echter niet art. 6: 179 BW, maar art.
6:162 BW.
Evenals in het arrest Bardoel-Swinkels voIgt de Hoge Raad in het arrest Zengerle-
BIezer de hierboven beschreven interpretatie van de Toelichting niet. In dat arrest
oordeelde hij dat art. 6: 179 BW slechts van toepassing is als gesteld en gebleken is

236



Nederland

dat een dier een onverwachte of onberekenbare beweging heeft vertoond. Door op
deze manier vonn te geven aan het onderscheid "eigen energie" en "instrument" zal
de rechter zich moeten gaan verdiepen in de moeilijk te beantwoorden vraag in
hoeverre een dier de leiding heeft gevolgd van degene die hem berijdt ofleidt. Voor
de praktijk biedt dit weinig zekerheid. Bovendien sluit hij niet aan bij intemationale
ontwikkeling zoals in het Franse en Zwitserse recht waar het criterium van de "eigen
energie" geen rol speelt respectievelijk nauwelijks van belang is.243

7 De bewijsJastverdeling met betrekking tot bet risico

7.1 Inleiding

De juridische positie van een slachtoffer wordt natuurlijk niet aileen door het materiele
recht bepaald maar ook door de vraag offeiten bewezen kunnen worden. Daarbij geldt
dat een partij de feiten moet aanvoeren die het door hem beweerde rechtsgevolg
opleveren (stelplicht) en dat hij het nodige moet doen om te komen tot een vaststelling
van die feiten (bewijslast). Als uitgangspunt geldt dat indien een procespartij niet
slaagt in het bewijs (of het aannemelijk maken) van zijn stellingen, de rechter de
vordering niet toewijzen kan. Voor die feiten draagt die partij het bewijsrisico.
Voor de hierboven behandelde risico-aansprakelijkheden betekent dit concreet dat het
van groot belang is voor de positie van partijen op wie de bewijslast drukt van het
feit dat het risico/" zich (niet) verwezenlijkt heeft. Ik geef enkele voorbeelden.
Neem de casus van Boer Blezer.i" Hij leidde koeien vanuit zijn stal over de weg
naar zijn weiland. Een van zijn koeien botste met de personenauto van Zengerle. Moet
Zengerle bewijzen dat het risico van art. 6: 179 BW zich heeft verwezenlijkt? Of kan
hij volstaan met het bewijs dat er een botsing tussen zijn auto en de koe heeft
plaatsgevonden en moet boer Blezer dan aannemelijk maken (of bewijzen) dat de
oorzaak van de botsing niet gelegen is in het verwezenlijken van het risico van art.
6:179 BW?
Een ander voorbeeld. De zesjaar oude Keesje van Laarhoven speelde bij het ijzeren
toegangshek van de Technische School aan het Burgerijpad te Tilburg. Ais gevolg
van een onduidelijke oorzaak viel het ijzeren hek op Keesje. Hij wordt door dit onge-
val blijvend invalide. Moet nu bewezen worden door de wettelijke vertegenwoordiger
g.g. dat het risico van art. 6: 174 BW zich verwezenlijkt heeft ofkan volstaan worden
met het bewijs dat de schade ontstaan is doordat het ijzeren hek op Keesje is geval-
len?246

243 Zie par. 2.7; 2.8, 2.9, 3.3.
244 M.a.w. dat schade door een gebrekkige roerende zaak (art. 6: 173 BW) of opstal (art 6: 174 BW),

een gevaarlijke stof (art. 6:175 BW), een dier (art. 6: 179 BW) of een motorrijtuig (art. 31 WVW)
is veroorzaakt.

245 Zie par. 4.6.3.
246 Het voorbeeld is ontleend aan he! arrest HR 19 december 1975, NJ 1976, 574.
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7.2 Het criterium voor bewijslastverdeling: art. 177 Rv

De hierboven gefonnuleerde vragen moeten beantwoord worden aan de hand van art.
177 Rv. Dit luidt:

"De partij die zich beroept op rechtsgevolgen van door haar gestelde feiten of rechten,
draagt de bewijslast van die feiten of rechten, tenzij uit enige bijzondere regel of uit de
eisen van redelijkheid en billijkheid een andere verdeling van de bewijslast voortvloeit."

Volgens de minister is bij de totstandkoming van het huidig Burgerlijk Wetboek met
de bewijslastverdeling uitdrukkelijk rekening gehouden. Uit het materiele recht zou
direct dan wei indirect de bewijslast kunnen worden afgeleid.""
Gezien het hierboven weergegeven standpunt van de minister zou uit de tekst van de
genoemde artikelen gedistilleerd kunnen worden dat het uitgangspunt bij de bewijslast-
verdeling met betrekking tot de aansprakelijkheid van roerende zaken, opstallen, stof-
fen, dieren en motorrijtuigen zodanig is dat de eisende partij het verwezenlijken van
het risico moeten bewijzen."! Voor Zengerle betekent dit dat hij de bewijslast draagt
van het feit dat de koe de schade heeft veroorzaakt als gevolg van zijn eigen energie.
Voor de wettelijke vertegenwoordiger q.q. geldt dat hij moet bewijzen dat het hek
gebrekkig was.
In de parlementaire geschiedenis van de artt. 6:173, 6:174, 6:175, 6:179 BW en art.
31 WVW wordt aan de bewijslastverdeling praktisch geen aandacht besteed. Slechts
in het kader van de aansprakelijkheid voor opstallen merkt de minister het volgende
op:

"De benadeelde, die ten gevolge van de gebrekkige toestand van de opstal schade heeft
geleden en deswege de bezitter van de opstal wil aanspreken, moet stellen en bij betwisting
bewijzen, dat het gebouw of werk door zijn gebrekkige toestand gevaar opleverde voor
personen of zaken en dat dit gevaar zich in casu heeft verwezenlijkt."

De soep wordt echter niet zo heet gegeten als hij wordt opgediend, want aan dit
uitgangspunt geeft de bewindsman de voJgende uitwerking.

"Natuurlijk zal hier in vele gevallen "res ipsa loquitur" gelden: uit het feit van de instorting
put de rechter het vermoeden dat het bouwwerk in een gebrekkige toestand verkeerde. ,,249

247 PG Bewijsrecht, bIz. 88.
248 In de parlementaire geschiedenis met betrekking tot produktenaansprakelijkheid werd er langer bij

het probleem van de bewijslastverdeling stil gestaan. Zie onder veer meer TK 19636, nr. 13, bIz.
3-4. In art. 6: 188 BW is uitdrukkelijk bepaald dat de eisende partij het gebrek moet bewijzen. Met
betrekking tot de bewijslast bij arbeidsongevallen heeft de regering inmiddels aan de Tweede Kamer
voorgesteld het genoemde uitgangspunt te verlaten. Zie art. 7:658 lid 2 en de Toelichting daarop.
TK 23 438, nr. 3, biz. 39 e.v.

249 PG Boek 6, biz. 755.
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De minister formuleert hier voor opstallen een regel die in het Zwitserse recht
aigemener geldt."? Hoogstwaarschijnlijk heeft de regel "res ipsa loquitur" ook in
Nederland een ruimer toepassingsgebied dan slechts op het terre in van de aansprake-
lijkheid voor opstallen."!
Onduidelijk blijft intussen wat de situatie is, indien bijvoorbeeld de roerende zaak of
opstal waardoor de schade is veroorzaakt, veri oren is gegaan zodat achteraf niet meer
kan worden vastgesteld of zij gebrekkig was? In sommige gevallen zal de regel "res
ipsa loquitur" uitkomst kunnen bieden, maar in andere gevallen niet. De vraag rijst
dan of, en in hoeverre, aan de bewijsnood van de eiser tegemoet behoort te worden
gekomen. In het kader van dit onderzoek voert het echter te ver op deze vraag in te
gaan.252

8 Bevrijdende omstandigheden

8.1 Inleiding

Is eenmaal komen vast te staan dat het risico zich heeft verwezenlijkt, dan kan de
aangesproken persoon aIleen nog maar aan aansprakelijkheid ontkomen, indien hij
de aanwezigheid van een bevrijdende omstandigheid aantoont.
De wettelijke regeling met betrekking tot bevrijdende omstandigheden bij de Neder-
landse aansprakelijkheden voor roerende zaken, opstallen, dieren en stoff en blinkt niet
uit door haar grote mate van toegankelijkheid. Zo heeft de wetgever bijvoorbeeld
besloten bij de aansprakelijkheid voor stoffen tot het opsommen van de omstandighe-
den die aansprakelijkheid wegnemen. Bij de overige aansprakelijkheden wordt volstaan
met de "tenzij-clausule", waannee aansluiting gezocht wordt bij de rechtvaardigings-
gronden van de onrechtmatige daad (afd. 6.3.1. BW) Deze clausule werkt echter bij
roerende zaken en opstallen anders uit dan bij dieren. Gezien deze systematiek heb
ik voor de opbouw van deze paragraaf gekozen voor een separate behandeling van
bevrijdende omstandigheden bij de verschillende aansprakeJijkheden.

250 Zie par. 3.8 In het kader van de risico-aansprakelijkheid voor zaken, hanteert het Franse recht
afwijkende bewijsregels. Zie par. 2.7, 2.8 en 2.9.

251 Zie hierover Asser, Monografie Nieuw BW (Bewijslastverdeling 1992), biz. 35 en in het algerneen:
Elders, Waardering van bewijs, rede Maastricht 1990.

252 In het kader van medische aansprakelijkheid is de Hoge Raad aan de bewijsnood van een benadeelde
tegemoet gekomen door op de aangesproken arts een informatieplicht te leggen (HR 20 november
1987, NJ 1988, 500 Timmer-Deutman). Bij aansprakelijkheid voor arbeidsongevallen heeft de Hoge
Raad een zeer vergaande informatieplicht op de aangesproken werkgever gelegd (HR 6 april 1990,
NJ 1990, 573 Janssen-Nefabas). 0pvallend is dat de Hoge Raad in de genoemde gevallen de
bewijsnood van het slachtoffer niet lenigt door het omkeren van de bewijslast. Zie over de proble-
matiek van de bewijsnood o.a.: Asser, Stelplichten bewijslastverdeling en medische aansprakelijkheid
in het Nederlandse recht, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 1991, biz. 62-76; Princen, Fair Trial,
biz. 91 e.v.; Schoordijk, De bewijslastverdeling onder het nieuwe bewijsrecht, Verspreid werk 1991,
biz. 569-614; Tjittes, Een mededelingsplichtvooreen procespartij als tegemoetkoming aan een onrede-
lijk bewijsrisico voor diens wederpartij, NJB 1988, biz. 1128-1130.
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8.2 Bevrijdende omstandigheden bij de aansprakelijkheid voor roerende zaken
en opstallen

Bij zowel de aansprakelijkheid voor roerende zaken als voor opstallen geeft de "tenzij-
clausule" aan op welke bevrijdende omstandigheden de aangesproken persoon zicb
kan beroepen.i" De artt. 6: 173 BWen 6: 174 BW bepalen dat de bezitter aansprake-
lijk is, tenzij aansprakelijkheid op grond van afd. 6.3.1 BW (algemene bepalingen
onrecbtmatige daad) zou bebben ontbroken, indien de bezitter bet gevaar van de
gebrekkige zaak of opstal op het tijdstip van ontstaan ervan zou hebben gekend.
Volgens de parlementaire geschiedenis beeft deze "tenzij-clausuIe" onder meer tot doel
aan te geven dat de aangesproken persoon niet aansprakelijk is, indien bij aantoont
dat sprake is van een recbtvaardigingsgrond in de zin van afd. 6.3.1 BW.254 Ais
bevrijdende omstandigbeid bij roerende zaken en opstallen komen derbalve aIle
rechtvaardigingsgronden van onrecbtrnatige daad in aanmerking, zoais ovennacht,
noodweer, wettelijk voorschrift, bevoegd gegeven arnbtelijk bevel en toestemming
van de benadeelde.i" In de parlementaire geschiedenis wordt met name ook een
van buiten komende oorzaak genoemd. Daarbij moet in bet bijzonder worden gedacht
aan overrnacbt, daaronder begrepen handelingen van een derde voor wie de aangespro-
ken persoon niet aansprakelijk is.256
Een van buiten komende oorzaak is derhalve - evenals in Frankrijk en Zwitserland"?
- een bevrijdende omstandigbeid. De "tenzij-clausule" geeft voor ovennacht nog een
nadere regel: de van buiten komende oorzaak neemt aIleen de aansprakelijkbeid weg,
indien ze de oorzaak van de scbade is.258Als voorbeeld van deze regel wordt in de
geschiedenis het geval van een scboorsteen genoemd.i" Stel: enkele stenen van de
scboorsteen van een woonhuis raken los als gevolg van een windkracht die ovennacbt
oplevert. De stenen val len echter (nog) niet naar beneden maar de schoorsteen is na
die windvlaag weI gebrekkig. Korte tijd later vallen de stenen wei naar beneden en
beschadigen de gloednieuwe auto van de buurman. Kan de bezitter van het buis zicb
op ovennacbt beroepen?
Begrijp ik de parlementaire geschiedenis op dit punt goed, dan is de windvlaag slecbts
als oorzaak te zien van de scbade aan de auto, indien de tijdsspanne tussen de wind-

253 PO Boek 6, biz. 748 en Boek 6 (lnv.), biz. 1376 e.v.
254 PO Boek 6 (lnv.), biz. 1379. In dezelfde zin: Asser-Hartkamp III, nr. 177 e.v.
255 Zie voor een overzicht Asser-Hartkamp Ill, nr. 58 e.v. Het zal duidelijk zijn dat niet aile rechtvaardi-

gingsgronden even belangrijk zijn voor de hier genoemde risico-aansprakelijkheden. Met name
overrnacht zal wei van belang zijn.

256 PO Boek 6 (Inv.), biz. 1381. Het begrip "derde" dient in ditverband niet verkeerd te worden begrepen.
Het moet gaan om een persoon waarvoor de bezitter niet hoeft in te staan. Ais bijvoorbeeld een
dakdekker bij een reparatie de dakpannen verkeerd teruglegt waardoor deze bij heteerste zuchtje wind
naar beneden vallen, gaathet beroep op overmacht (daad van een derde) van de bezitter van de opstal
jegens een slachtoffer niet op. De dakdekker is in deze situatie niet als een derde te zien. Zie voor
identieke regels het Franse recht par. 2.1 O.

257 Zie par. 2.10 en par. 3.9.
258 PO Boek 6 (lnv.), biz. 1380 e.v.
259 PO Boek 6, biz. 748.
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vlaag en het ontstaan van de schade aan de auto zodanig kort was dat de bezitter de
schade niet kon voorkomen, ook al zou hij direct na de windvlaag geweten hebben
dat de schoorsteen gebrekkig was geworden.f" Aldus wordt een criterium gegeven
om te bepalen of de windvlaag de oorzaak is van de schade aan de auto of de ge-
brekkige schoorsteen. Een dergelijk criterium is ook in het Franse en Zwitserse recht
geldend recht."!
In de literatuur is het met name Nieuwenhuis geweest die deze regel heeft bekriti-
seerd.i'" Hij noemt haar "een volstrekt willekeurige enclave" in het aansprakelijk-
heidsrecht omdat - in zijn visie - hier inbreuk wordt gemaakt op het uitgangspunt van
de risico-aansprakelijkheid voor gebrekkige zaken en opstallen. Dit uitgangspunt luidt
dat aansprakelijkheid bestaat voor schade veroorzaakt door gebreken, ongeacht de
oorzaak van het gebrek en ongeacht of het gebrek aan de bezitter bekend was?63
Nieuwenhuis ziet de hierboven beschreven regel als een uitzondering op dit uitgangs-
punt. Voor schade als gevolg van gebreken die zo kort voor de schade ontstaan dat
de aangesprokene ook bij onmiddellijke bekendheid met het gebrek de schade Diet
had kunnen voorkomen, geldt imrners geen aansprakelijkheid.
Deze kritiek deel ik niet. Naar mijn mening is de hierboven beschreven regel geen
uitzondering op het uitgangspunt van de risico-aansprakelijkheid voor roerende zaken
en opstallen. Het gaat om een criterium ter bepaling wat de oorzaak is van de schade
in een concreet geval: een gebrek (bijvoorbeeld de losse stenen in de schoorsteen) of
een van buiten komende oorzaak (bijvoorbeeld de windvlaag). In het eerste geval
bestaat aansprakelijkheid op grond van de risico-aansprakelijkheid van art. 6: 174 BW,
in het tweede geval is de bezitter niet aansprakelijk omdat hij zich op overmacht kan
beroepen. De kritiek van Nieuwenhuis gaat uit van de veronderstelling dat in het
schoorsteenvoorbeeld een gebrek de oorzaak is van de schade, terwijl het schoorsteen-
voorbeeld nu juist gegeven wordt om duidelijk te maken wanneer een gebrek de
oorzaak is van de schade en wanneer een van buiten komende oorzaak.i"
Zoals al eerder vermeld strookt de uitleg van de minister met het geldende recht in
Frankrijk en Zwitserland. Het Franse recht werkt bet criterium ter bepaling van de
oorzaak (gebrek of windvlaag) nog nader uit. Het Franse Hof van Cassatie Iijkt uit
te gaan van bet vermoeden dat de van buiten komende oorzaak de schade veroorzaakt

260 PO Boek 6, biz. 748 en Boek 6 (lnv.), biz. 1381.
261 Voor het Franse recht zie par. 2.10 en voor het Zwitserse recht par. 3.9.
262 Nieuwenhuis, a.w., WPNR 5666 {I983), biz. 581 tim 590 en Nieuws over de aansprakelijkheid voor

gebrekkige zaken en produkten, WPNR 5771 (1986), biz. 97 tim 100. In dezelfde zin: Klaassen, a.w.,
biz. 99 e.v.

263 PO Boek 6 (Inv.), biz. 1378.
264 PO Boek 6 (Inv.), bIz. 1381 en Asser-Hartkamp III, nr. 180 e.v. Hartkamp voert onder meer aan dat

het hier weergegeven criterium ter bepaling van wat de oorzaak is van een bepaalde schade, een
consequentie is van de verwerping van het Franse stelsel. Met dit argument ben ik het niet eens. Zoals
uit de beschrijving van het Franse recht blijkt, geldt ook in dat recht hetzelfde criterium. Zie par.
2.10. Een verschil in aanknopingspunt met betrekking tot he! risico tussen Nederland (aanknopings-
punt: gebrek van een zaak veroorzaakt schade) en Frankrijk (aanknopingspunt: zaak veroorzaakt
schade, ongeacht gebrek) heeft met het hier besproken criterium niets te rnaken.
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heeft, tenzij blijkt dat de al eerder genoemde tijdsspanne voldoende was?65 Het hof
maakte dit uit in een recent arrest over het geval waarin een derde met zijn auto de
omheining van een wei vemield had. De koeien waren de weg opgelopen en hadden
daar een verkeersongeval veroorzaakt. De vraag was wat de oorzaak van dat ongeval
was: de daad van de derde (vemielen omheining) of het gedrag van de koeien. Het
Hofvan Cassatie oordeelde dat de daad van de derde als oorzaak moest worden gezien,
tenzij kwam vast te staan dat de boer voldoende tijd had gehad de omheining provi-
sorisch te repareren.i"

8.3 Bevrijdende omstandigheden bij de aansprakelijkheid voor dieren

De aansprakeJijkheid voor dieren werkt ook met een "tenzij-c1ausule". Deze is echter
anders geformuleerd dan bij de aansprakelijkheid voor roerende zaken en opstallen.
Heeft het risico van art. 6: 179 BW zich verwezenJijkt, dan bestaat aansprakelijlcheid
tenzij deze op grond van de vorige afdeling (algemene bepalingen onrechtmatige daad)
zou hebben ontbroken indien de aangesproken persoon de gedraging van het dier
waardoor de schade werd toegebracht, in zijn macht zou hebben gehad.
Evenals bij roerende zaken en opstallen vervult deze c1ausule bij dieren de rol dat zij
de bezitter van aansprakeJijkheid bevrijdt indien een rechtvaardigingsgrond in de zin
van afd. 6.3.1. BW aanwezig is.267De minister noemt als voorbecld een aanval van
een hond als vorm van noodweer of noodweerexces van de bezitter.i"
De verwijzing naar de rechtvaardigiogsgronden van afd. 6.3.1 BW brengt met zich
dat ook een van buiten komende oorzaak (overmacht) als een bevrijdende omstandig-
heid bij dieren zou moeten gelden. Volgens Hartkamp is dit echter niet het geval. Hij
geeft het voorbeeld van een paard dat op hoI slaat doordat het schrikt van een
blikseminslag of door een derde wordt geslagen. In zijn visie heeft een beroep op
overmacht dan geen succes omdat de bezitter ook aansprakelijk zou zijn geweest op
grond van onrechtmatige daad, indien hij de gedragiog van het dier in zijn macht zou
hebben gehad.i" Hij baseert zijn standpunt op de parlementaire geschiedenis waar
uitdrukkelijk een beroep op overmacht wordt afgewezen.f" Voor paniekreacties van
dieren als gevolg van natuurverschijnselen of daden van derden komt deze uitleg over-
een met het Zwitserse recht."'

265 Zie par. 2.1 O.
266 Het gaat hier om een toepassing van het besproken criterium in het kader van de aansprakelijkheid

voor dieren. Naar Frans recht bestaat tussen de aansprakelijkheid voor zaken en dieren geen verschil.
Zie par. 2.3. Voor de Nederlandse situatie bij dieren zie par. 4.6.

267 PO Boek 6 (lnv.), biz. 1382.
268 PO Boek 6 (lnv.), biz. 1382 en biz. 1384 (inbreker).
269 Asser-Hartkamp IIJ, nr. ]99. In gelijke zin: Klaassen, a.w., biz. ]52.
270 PO Boek 6, biz. 762. T.a.p. beschrijft de minister het Franse stelsel waarin een beroep op ovennacht

mogelijk is en verwerpt hij dit stelsel uitdrukkelijk.
271 Zie par. 3.3.
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Door Stein is de vraag opgeworpen of een veehouder aansprakelijk is voor schade
die door zijn dieren is aangericht, indien deze uit een weiland ontsnappen orodat de
afrastering vemield is door een natuurramp.i" Hij betoogt dat in dit geval een
beroep op overmacht mogelijk is. Zijn uitleg leidt tot eenzelfde resultaat als in
Fran krij k. Daar oordeelde het Hof van Cassatie in 1989 dat een veehouder niet
aansprakelijk is, indien zijn koeien ontsnappen als gevolg van een gebrekkige afraste-
ring die door een daad van een derde vemield was.273 In de parleroentaire ge-
schiedenis is deze uitleg echter impliciet verworpen. Uitdrukkelijk verwierp de minister
een beroep op overmacht zoals dat in het Franse recht bekend is.274

8.4 Bevrijdende omstandigheden bij de aansprakelijkheid voor gevaarlijke stotTen

In tegenstelling tot de aansprakelijkbeid voor roerende zaken, opstallen en dieren kent
de aansprakelijkheid voor gevaarlijke stoffen geen "tenzij-c1ausule". Ter wille van de
overzichtelijkheid koos de minister uitdrukkelijk voor het opnemen van een catalogus
van bevrijdende omstandigheden.i" Deze catalogus is neergelegd in art. 6: 178 a
tim fBW.
De eerste bevrijdende omstandigheid sluit nauw aan bij de niet verzekerbare molest-
schade van art. 26 Wet toezicht verzekeringsbedrijf?" Het gaat daar om schade
veroorzaakt door gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten,
oproer of muiterij (art. 6: 178 sub a BW).
Art. 6: 178 sub b BW noemt als bevrijdende omstandigheid een natuurgebeuren van
uitzonderiijke, onvermijdelijke en onweerstaanbare aard. De minister maakt niet precies
duidelijk wat onder "uitzonderlijk", "onvermijdelijk" en "onweerstaanbaar" begrepen
moet worden. Dit leidt tot allerlei vragen.
Wat betekent bijvoorbeeld "uitzonderlijk"? Van een uitzonderlijk natuurgebeuren zal
vermoedelijk wei sprake zijn, indien schade veroorzaakt wordt (olievaten slaan lek)
als gevolg van watermassa's van een rivier die eens in de tweehonderd jaar buiten
haar oevers treedt. Bij aardbevingen die met een zekere regelmaat voorkomen, rijst
echter al snel de vraag of een aardbeving een uitzonderlijk natuurgebeuren is. Is
daarvan sprake, indien een aardbeving eens in de honderd jaar voorkomt, eens in de
vijftigjaar, of is eenmaal per tien jaar al voldoende om van een uitzonderlijk natuurge-
beuren te spreken. Dezelfde vragen kunnen over de "onvermijdbaarheid" gesteld
worden. Gaat het om vermijdbaarheid ongeacht kosten en inspanning of over in
praktisch en financieel opzicht afdoende bescherming van gevaarlijke stoff en tegen
de inwerking van natuurgebeurtenissen? SpeeJt het begrip "onweerstaanbaar" een
zelfstandige rol naast het begrip "onvermijdelijk"? De minister volstaat met de

272 Stein, a.w., biz. 169 tim 174.
273 Zie voor de casus par. 2.10.
274 PG Boek 6, biz. 762.
275 TK 21 202, nr. 3, biz. 12 en TK 21 202, nr. 6, biz. 14.
276 TK 21 202, nr. 3, biz. 12 en biz. 55.
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mededeling dat het hier een voor de hand liggende uitzondering betreft zonder de
hierboven geformuleerde vragen aan te roeren."?
Duidelijk is intussen wel dat deze bevrijdende omstandigheid een zeer beperkte
werkingsomvang zal hebben. Inzowel het Franse als Zwitserse recht leiden natuurge-
beurtenissen eerder tot een bevrijdende omstandigheid dan onder deze bepaling.
In art. 6: 178 sub c en d BW worden bevrijdende omstandigheden genoemd die ook
gelden bij onrechtrnatige daad. Het gaat om het voldoen aan een bevel of dwingend
voorschrift van de overheid (sub c) en handelingen met een gevaarlijke stof in het
belang van de benadeelde zelf(sub d). De onder c genoemde omstandigheden leveren
slechts een bevrijdende omstandigheid op, indien de schade uitsluitend veroorzaakt
is door het voldoen aan een bevel of dwingend voorschrift van de overheid.
De daad van een derde is volgens art. 6: 178 sub e BW aileen een bevrijdende
omstandigheid, indien de derde haar verrichtte met de opzet schade te veroorzaken.
Ais voorbeeld noemt de minister terrorisme, sabotage, en uitbarstingen van geweld
die niet onder a vallen."" Blaast een terrorist bijvoorbeeld een vliegtuig in volle
vlucht op, en komt dat vervoIgens neer op een olieraffmaderij dan is degene die de
olieraffinaderij exploiteert niet aansprakelijkheid. Maar in de situatie dat het vliegtuig
zonder een daad van terrorisme of sabotage neerstort op de raffmaderij is degene die
het bedrijf uitoefent wei aansprakelijk.
VooraI dit laatste voorbeeld geeft aan dat de werkingsomvang van deze bevrijdende
omstandigheid zeer beperkt is. In rechtsvergelijkend opzicht is zij een buitenbeentje.
Zowel in het Franse recht als in het Zwitserse recht Ievert een daad van een derde
overmacht op, ongeacht of deze opzettelijk is verricht.!"
Ais laatste bevrijdende omstandigheid noemt art. 6: 178 BW hinder, verontreiniging
of andere gevolgen, ter zake waarvan aansprakelijkheid op grond van afdeling 6.3.1
BW (algemene bepalingen onrechtmatige daad) zou hebben ontbroken, zo zij door
de aangesprokene bewust zouden zijn veroorzaakt.
De minister beoogt met deze bepaling aan te sIuiten bij hetgeen voortvloeit uit de
"tenzij-cIausule" bij de aansprakelijkheid voor roerende zaken en opstallen."? Vol-
gens hem betekent dit onder meer dat niet iedere vorm van hinder of verontreiniging
leidt tot aansprakelijkheid op grond van art. 6: 175 BW, maar slechts die vormen die
aansprakelijkheid opleveren op grond van art. 5:37 BW.281
Voor de overige bevrijdende omstandigheden is echter onduidelijk wat de minister
precies zegt. Voor de hand ligt dat met de verwijzing naar de "tenzij-cIausule" een
beroep op noodweer( exces) mogelijk gemaakt wordt. 282Spuit bijvoorbeeld een vrouw
haar belager met haarlak in het gezicht, dan kan zij via art. 6: 178 sub f BW met succes

277 TK 21 202, nr. 3, biz. 55.
278 TK 21 202, nr. 3, biz. 56.
279 Voor het Franse recht zie par. 2.10; voor het Zwitserse recht par. 3.9. Uitzondering op deze regeJ

vormt het Zwitserse RLG en het SSG. In de Iaatstgenoemde wet levert een daad van een derde alleen
overmacht op, indien de derde grove schuld treft; in de eerstgenoemde wet nooit.

280 TK 21 202, nr. 3, biz. 56.
281 TK 21 202, nr. 3, biz. 57.
282 In dezelfde zin Bauw, a.w., biz. 63.
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een beroep doen op noodweer(exces). Strikt genomen zou via de art. 6: 178 sub f BW
ook een beroep op overmacht en een daad van een derde mogelijk zijn. De minister
maakt echter duidelijk dat buiten de omstandigheden van art. 6: 178 sub a, b en e BW
dit beroep niet zal slagen.i"
Zoals in par. 4.4.3 besproken heeft Braams in zijn dissertatie betoogd dat de aanspra-
kelijkheid voor gevaarlijke stoffen eigenlijk een aansprakelijkheid op grond van
onrecbtmatige daad is met ornkering van de bewijslast. Hij baseert zijn standpunt onder
meer op de bevrijdende omstandigheid sub [.284 Uitvoerig heeft de minister aangege-
ven dat het standpunt van Braams onjuist is. Art. 6: 178 sub f BW heeft slecbts een
beperkte betekenis. De aangesproken persoon kan zicb niet verweren met de stelling
dathij aUemogelijke voorzorgsmaatregelen heeft getroffen ter voorkoming van schade.
Bovendien leveren een daad van een derde en overmacht - buiten de gevallen van art.
6: 178 sub a, b en e BW - geen bevrijdende omstandigheid Op.285

Afrondend kan geconcludeerd worden dat de catalogus van art. 6:178 BW niet
geheel overeenkomt met de "tenzij-clausule" bij de aansprakelijkheid voor roerende
zaken en opstallen. De aansprakelijkbeid voor gevaarlijke stoffen biedt duidelijk
minder mogelijkbeden voor een bevrijdend verweer dan de andere twee genoemde
aansprakelijkbeden. Dit komt vooral tot uitdrukking in de afwezigheid van een beroep
op overmacht, de daad van een derde en bevrijdende omstandigbeden die in het Franse
recht en Zwitserse recht een ruimere werkingsomvang hebben.

9 Eigen schuld

Eigen scbuld van het slachtoffer is geregeld in art. 6:101 BW. Dit artikel geeft als
uitgangspunt de mate waarin het slachtoffer heeft bijgedragen aan het ontstaan van
de schade. Het moet dan wei gaan om omstandigheden die aan hem kunnen worden
toegerekend. Van toerekening kan sprake zijn, indien het slachtoffer schuld treft of
indien het gaat om omstandigheden die krachtens de wet, rechtshandeling of in bet
verkeer geldende opvattingen voor zijn risico komen.i" Het genoemde artikel maakt
op het uitgangspunt uitzonderingen mogelijk, indien de billijkbeid dit wegens de
uiteenlopende ernst van de gemaakte fouten of andere omstandigheden van bet geval
eist. Dit wordt weI de billijkbeidscorrectie genoemd.
In een serie arresten heeft de Hoge Raad met name in het kader van art. 31 WVW
invulling gegeven aan de zogenaamde billijkheidscorrectie. Deze arresten bespreek
ik bij de aansprakelijkheid voor motorrijtuigen.i"
Over de billijkheidscorrectie bij de overige aansprakelijkheden heeft de Hoge Raad
zich veel minder duidelijk uitgelaten. In 1989 wees bij een arrest waarin een billijk-

283 TK 21 202, nr. 6, biz. 13.
284 Braams, a.w. 1989, biz. 44 en preadvies 1991 nr. 3, biz. 44.
285 TK 21 202, nr. 6, biz. II tim 20.
286 Zie onder meer Asser-Hartkamp I, nr. 448 en Spier, Mon. Nieuw BW B 36 (1992), biz. 8.
287 Zie par. 4.10.2.
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heidscorrectie (bij anticipatie op art. 6: 101 BW) werd toegepast voor een kind van
tien jaar. Het ging in dat arrest om boer Vrieling die samen met de tienjarige Lars
Rurode naar zijn weiland gereden was om te melken. Tijdens het melken was Lars
eerst een koe gaan voederen, daarna was hij naar de vacuumpomp van de melkmachine
gelopen. Daar aangekomen zag hij dat bet bovenste deel van het oliereservoir was
losgegaan. Terwijl hij dit probeerde te repareren kwam hij met zijn hand tussen de
bewegende delen van de machine. Het hofhield boer Vrieling aansprakelijk op grond
van gevaarzetting (art. 1401 (oud) BW). Het had bovendien vastgesteld dat boer
Vrieling en Lars Rurode ieder voor 50% aan het ontstaan van de schade hadden
bijgedragen. De Hoge Raad oordeelde dat in dit geval een billijkheidscorrectie op haar
plaats was. Als reden noemde hij dat boer Vrieling door onzorgvuldig gedrag een
.ernstig gevaar in het leven geroepen had voor met name kinderen. Wordt in een derge-
lijk geval een kind met een beperkt inzicht in het desbetreffende gevaar het slachtoffer,
dan eist de' billijkheid in beginsel dat de schade ten laste komt van degeen die het
gevaar in het leven heeft geroepen.
Onduidelijk is intussen in hoeverre de in dit arrest geformuleerde bescherroing van
kinderen zich uitstrekt tot aansprakelijkheden op andere grondslag. Met name is niet
duidelijk wat de situatie is indien de aansprakelijke persoon zich niet onzorgvuldig
heeft gedragen, bijvoorbeeld in het geval hij aileen aansprakelijk is op grond van de
risico-aansprakelijkheid voor roerende zaken.i" De Hoge Raad noemt namelijk uit-
drukkelijk onzorgvuldigheid van de aansprakelijke persoon als een red en voor het
toepassen van de billijkheidscorrectie. Naar mijn mening dient echter de grondslag
van de vordering - onzorgvuldigheid of risico - niet doorslaggevend te zijn voor het
toepassen van de billijkheidscorrectie, maar de omstandigheid dat sprake is van een
ernstig gevaar. Wanneer daarvan overigens sprake is blijft onduidelijk.i"
Het Zwitserse en Franse recht beperken de bijzondere beschermingsregels van kinderen
bij eigen schuld niet tot de gevallen dat de aansprakelijke persoon zich onzorgvuldig
heeft gedragen.i" De grondslag van de vordering - onzorgvuldig gedrag of risico -
kan in het Zwitserse recht weI van belang zijn bij de beantwoording van de werkings-

omvang van de bijzondere beschermingsregels voor kinderen. Is de aansprakelijke
persoon aansprakelijk op grond van een risico-aansprakelijkheid dan is niet zo snel
sprake van eigen schuld van het slachtoffer. Reden hiervoor is dat deze aansprakelijk-
heden juist beogen slachtoffers een grotere bescherming te geven?"

In het arrest IZA - Vrerink, dat speelt in het kader van art. 31 WVW, oordeelde
de Hoge Raad dat volwassen niet-gemotoriseerde slachtoffers van motorrijtuigen
tenminste 50% van hun schade vergoed krijgen, ook al hebben ze voor meer dan 50%
eigen schuld.""

288 In gelijke zin Spier, a.w. Mon. 1992, biz. 11.
289 Vgl. Spier, a.w. Mon. 1992, biz. II en 12.
290 Voor Frankrijk zie par. 2.11; voor lwitserland par. 3.10.
291 lie par. 3.10.
292 lie par. 5.10.2.
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Buiten het kader van art. 31 WVW bestaan geen uitspraken van de Hoge Raad over
de toepassing van de billijkheidscorrectie in de situatie dat voIwassenen het slachtoffer
zijn. Toch biedt het arrest IZA- Vrerink weI een aanwijzing dat de billijkheidscorrectie
ook buiten art. 31 WVW betekenis heeft voor volwassenen. De Hoge Raad beargumen-
teert de 50%-regel immers mede met de strekking van art. 31 WVW, die niet-
gemotoriseerde verkeersdeelnemers zoveel mogelijk beoogt te beschennen tegen de
gevaren van het gemotoriseerde verkeer. Op andere aansprakelijkheden die evenals
art. 31 WVW slachtoffers beogen te beschennen tegen bepaalde gevaren, zou de 50%-
regel derhalve analoog kunnen worden toegepast. Dit zou dan met name betekenis
hebben voor de risico-aansprakelijkheden voor roerende zaken, stoffen, opstallen en
dieren. Zoals hierboven al aangegeven kent het Zwitserse recht de regel dat bij
aansprakelijkheid op grond van risico-aansprakelijkheid niet snel sprake is van eigen
schuld bij slachtoffers.
Tegen deze analoge interpretatie pleit dat de Hoge Raad in het arrest lZA - Vrerink
tevens als reden voor de 50%-regel noemt dat in het kader van art. 31 WVW sprake
is van een verplichte verzekering. Van een dergelijke verzekering is bij de genoemde
risico-aansprakelijkheden geen sprake. Terecht noemt Spier het daarom onaannemelijk
dat de 50%-regel buiten art. 31 WVW toepassing vindt.""

10 Aansprakelijkheid voor motorrijtuigen

10.1 Inleiding

Het Nederlandse recht kent vooralsnog geen algehele risico-aansprakelijkheid voor
ongevallen met motorrijtuigen. Slechts voor ongevallen tussen motorrijtuigen en niet-
gemotoriseerde verkeersdeelnemers bestaat een bijzondere regeling: art. 31 WVW.
Aile overige ongevallen met motorrijtuigen worden beoordeeld naar de maatstaf van
art. 6: 162 BW. Met name valt dan te denken aan ongevallen tussen motorrijtuigen
onderling en ongevallen van motorrijtuigen waarbij inzittenden schade lijden.
Hierboven gaf ik met opzet aan dat in het Nederlands recht vooralsnog geen algehele
risico-aansprakelijkheid geldt voor ongevallen met motorrijtuigen. De Minister van
Justitie heeft immers in 1990 aan de Tweede Kamer geschreven dat hij een voorlopige
keuze gemaakt heeft voor een vonn van risico-aansprakelijkheid voor motorrijtui-
gen.?"
De minister noemt verschillende redenen voor zijn keuze. Enkele daarvan zijn met
name van belang voor het vervolg van deze paragraaf. Allereerst wil hij de bescher-
ming van verkeersslachtoffers uitbreiden. Deze blijft immers in zekere zin achter bij
bescherrning van de risico-aansprakelijkheden voor zaken in het algemeen (zaken,

293 Spier, a.w. Mon. 1992, biz. 14. Vgl. Barendrecht, Verkeersaansprakelijlcheiden het 50/50 beginsel,
in: Het actuele recht, Bundel ter gelegenheid van het dertigjarig bestaan van de Faculteit der
Rechtswetenschappen van de Katholieke Universiteit Brabant 1993, biz. 13 e.v.

294 TK 21 528, nr. I, bIz. 33.
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opstallen en dieren). Neem bijvoorbeeld het geval dat een "passagier" van een fiets
schade lijdt als gevolg van een gebrek aan de fiets (remmen werken niet). De bezitter
van de fiets zal dan aansprakelijk zijn, ook al wist hij van het gebrek niet af. Een
inzittende van een motorrijtuig zou niet beschermd worden tegen een gebrek aan bij-
voorbeeld de remmen van de auto.i"
Een andere reden voor zijn keuze is dat hij hiermee aansluiting verkrijgt met wat geldt
in de ons omringende landen. In een bijlage bij de notitie van de minister wordt met
name veel aandacht besteed aan Frankrijk.i"

In het licht van deze komende verandering zal ik kort bespreken wat de inhoud is
van de beide hierboven genoemde regimes. Daarbij zal ik iets langer blijven stilstaan
bij de positie van inzittenden. Vervolgens zal ik eveneens kort de voor- en nadelen
bespreken van de Franse en Zwitserse risico-aansprakelijkheid met betrekking tot
motorrijtuigen.

Zoals hierboven aJ aangegeven bestaan er twee verschiIlende aansprakelijkheidsre-
gimes voor ongevallen met motorrijtuigen: art. 31 WVW en art. 6: 162 BW. Beide
zal ik hieronder kort beschrijven. Ik begin met het regime dat de verstrekkendste
bescherrning biedt aan slachtoffers: art. 31 WVW. In aIle genoemde voorbeelden is
de bestuurder tevens de eigenaar/houder van het motorrijtuig.

10.2 De aansprakelijkheid op grond van art. 31 WVW297

DE VOORWAARDEN VOOR AANSPRAKELUKHEID

Art. 31 WVW ziet op verkeersongevallen waarbij niet-gemotoriseerde verkeersdeelne-
mers schade lijden als gevolg van een motorrijtuig.?" Ongevallen tussen motorrijtui-
gen onderling en ongevallen waarbij inzittenden van motorrijtuigen schade lijden, zijn
uitdrukkelijk van de bijzondere regel van art. 31 WVW uitgesloten.i"
Art. 31 WVW geeft nog een nadere beperking van de werkingsomvang. Niet iedere
schade van een niet-gemotoriseerde verkeersdeelnemer als gevolg van een motorrijtuig
komt voor vergoeding in aanmerking. Het moet gaan om schade als gevolg van een

295 TK 21 528, nr. I, biz. 8. In de gegeven voorbeelden moet natuurlijk art. 6:173 lid 2 BW niet van
toepassing zijn. In "De maalstroom van het aansprakelijkbeidsrecht" (Houthoff-Iezing 1992) betoogt
Spier dat de hier gememoreerde motivering een argument ontbeert omdat art. 6: 173 BW niet ziet
op fouten van de bestuurder van de fiets en de auto uit het gegeven voorbeeld, terwijl de minister
de risico-aansprakelijkheid voor motorrijtuigen juist ook daarvoor willaten gelden. Spiers kritiek is
m.i. wat zwaar aangezet.

296 TK 21 528, nr. I, biz. 19,29 en 35. Voor de bijlage zie TK 21 528, nr, 2, biz. 1 e.v.
297 Zie voor literatuur onder meer Asser-Hartkarnp Ill, nrs. 214 e.v.; Van Dunne, a.w., 1993, biz. 510

e.v. en Klaassen, a.w., biz. 183 e.v.
298 Art. 1 WVW geeft de definitie van het begrip motorrijtuig. Het komt hierop neer dat personenwagens,

vrachtwagens, bussen (inclusief de "trolley"), motoren, scooters en bromfietsen er onder vallen.
Treinen en trams zijn uitgesloten.

299 Zie art. 31 lid 1 en lid 7 WVW. In zowel het Franse a1s het Zwitserse recht bestaat voor deze situaties
risico-aansprakelijkheid. Zie par. 2.12.1 en par. 3.4.
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botsing, aan- of overrijding met het motorrijtuig en dat motorrijtuig moet over de weg
hebben gereden.
Schade wordt al snel als een gevolg van een botsing, aan- of overrijding gezien.
Natuurlijk komt de schade van het slachtoffer voor vergoeding in aanmerking indien
de botsing tussen het motorrijtuig en het slachtoffer zelf plaatsvond. De schade van
een slachtoffer komt echter ook voor vergoeding in aanmerking, indien het slachtoffer
niet rechtstreeks betrokken was bij de botsing. Als bijvoorbeeld een vrachtwagen tegen
een huis rijdt, en een voorbijganger lijdt schade als gevolg van in het rond vliegende
glasscherven, dan wordt die letselschade als een gevolg aangemerkt van de botsing.
En ook de schade van een fietser die schrikt bij het zien van een botsing tussen twee
auto's wordt als een gevolg van de botsing beschouwd."? Slechts schade die veroor-
zaakt is zonder een botsing wordt niet door art. 31 WVW bestreken. Lijdt bijvoorbeeld
een fietser schade doordat de naast hem rijdende auto plotseling ontploft, dan leidt
art. 31 WVW niet tot aansprakelijkheid omdat er geen botsing was.
Een ander vereiste voor de toepassing van art. 31 WVW is dat het motorrijtuig moet
rijden over de weg. Rijden betekent in dit verb and dat er aan het verkeer wordt deel-
genomen. Hiervan is ook sprake indien een auto stilstaat voor een rood verkeerslicht.
Niet echter als een auto langs de kant van de weg geparkeerd staat.'?' Het begrip
"weg" wordt ruim uitgelegd. Het gaat om aile wegen en paden die in feite voor het
openbaar verkeer openstaan. Dit sluit bijvoorbeeld een ongeval in een garage of op
een prive-weg Uit.

302

OVERMACHT

Is aan de hierboven genoemde voorwaarden voldaan, dan bestaat in beginsel aansprake-
lijkheid op grond van art. 31 WVW. De aangesproken persoon kan in dat geval
aansprakelijkheid alleen nog maar voorkomen, indien hij overmacht aannemelijk
maakt. 3031304

Het overmachtsbegrip is door de Hoge Raad in de loop der jaren steeds beperkter
uitgelegd. In 1937 hanteerde de Hoge Raad DOg een ruim overmachtsbegrip: de

300 Asser-Hartkamp III, nr. 216.
301 lie Asser-Hartkamp III, nr. 217.
302 Het Franse recht is op dit punt ruimer. lie par. 2.12.1.
303 Overmacht bij de andere behandelde aansprakelijkheden komt in par. 4.8 aan de orde. Voor het

totaaloverzicht bij de aansprakelijkheid voor motorrijtuigen behandel ik de overrnachtsrege1s bij art.
31 WVW.

304 Op grond van het arrest IZA - Vrerink (HR 28 februari 1992, NJ 1992, 527) heeft Hulst betoogd
dat de Hoge Raad een beroep op overrnacht in het kader van art. 31 WVW niet meer honoreert. lie
Hulst, Een nieuwe grondslag voor aansprakelijkheid, NJB 1992, biz. 693 tim 700. Deze opvatting
is echter onjuist. In het genoemde arrest gaat het niet om overrnacht maar om eigen schuld. lie Boon,
Vijftig procent schadevergoeding in het verkeersrecht, NJB 1992, biz. 977 e.v. en Sterk, Geen nieuwe
grondslag voor aansprakelijkheid, NJB 1992, biz. 975 e.v. In latere arresten oordeelde de Hoge Raad
dat overrnacht in het kader van art. 31 WVW nog steeds mogelijk was. Zie HR 22 mei 1992, NJ 1992,
527 en HR 20 november 1992, NJ 1993, 137 (Hoogwerker).
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eigenaar/houder of iemand waarvoor hij aansprakelijk is, treft geen verwijt.?" Vijf
jaar later bepaalde de Hoge Raad dat een gebrek aan het motorrijtuig geen overmacht
opleverde, ook al viel de eigenaar/houder geen verwijt te maken ten aanzien van het
gebrek.f" Een plotselinge hartaanval of ander lichamelijk gebrek levert ook geen
overmacht meer op. Art. 6: 165 BW brengt deze omstandigheden voor risico van de
eigenaar/houder van het motorrijtuig.
Voor een beroep op overmacht is vereist dat de schade uitsluitend ontstaan is door
een van buiten komende oorzaak. Met andere woorden: van overmacht is aUeen sprake,
indien de bestuurder van een motorrijtuig rechtens geen enkel verwijt kan worden ge-
maakt ten aanzien van de wijze waarop hij aan het verkeer heeft deelgenomen.?"
Daarvan is niet snel sprake. Steekt bijvoorbeeld iemand vlak voor een auto plotseling
en onverwacht een weg over waar de toegestane maximum snelheid 120 km per uur
is, dan gaat een beroep van een automoblist op overmacht niet op als hij 130 km per
uur reed.
Zijn kinderen onder de veertien jaar slachtoffer van een motorrijtuig, dan geldt een
bijzondere regel. In 1991 oordeelde de Hoge Raad dat van overmacht van de eige-
naar/houder van het motorrijtuig sprake is, indien het ongeval uitsluitend aan de opzet
of aan opzet grenzende roekeloosheid van het kind te wijten is.308 De Hoge Raad
heeft in dit arrest niet uitgemaakt dat een automobilist zich jegens een kind niet meer
op overmacht kan beroepen. Strikt genomen geldt de bijzondere overmachtsregel van
het arrest aileen voor het geval dat gedragingen van het kind hebben bijgedragen aan
het ontstaan van het ongeval. Voor het geval dat een volwassen derde een ongeval
veroorzaakt waarvan een kind het slachtoffer wordt, is in dit arrest geen bijzondere
overmachtsregel gegeven"? Gedacht kan worden aan de situatie dat een niets te
verwijten automobilist plotseling en onverwacht moet uitwijken voor een roekeloos
rijdende motorrijder (de derde). Bij de uitwijkmanoeuvre schept hij een kind van tien
dat bij een bushalte staat te wachten.
Hartlief betoogt dat het waarschijnlijk is dat de bijzondere overmachtsregel ook in
het hierboven geschetste geval de oplossing moet geven. Volgens hem zal de automo-
bilist de schade van het kind moeten vergoeden, ook al heeft de fout van de derde
tot het ongeval bijgedragen en ook al kan de automobilist geen verwijt worden
gemaakt."? Voor zijn stelling voert hij onder meer aan dat een andere opvatting

305 HR 16 april 1937, NJ 1937, 490. Meijers vraagt zich in zijn noot terecht afwat het verschil met art.
1401 (oud) BW is. Het arrest is overigens gewezen onder art. 25 MRW, de voorganger van art. 31
WVW. Beide artikelen gaan van dezelfde gedachte uit,

306 HR 16 april 1942, NJ 1942,394 (Torenbout).
307 Zie bijv: HR 23 mei 1986, NJ 1987,482 en HR 24 december 1993, RvdW 1994, II.
308 HR 15 mei 1991, NJ 1991,721 (Backer - Van Uitregt). Deze regel is bevestigd in HR24 december

1993, RvdW 1994, II. In dit laatste arrest bepaalde de Hoge Raad dat de regel aileen ziet op kinderen
onder de veertien jaar, en niet op een kind van veertien jaar en acht maanden.

309 Zie Spier, a.w. Mon. 1992, biz. 11 en Sterk, a.w. Nffi 1992, biz. 976.
310 Hartlief, Kinderen, art. 31 WVW en overrnacht, NTBR 1992, biz. 72.
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ertoe zou leiden dat de toevallige omstandigheid dat er ook nog een derde betrokken
is op het slachtoffer zou worden afgewenteld.!"
Het resultaat van de stelling van Hartlief - bescherming van kinderen onder de veertien
indien een daad van een derde het ongevaI heeft veroorzaakt - komt op mij sympathiek
over. Ik vraag mij echter af of het inderdaad waarschijnlijk is dat de bijzondere
overmachtsregel in de genoemde gevallen zaI worden toegepast. Op Hartliefs argumen-
ten voor toepassing van die regel valt namelijk wei het een en ander af te dingen.
Allereerst spreekt hij over "het bijdragen aan" of "betrokken zijn bij" het ongeval van
de derde. Dit is toch iets anders dan een ongeval "veroorzaken". AUeen in het laatste
geval komt een succesvol beroep op overrnacht in het zicht. In dat geval is de
aanwezigheid van de derde bij het ongeval niet toevallig te noemen, maar juist de
reden van het ongeval. Van afwentelen van een toevallige omstandigheid op het kind
is met andere woorden geen sprake als een beroep op overmacht slaagt. Een ander
tegenargument. Het is goed mogelijk dat de achterliggende gedachte van de bijzondere
overmachtsregel gelegen is in een bescherrning van het kind tegen zijn eigen impulsivi-
teit en onberekenbaarheid, en niet in de bescherming van het kind zonder meer.
Voor de situatie dat personen vanaf veertien jaar en ouder het slachtoffer zijn van een
motorrijtuig is in cassatie geprobeerd de Hoge Raad te verleiden tot eenzelfde regel
als bij kinderen. Het ging om het geval dat een vrachtwagen in bot sing was gekomen
met een bakje van een hoogwerker, waaruit schilderwerkzaarnheden werden uitgevoerd
aan pilaren onder een viaduct. De eigenaar/houder van de vrachtwagen verweerde zich
met de stelling dat de chauffeur geen enkel verwijt trof omdat de hoogwerker voor
hem niet zichtbaar was geweest. De rechtbank had rut verweer gehonoreerd. In cassatie
werd aangevoerd dat van overmacht slechts sprake is, indien aan de kant van het
slachtoffer opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid bestond, dan weI schuld aan
de veroorzaking van het ongeval. In dat geval zou de eigenaar/houder aansprakelijk
zijn. De Hoge Raad sloot zich echter aan bij het oordeel van de rechtbank en verwierp
daarmee het criterium van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid voor personen
van veertien jaar en ouder.?"

EIGEN SCHULD

Is aan de voorwaarden van art. 31 WVW voldaan en is geen overmacht aannemelijk
geworden, dan kan de eigenaar/houder van het schadeveroorzakende motorrijtuig zijn
aansprakelijkheid verminderen door eigen schuld van het slachtoffer aan te tonen.l!'
Art. 6: 101 BW geeft als uitgangspunt voor eigen schuld van het slachtoffer: de mate
waarin hij heeft bijgedragen aan het ontstaan van de schade. Het moet dan weI gaan

311 Verder voert hij aan dat anders het slachtoffer zou worden belast met het bewijsrisico dat de derde
insolvent is. Ten slotte merkt hij op dat het voordeel van zijn opvatting is dat de geelimineerde
verwijtbaarheidsvraag bij kinderen onder de veertien niet via het beroep van een derde wordt bin-
nengehaald.

312 HR 20 november 1992, NJ 1993, 137 (Hoogwerker).
313 Voor de algemene regels van eigen schuld verwijs ik naar par. 4.9.

251



Hoofdstuk4

om omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend. Van toerekening kan
sprake zijn, indien het slachtoffer schuld treft of indien het gaat om omstandigheden
die krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn
risico komen.'!" Het genoemde artikel maakt op het uitgangspunt uitzonderingen
mogelijk, indien de billijkheid dit wegens de uiteenlopende ernst van de gemaakte
fouten of andere omstandigheden van het geval eist. Dit wordt wei de billijkheidscor-
rectie genoemd.

In het kader van art. 31 WVW heeft de Hoge Raad deze billijkheidscorrectie zowel
voor kinderen beneden de veertien jaar als voor personen vanaf veertien jaar nader
ingevuld. Voor de eerstgenoemde categorie maakte de Hoge Raad dit uit in een arrest
van 1991. Fouten van kinderen onder de veertien jaar zijn slechts relevant voor de
aansprakelijkheid van de eigenaar/houder van het motorrijtuig, indien die fouten opzet
of aan opzet grenzende roekeloosheid opleveren.!" In het IZA-Vrerink-arrest van
1992 oordeelde de Hoge Raad dat deze norm niet geldt voor bejaarde verkeersdeelne-
mers.!" In de literatuur was daarvoor gepleit, in navolging van het Franse recht (zie
par. 2.12.1.4).317 Een jaar later bepaalde hij in het Anja Kellenaers-arrest uitdrukke-
lijk dat deze bijzondere regel niet zag op kinderen vanaf veertien jaar, ook Diet in het
geval een dergelijk kind qua ontwikkeling niet verschilde van kinderen onder de veer-
tien.?"
Voor deze categorie kinderen moet worden aangesloten bij het IZA-Vrerink-arrest
van 1992, waarin de Hoge Raad een bijzondere regel gaf voor personen vanaf veertien.
Deze slachtoffers kunnen aanspraak maken op vergoeding van ten minste 50 procent
van hun schade, ook al hebben ze met hun gedrag toerekenbaar bijgedragen aan het
ontstaan van de schade.?" In het al eerder genoemde Anja-Kellenaers-arrest oordeel-
de de Raad dat de billijkheidscorrectie ook betekenis toekomt bij de resterende 50%,
met name indien een kind vanaf veertien jaar zich qua geestelijke en lichamelijke
ontwikkeling niet onderscheidt van een kind dat de leeftijd van veertien jaar nog niet
heeft bereikt. Toepassing van de billijkheidscorrectie kan in die gevallen tot gevolg
hebben dat de schade geheel ten laste komt van de aansprakelijke persoon. In hoeverre
de billijkheidscorrectie bij de resterende 50% ook ziet op bejaarden of invaliden is
onduidelijk.

314 Zie onder meer Asser-Hartkamp I, nr. 448 en Spier, a.w. Mon. 1992, biz. 8.
315 HR 31 mei 1991, NJ 1991,721.
316 Spier betoogt dat de Hoge Raad de vraag naar een bijzondere regel voor bejaarde verkeersdeelnemers

omzeilt. Het arrest geeft echter wei een aanknopingspunt dat voor bejaarde verkeersdeelnemers geen
algemene regel geldt. Spier, a.w. Mon. 1992, bIz. IS.

317 Hartkamp, conclusie voor HR I juni 1990, NJ 1991, 720 (Ingrid Kolkman) en Hijma, noot onder
HR I juni 1990, AA 1991, biz. 64 e.v.

318 HR 24 december 1993, RvdW 1994, II (Anja Kellenaers). Het ging in dit arrest om een kind van
veertienjaar en achtmaanden datzich qua geestelijke en Iichamelijke ontwikkeling niet onderscheidde
van kinderen onder de veertien jaar.

319 HR 22 mei 1992, NJ 1992,527 (lZA - Vrerink). Deze regel is bevestigd in HR 24 december 1993,
RvdW 1994, II.
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10.3 De aansprakelijkheid op grond van art. 6:162 BW

Zoals hierboven al beschreven vervult art. 6: 162 BW een aanvul\ende werking op de
bijzondere aansprakelijkheidsregel van art. 31 WVW. Dit geldt met name voor de
situaties van botsingen tussen motorrijtuigen onderling en voor de situaties dat
inzittenden van motorrijtuigen schade oplopen.l"

BOTSlNGEN TUSSEN MOTORRIJTUlGEN

In september 1993 besliste de Hoge Raad nog dat een bestuurder van een auto die
tegen een andere auto botst, al\een dan aansprakelijk is, indien hij schuld heeft aan
die botsing.l" In het verleden heeft de Hoge Raad deze schuld wei eens zeer snel
aangenomen. Een voorbeeld daarvan biedt het Overstekende ree-arrest.?" Daar werd
een automobilist aansprakelijk gehouden voor de botsing met een andere auto hoewel
hem menselijkerwijs niets te verwijten vie!. Dit arrest is echter duidelijk een gelegen-
heidsuitspraak.f" Het arrest van 1993 maakt immers duidelijk dat de rechtspraak
op het punt van botsingen tussen motorrijtuigen onderling niet tendeert naar een risico-
aansprakelijkheid over en weer, zoals het Franse en Zwitserse recht die kennen.f"

INZITTENDEN

De inzittende van een motorrijtuig kan zijn schade aIleen verhalen op de bestuurder
van de auto, indien hij bewijst dat de bestuurder jegens hem een onrechtmatige daad
heeft begaan.
Evenals in Frankrijk'" en Zwitserland''" werd aanvankelijk in Nederland aan kos-
teloos meerijdende inzittenden een geringere bescherming geboden dan aan andere
passagiers. In 1946 betoogde Hoogenraad bijvoorbeeld dat een bestuurder slechts aan-
sprakelijk behoort te zijn jegens zijn kosteloos meerijdende inzittende indien sprake
is van opzet of grove schuld."? Hij baseerde deze regel onder meer op het bijzondere
karakter van de overeenkomst tussen bestuurder en inzittende, en de afwezigheid van
een verplichte aansprakelijkheidsverzekering.?" Sinds de tijd van Hoogenraad is veel
veranderd. Onder andere voerde Nederland in 1963 een verplichte aansprakelijkheids-

320 Daamaast valt te denken aan de situaties dat een motorrijtuig schade veroorzaakt, terwijl hij niet op
de "weg rijdt". Zie bijv. HR 25 september 1981, NJ 1982, 254 (ongeval met laadschop bij een
zandhoop op 10 meter van de openbare weg).

321 HR 24 september 1993, RvdW 1993, 185 (Winterthur-Schutter).
322 HR 11 november 1983, NJ 1984,331 (Overstekende ree).
323 Eender Van Maanen, Spier en Sterk, Van Schuld naar risico? in: Aansprakelijkheden 1990, biz. 126

e.v.
324 Voor het Franse recht zie par. 2.12.1; voor het Zwitserse par. 3.4.
325 Zie par. 2.6.4.
326 Zie par. 3.4.3.
327 Hoogenraad, De aansprakelijkheid bij kosteloos meerijden, diss. Utrecht 1946, biz. 159.
328 Hoogenraad, a.w., blz. 160.
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verzekering in voor motorrijtuigen.!" Acht jaar later oordeelde de Hoge Raad dat
de omstandigheid van kosteloos meerijden geen factor is bij de bepaling van de aan-
sprakelijkheid.P? Aldus werd voor de aansprakelijkheidsvraag geen onderscheid meer
gemaakt tussen kosteloos meerijdende inzittenden en andere passagiers.
lnrniddels waren de ontwikkelingen in Frankrijk en Zwitserland verder gegaan dan
in Nederland. In die landen kunnen inzittenden hun schade claim en op grond van een
risico-aansprakelijkheid. In Zwitserland kon dat vanaf 19373JJ, in Frankrijk vanaf
1968332.
Het huidige Nederlandse recht is nog niet zo ver. Toch bestaan er risico-elementen
in de aansprakelijkheid jegens inzittenden. Sinds de invoering van art. 6: 165 BW is
zeker dat een bestuurder zijn aansprakelijkheid niet meer kan afweren met een beroep
op een geestelijke oflichamelijke tekortkoming.l" Krijgt bijvoorbeeld een bestuurder
een hartaanval achter het stuur, dan kan hij zich jegens zijn inzittenden niet meer
beroepen op de omstandigheid dat hij zich niet onzorgvuldig heeft gedragen.
Maar wat is de positie van inzittenden naar huidig recht, indien de voorruit van de
auto plotseling en onvoorzien springt of de motorkap plotseling en onvoorzien
openklapt of de remmen weigeren? In 1967 oordeelde de Hoge Raad dat een bestuur-
der van een Dafje waarvan de motorkap plotseling omhoog schoot niet aansprakelijk
was.?" Daarna heeft de Hoge Raad zich niet meer uitgelaten over de vraag of een
gebrek aan de auto voor risico van de eigenaar/houder komt. Betekent dit dat het
genoemde arrest van 1967 het geldende recht op dit punt juist weergeeft? Naar mijn
mening is dit twijfelachtig. Een aanwijzing daarvoor biedt een arrest van het Hof 's-
Gravenhage van 1989. Daarin overwoog het hof dat een technisch gebrek aan de auto
niet aan aansprakelijkheid in de weg staat, ook al treft de bestuurder geen schuld.:"

10.4 De risico-aansprakelijkbeden voor motorrijtuigen naar Frans en Zwitsers
recht

De Franse en Zwitserse risico-aansprakelijkheden voor motorrijtuigen gelden zowel
in de situatie van een botsing tussen een motorrijtuig en een niet-gemotoriseerde

329 Zie over de historische ontwikkeling van de W AM: Robben, De action directe en de Wet aansprake-
lijkheidsverzekering motorrijtuigen, diss. Tilburg 1993, biz. 95 e.v.

330 HR 3 december 1971, NJ 1972, 144. Kosteloos meerijden kon hoogstens van invloed zijn op de
hoogte van de schadevergoeding bij overlijden, maar dan alleen indien de aansprakelijkheid niet door
een verzekering werd gedekt.

331 Zie par. 3.4.3. Hierbij moet worden aangetekend dat tot 1975 de omstandigheid van kosteloos
meerijden de hoogte van de schadevergoeding kon bernvloeden.

332 Zie par. 2.6.4.
333 V66r 1992 had hetHof Amsterdam al op deze regel geanticipeerd. Zie Hof Amsterdam 27 mei 1977,

NJ 1978, 9. Het gaat hier overigens om een algemene regel.
334 HR 7 april 1967, NJ 1967,282.
335 Hof's-Gravenhage 14 november 1989, VR 1990, 66. Zoals al eerder aangegeven heeft de minister

in zijn Notitie (biz. 8) uitdrukkelijk de wens geuit interne gebreken van het motorrijtuig voor risico
van de bestuurder te laten komen.
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verkeersdeelnemer als in de situatie van een verkeersongeval tussen motorrijtuigen
onderling of in het geval van een verkeersongeval waarbij inzittenden het slachtoffer
worden.
Het Franse stelsel heb ik uitgebreid besproken in par. 2.12.1; het Zwitserse in par.
3.4. Het is niet mijn bedoeling deze bespreking hier nog eens dunnetjes over te doen.
Ik zou willen volstaan met een korte weergave van beide stelsels met daarbij steeds
in het achterhoofd de vraag wat hun voor- en nadelen zijn.

DE FRANSE RISICO-AANSPRAKELlJKHEJD VOOR MOTORRIJTUlGEN

Met de introductie van het begrip "implication" in 1986 beoogde de Franse wetgever
een norm te geven die verkeersslachtoffers een ruimere beschenning zou bieden dan
de risico-aansprakelijkheid voor zaken (waaronder motorrijtuigen) van art. 1384 al.
1 Cc. Na enkele jaren rechtspraak is duidelijk dat grote onzekerheid heerst over de
precieze betekenis van het begrip. Aanvankelijk verruilde het Hof van Cassatie de
vertrouwde normen van de risico-aansprakeJijkheid van art. 1384 al. 1Cc voor ruimere
criteria. Sinds 1990 is echter een duidelijke terugkeer te bespeuren naar de vereisten
van art. 1384 al. 1 Cc.
Concreet betekent dit dat drie soorten verkeersongevallen kunnen worden onderschei-
den. Allereerst botsingen - tussen auto's onder ling oftussen een auto en een boom-
als gevolg van beweging van het motorrijtuig. In deze gevallen is altijd sprake van
"implication", ongeacht de vraaghoe het motorrijtuig in beweging kwam. De volgende
groep gevallen is die van de botsingen - weertussen motorrijtuigen onderling oftussen
een motorrijtuig en person en en/of zaken - terwijl het motorrijtuig niet in beweging
was. Deze groep omvat de zogenaamde geparkeerde auto's en de stilstaande auto's,
bijvoorbeeld een bus bij een bushalte of een auto voor een rood verkeerslicht. In deze
gevallen wordt aansprakelijkheid aangenomen, indien het motorrijtuig dat niet beweegt,
een abnormale positie inneemt of een abnormaal gedrag vertoont. Bij de bepaling van
een abnormaal gedrag of een abnormaJe positie van het motorrijtuig is van groot
belang in hoeverre het slachtoffer de schade kon voorzien en vennijden. Dit criterium
geeft aanleiding tot veel procedures.
De laatste groep gevallen veroorzaakt - evenals de voorafgaande groep - zeer veel
onzekerheid. Het gaat om de situaties waarin een ongeval plaatsvindt zonder dat het
motorrijtuig en het slachtoffer elkaar raken. Onzeker is of in deze gevallen voldoende
is dat een motorrijtuig een rol heeft kunnen spelen. Mocht dat zo zijn dan zou uit de
enkele aanwezigheid van een motorrijtuig kunnen worden afgeleid dat sprake is van
"implication". Haalt bijvoorbeeld een auto een fietser in, en komt deze laatste op het
moment van inhalen ten val, dan zou aansprakelijkheid moeten worden aangenomen.
Niet van belang is dan of vast komt te staan dat de auto de val van de fietser ook
daadwerkelijk veroorzaakt heeft.

Een beroep op overmacht is sinds 1986 uitgesloten. Het eigen schuld verweer is
sterk beperkt. Onderscheid moet gemaakt worden tussen eigen schuld van bestuurders
en eigen schuld van andere verkeersslachtoffers (voetgangers, fietsers en inzittenden).
Van eigen schuld van een bestuurder is sprake, indien het ongeval te wijten is aan
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zijn onzorgvuldig gedrag.!" Bij voetgangers, fietsers en inzittenden gelden twee
soorten regels. Bepaalde groepen (jeugdigen onder de zestien jaar; ouderen boven de
zeventig en 80%-invaliden) krijgen hun schade altijd volledig vergoed. Voor de
overige voetgangers, fietsers en inzittenden is het criterium voor eigen schuld de "faute
inexcusable", een norm die dicht aanzit tegen opzet of aan opzet grenzende roekeloos-
heid.

Zoals blijkt, geeft de Franse Loi Badinter een zeer grote bescherming aan verkeers-
slachtoffers. Dit is zonder meer een voordeel van de wet. Een nadeel is echter de grote
onzekerheid die bestaat over de betekenis van met name het begrip "implication". Deze
onzekerheid speelt eigenlijk aIleen bij de gevallen waarin geen sprake is van een
botsing met een auto in beweging.

DE ZWITSERSE RISICO-AANSPRAKELUKHEID VOOR MOTORRIJTUIGEN

In het Zwitserse aansprakelijkheidsrecht voor motorrijtuigen staan de begrippen
"Betrieb" en "adequate veroorzaking" centraal."?
Bij een botsingen met auto's in beweging wordt aansprakelijkheid aangenomen.
Vastgesteld moet dan wei worden dat het motorrijtuig in beweging was als gevolg
van zijn eigen motor. Is dat niet het geval dan bestaat aileen risico-aansprakelijkheid,
indien het slachtoffer aantoont dat het motorrijtuig in beweging was gekomen als
gevolg van een gebrek (bijvoorbeeld omdat de handrem het begaf). Inhet Franse recht
kan het slachtoffer volstaan met een bewijs van de botsing met het motorrijtuig in
beweging. Het Zwitserse recht biedt op dit punt derhalve een geringere bescherming
dan het Franse recht.
Bij de botsingen met motorrijtuigen terwijl het motorrijtuig niet in beweging was,
maakt het Zwitserse recht een onderscheid tussen de geparkeerde auto's en de
stilstaande auto's. De laatst genoemde auto's zijn in "Betrieb". Veroorzaken zij schade
dan kunnen slachtoffers ageren op grond van risico-aansprakelijkheid, De geparkeerde
auto's zijn niet in "Betrieb". Schade als gevolg van deze auto's komt slechts voor
vergoeding in aanmerking, indien de houder van de geparkeerde auto een verwijt treft
ten aanzien van de plaats van parkeren. Verkeersongevallen zonder contact met het
slachtoffer en het motorrijtuig in beweging leiden tot schadevergoeding, indien het
slachtoffer aantoont dat het motorrijtuig aan de schade heeft bijgedragen (adequate
veroorzaking). Op dit punt lijkt het Zwitserse recht minder ver te gaan dan het Franse
recht.

In het Zwitserse recht is een beroep op overmacht mogelijk.?" Een beroep op
eigen schuld slaagt aileen, indien grove schuld van het verkeersslachtoffer wordt
aangetoond. Daarvan is bijvoorbeeld sprake, indien hij elementaire verkeersregeis heeft

336 Bij een botsing tussen twee motorrijtuigen is er risico-aansprakelijkheid over en weer. Zie par. 2.12.1.
337 Zie par. 3.4.2.
338 Zie par. 3.9.
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overtreden, bijvoorbeeld: door rood verkeerslicht rijden. Zijn kinderen verkeersslacht-
offer, dan zal een beroep op eigen schuld niet snel slagen.?"

Het Zwitserse recht geeft aan slachtoffers van motorrijtuigen een geringere bescher-
ming dan het Franse recht, maar een duidelijk grotere bescherming dan het huidige
Nederlandse recht. Voordeel van het Zwitserse recht boven het Franse recht op dit
punt is dat het een grotere zekerheid biedt. De Zwitserse criteria voor aansprakelijkheid
zijn duidelijker dan de Franse vereisten. Voor de praktijk zijn de eerste veel makke-
lijker te hanteren.

11 De aansprakelijke persoon

11.1 Inleiding

Wie is aansprakelijk indien aan de beschreven voorwaarden voor aansprakelijkheid
is voldaan? Het antwoord is van groot belang voor slachtoffers. Zij moeten weten wie
zij kunnen aanspreken. Maar het is ook van belang voor potentieel aansprakelijke
personen. Zij moeten kunnen beoordelen welk risico zij lopen om aansprakelijk gesteld
te worden zodat ze zich eventueel kunnen verzekeren.
De aansprakelijkheden voorroerende zaken, opstallen, stoffen, dieren en motorrijtuigen
kennen niet steeds dezelfde norm om te bepalen wie de aansprakelijke persoon is. Bij
roerende zaken, opstallen en dieren is het uitgangspunt dat de bezitter aansprakelijk
is. Bij stoffen stelde de minister aanvankelijk hetzelfde criterium voor. De Tweede
Kamer yond het echter te ver gaan de risico-aansprakelijkheid voor stoff en ook op
een particulier te leggen. Onder druk van die Kamer wijzigde de minister zijn voorstel.
Als aansprakelijke persoon is nu voorgesteld de beroeps- en bedrijfsmatige gebrui-
ker. 340 Voor verkeersongevallen met motorrijtuigen in het kader van art. 31 WVW
geldt als aansprakelijke persoon de eigenaar of de houder van het motorrijtuig.""
Deze aansprakelijkheden hebben gemeenschappelijk dat de aansprakelijkheid gekanali-
seerd is. Dit betekent dat in beginsel met betrekkking tot een gebeurtenis niet op meer
personen tegelijk een aansprakelijkheid rust. In het kader van de aansprakelijkheid
voor stoffen noemde de minister dit om twee redenen wenselijk. Ten eerste om
samenioopproblemen te voorkomen. Deze maken de aansprakelijkheid voor slachtoffers
onoverzichtelijk en zijn derhalve als bescherming minder effectief. Ais tweede reden
bracht hij naar voren dat op deze manier verhinderd werd dat een en hetzelfde risico
meermalen verzekerd moest worden. Eenzelfde risico meermalen verzekeren legt
immers onnodig zware lasten op het bedrijfsleven.l"

339 Zie par. 3.10.
340 Tweede Nota van Wijziging, TK 21202, nr. 15.
341 Art. 31 lid I WVW.
342 TK 21 202, nr. 3, biz. 8.

257



Hoofdstuk 4

11.2 De aansprakelij ke persoon bij roerende zaken, opstallen en dieren: uitgangs-
punt de bezitter

Zoals in de in leiding al aangegeven rust de aansprakelijkbeid voor roerende zaken,
opstallen en dieren in beginsel op de bezitter. Volgens de minister is de keuze
uiteindelijk op deze persoon gevallen omdat de benadeelde deze persoon gemakkelijk
kan opsporen. Een bovendien kan de bezitter - nu hij weet dat hij in beginsel de
aansprakelijke persoon is - zijn verzekering aan dit feit aanpassen.""
Bij de beantwoording van de vraag wie als bezitter heeft te gelden, moet worden
aangesloten bij de goederenrechtelijke regels van titel 3.5 BW: bezit en houderschap.
Bezit wordt daarin omschreven als het houden van een goed voor zichzelf. Houder-
schap is dan het houden van een goed voor een ander.l" Wanneer iemand een goed
voor zichzelf of voor een ander houdt, moet naar verkeersopvattingen worden
beoordeeld. Dit met inachtneming van de regels van titel 3.5 BWen overigens op
grond van uiterlijke feiten.l" Hiermee heeft de minister enerzijds tot uitdrukking
willen brengen dat bezit niet iets zuiver feitelijks is.346 Als voorbeeld noemt de
parlementaire geschiedenis de erfgenaam die bezitter is, onverschillig of hij zijn
erfgenaamschap bewijzen kan en in het verkeer als erfgenaam erkend wordt.'? Ook
de verhuurder geldt als bezitter.?" Anderzijds brengt de wetgever ermee tot uitdruk-
king dat ook de innerlijke wil niet doorslaggevend is.
Voor bepaalde situaties zou onduidelijkheid kunnen ontstaan over de vraag wie als
bezitter heeft te gelden. Daarvoor zijn knopen doorgehakt. Met betrekking tot opstallen
rust bij erfpacht de aansprakelijkheid op de bezitter van het erfpachtsrecht. Bij
openbare wegen rust zij op het overheidslichaam dat moet zorgen dat de weg in goede
staat verkeert, bij leidingen op de leidingbeheerder. Op deze laatste regel geldt als
uitzondering dat de leiding zich bevindt in een gebouw of werk en strekt tot toevoer
of afvoer ten behoeve van dat gebouw of werk.""

ACHTERGELATEN ROERENDE ZAKEN EN ONTSNAPTE DlEREN

Als criterium voor de vaststelling van het bezitterschap gelden derhaIve de hierboven
beschreven regels. Een zuivere goederenrechtelijke interpretatie van het criterium
"bezitter" doet echter vragen rijzen. Stel: een hond wordt door zijn eigenaar achtergela-
ten in een bos en door een ander gevonden en gevoed. Deze eerlijke vinder meldt de
hond aan bij de politie als gevonden dier. Veronderstel dat de achtergelaten hond korte
tijd later een verkeersongeval veroorzaakt. Wie heeft dan als bezitter te gelden in de

343 Zie PG Boek 6 bIz. 745 (zaken, opstallen en dieren) en TK 21 202, nr. 3, biz. 8.
344 Art. 3:107 lid 1 BW.
345 Art. 3:108 BW.
346 PO Boek 3, biz. 425.
347 Idem vorige noot.
348 PO Boek 3 (lnv.), blz. 1257.
349 Art. 6: 174 lid 2 BW.
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zin van art. 6: 179 BW? Een ander voorbeeld. lemand vindt een fiets en brengt deze
naar het politiebureau. Veronderstel dat de vinder onder weg naar de politie een
verkeersongeval veroorzaakt omdat de remmen van de fiets plotseling en onvoorzien
niet blijken te werken. Wie heeft dan als bezitter te gelden in de zin van art. 6: 173
BW?
Bij een louter goederenrechtelijke interpretatie zijn degenen die de hond en de fiets
achterlieten geen bezitter meer omdat zij hun eigendom prijs hebben gegeven in de
zin van art. 5: 18 BW. Dit zou anders kunnen liggen, indien voor de uitleg van het
begrip bezitter niet louter en aileen gekeken wordt naar goederenrechtelijke criteria,
maar naar de strekking van de artt. 6:173 en 6:179 BW.350
In de parlementaire geschiedenis worden de hierboven genoemde situaties niet aan
de orde gesteld. Wei werd in het kader van een algemene toelichting op de titel "Bezit
en houderschap" door de regeringscommissaris uitdrukkelijk de wens uitgesproken
dat de rechter zich bij toepassing van de nieuwe bezitsregels zal laten leiden door de
praktische functie van dit begrip en niet door dogmatische overwegingen.?" De vraag
kan gesteld worden wat hiermee precies bedoeld is. Heeft hij daarmee tot uitdrukking
gebracht dat er een begrip "bezit" is dat op identieke wijze - niet (overwegend)
dogmatisch - uitgelegd moet worden in de verschillende rechtsregels waarin het
voorkomt? Of is hetjuist de bedoeling dat de rechter bij de interpretatie van het begrip
"bezit" rekening houdt met het doe I van de rechtsregel waarin het begrip wordt
gebruikt.l" In het laatste geval zou het begrip "bezitter" in het kader van aan-
sprakelijkheidsvragen niet louter volgens goederenrechtelijke criteria uitgelegd
behoeven te worden. De voormalige eigenaar van de achtergelaten hond en fiets
zouden dan als bezitter in de zin van art. 6: 179 BW respectievelijk art. 6: 173 BW
kunnen worden aangemerkt.
Indien dieren ontsnappen kunnen soortgelijke problemen rijzen. Een eigenaar van een
tam dier verliest zijn eigendom, indien het uit zijn macht is geraakt en is verwil-
derd.353 Van verwildering is sprake indien het dier weer in zijn natuurlijk leefmilieu
is opgenomen en niet meer naar de eigenaar terugkeert.?" De eigenaar van andere
dieren verliest zijn eigendom wanneer de dieren hun vrijheid verkrijgen en hij niet
terstond probeert ze te vangen of zijn pogingen daartoe staakt.?" Bijt een verwilder-

350 De genoemde problemen spelen niet in het kader van art. 6:174 BW.
351 PG Boek 3, blz, 424.
352 In de parlementaire geschiedenis wordt aan bezit bij de volgende rechtsfiguren een rol gegeven: bij

overdracht van roerende zaken, bij verkrijgende verjaring, bij bewijs, bij de vraag wat de rechtspositie
is van iemand die alleen de feitelijke macht heeft, tegenover de rechthebbende, bij de vraag in
hoeverre iemand die alleen die feitelijke macht heeft, maar geen rechthebbende is, jegens derden
bescherrning verdient, en ten slotte bij de vraag wie aansprakelijk is voor door een zaak veroorzaakte.
Zie PG Boek 3, biz. 423.

353 Art. 5:19 lid 1 BW.
354 PG Boek 5, biz. 118. Bij dit criterium kan de vraag worden gesteld ofbijvoorbeeld een huisdier als

een hond of een kat wei verwilderd kunnen zijn in de zin van art. 5: 19 BW. Hun natuurlijk leefmilieu
is immers niet de vrije natuur.

355 Art. 5:19 lid 2 BW.
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de hond een kind of veroorzaakt een weggelopen tijger schade, dan is de voonnalige
eigenaar - bij een louter goederenrechtelijke interpretatie van het begrip bezitter - niet
aansprakelijk op grond van art. 6: 179 BW.
Wat betekenen de hierboven genoemde goederenrechtelijke regels voor de vraag wie
aansprakelijk is voor ontsnapte dieren? In het kader van art. 5:19 lid 2 BW is deze
vraag in de parlementaire geschiedenis aan de orde geweest. In antwoord op vragen
van de Raad van State antwoordde de minister:

"Tenslotte acht de Raad het zonderling dat de eigenaar van een weggelopen tijger zich
van zijn verantwoordelijkheid als eigenaar kan bevrijden door ervan af te zien het dier
terstond weer te vragen (bedoeld zal zijn: vangen, CS) of zijn pogingen daartoe te staken.
Artikel 17 lid 2 (later vemummerd tot art. 19 lid 2 BW, CS) bepaalt echter slechts dat
hij daardoor de eigendom van de tijger verliest, en laat zich over de aansprakelijkbeid niet
uit. Daargelaten of vol gens artikel 1404 BW (het huidige art. 6:179 BW, CS), zoals dat
in het nieuwe wetboek zal komen te luiden, zijn aansprakelijkheid vol gens dit artikel
vervalt, zal hij in ieder geval aansprakelijk zijn volgens artikel 1401 BW (het huidige art.
6: 162 BW), indien hij niet emstige pogingen in het werk stelt om de tijger onschadelijk
te maken. ,,356

Met dit antwoord laat de minister in het midden of de genoemde goederenrechteIijke
criteria in aIle gevallen bepalen wie de bezitter is in de zin van art. 6: 179 BW. In ieder
geval heeft art. 6: 162 BW aanvullende werking.

Zoals gebleken wordt in de parlementaire geschiedenis niet uitdrukkelijk besproken
ofhet criterium bezitter in de artt. 6: 173 en 6: 179 BW louter goederenrechtelijk uitge-
legd moet worden. De minister laat het antwoord in het midden. Naar mijn mening
zou een niet louter goederenrechtelijke interpretatie van het bezittersbegrip beter recht
doen aan de strekking van de genoemde artikelen, namelijk om benadeelden schade-
vergoeding toe te kennen zonder dat sprake is van onzorgvuldig gedrag van de
aangesproken persoon. Met name in de gevallen van achtergelaten roerende zaken en
dieren, en ontsnapte dieren zou een niet louter goederenrechtelijke interpretatie
uitkomst kunnen bieden. Als regel zou gefonnuleerd kunnen worden dat de voonnalige
goederenrechtelijke bezitter in de genoemde gevallen aansprakelijk blijft. Een derge-
lijke interpretatie zou aansluiten bij de situatie in Frankrijk. Daar blijft de voonnalige
eigenaar van de achtergelaten roerende zaken en dieren en van de ontsnapte dieren
de aansprakelijke persoon op grond van risico-aansprakelijkheid."? Hetzelfde geldt
in Zwitserland voor ontsnapte dieren.l" Met betrekking tot achtergelaten dieren in
dat laatste land kan de voonnalige eigenaar slechts aansprakelijk zijn op grond van
onrechtmatige daad.3591360 Bovendien is er geen enkele reden de voonnalige goede-

356 PG Boek 5, bIz. 117.
357 Zie par. 2.13.3.
358 Zie par. 3.11.3.
359 Zie par. 3.11.3.
360 Voor roerende zaken bestaat in Zwitserland nog geen algemene risico-aansprakelijkheid. Zie par. 3.5.
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renrechtelijke bezitter de hand boven het hoofd te houden, indien hij zich van dieren
of roerende zaken ontdoet op de genoemde manier.
De aansprakelijkheid voor gevaarlijke stoffen geeft een aanwijzing dat het begrip
"bezit" niet louter goederenrechtelijk moet worden uitgelegd. Zoals al besproken had
de minister aanvankelijk voorgesteld de aansprakelijkheid op de bezitterte latenrusten.
Later wijzigde hij zijn voorstel in de beroeps- en bedrijfsmatige gebruiker. V66r deze
wijziging werd aan de minister de vraag voorgelegd wie allemaal als bezitter van de
gevaarlijke stof dioxine had te gelden in het volgende geval: een exploitant van een
verbrandingsoven verbrandt huisvuil, waarbij dioxine vrij komt dat neerslaat op het
grasland in de omgeving en door koeien gegeten wordt. De dioxine komt in de melk
terecht. Deze melk belandt bij een huisvrouw die deze voor gezinsconsumptie in de
winkel heeft gekocht.'?' In zijn antwoord wijst de minister de exploitant van de
verbrandingsoven aan als aansprakelijke persoon.'? Louter goederenrechtelijk
gesproken is deze niet te beschouwen als bezitter van de dioxine.
Additioneel voordeel van de voorgestelde norm is dat zij voor afvalstoffen overeen-
komt met de Ontwerprichtlijn Afvalstoffen."?
Tegen de mer besproken regel zou kunnen worden aangevoerd dat zij geen recht doet
aan de gedachte dat zekerheid moet bestaan bij de risico-aansprakelijkheden voor
roerende zaken en dieren over de vraag wie aansprake\ijk is. Daarom is immers
gekozen voor een formeel criterium. De hier voorgestelde regel wijkt inderdaad af
van een louter goederenrechtelijke interpretatie van het begrip bezitter, zonder echter
onzekerheid in het leven te roepen. De regel is immers duidelijk: de voormalige
goederenrechtelijke bezitter blijft aansprakelijk.

De hier verdedigde rege\ kan natuurlijk aIleen worden toegepast, indien de voormalige
bezitter te traceren valt. Maar wat als dit niet mogelijk is? Heeft de hierboven
besproken eerlijke vinder van een fiets als bezitter in de zin van art. 6: 173 BW te
gelden als de voormalige goederenrechtelijke bezitter van de fiets niet te achterhaIen
valt? Een louter goederenrechtelijke interpretatie zou als consequentie hebben dat de
genoemde eerlijke vinder geen bezitter wordt op grond van art. 5:6 BW.364 Als hij
niet als bezitter in de zin van art. 6: 173 BW wordt aangemerkt zou het slachtoffer
van het verkeersongeval zijn schade niet vergoed krijgen, indien de vinder niet wist
dat de remmen gebrekkig waren.l" De vinder is dan imrners slechts aansprakeJijk
als hij zich onzorgvuldig heeft gedragen. Het zou naar mijn mening te ver gaan de
eerlijke vinder als bezitter in de zin van art. 6: 173 BW aan te merken.

361 TK 21 202, nr. 5, biz. IS.
362 TK 21 202, nr. 6, biz. 32.
363 Zie par. 5.3.
364 Art. 5:6 lid 1 BW bepaalt dat de eerlijke vinder die aangifte heeft gedaan de eigendom verkrijgt van

de gevonden zaak een jaar na de aangifte.
365 Daarnaast bestaat natuurlijk de mogelijkheid van aansprakelijkheid op grond van art. 6: 185 BW

(produktenaansprakelijkheid). Vereist is dan wei dat het gebrek al bestond op het moment dat het
produkt in het verkeer werd gebracht.
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11.3 Uitzondering op bet uitgangspunt bij roerende zaken, opstallen, dieren en
stoffen: degene die een bedrijf uitoefent

Op het uitgangspunt dat de bezitter bij roerende zaken, opstallen en dieren de
aansprakelijke persoon is, zijn verschillende uitzonderingen. Hier bespreek ik slechts
de belangrijkste: het gebruik van een roerende zaak, een opstal of een dier in de
uitoefening van een bedrije66 In dat geval is niet de bezitter de aansprakelijke
persoon, maar degene die het bedrijfuitoefent. Voor opstallen wordt daarbij aangete-
kend dat dit slechts anders is indien het ontstaan van de schade niet met de uitoefening
van het bedrijf in verb and staat. Stelt een bedrijf een zaak, een opstal of een dier ter
beschikking aan een ander bedrijf, dan is dat bedrijf de aansprakelijke persoon.""
Art. 6: 181 BW kanaliseert de aansprakelijkbeden voor zaken, opstallen, stoffen en
dieren die in de uitoefening van een bedrijf worden gebruikt naar degene die het
bedrijf uitoefent. Volgens de minister is deze kanalisatie wenselijk omdat enerzijds
voorkomen wordt dat de benadeelde in een onbevredigende situatie geplaatst wordt
dat hij tussen vele potentiele aansprakelijken zal moeten kiezen, terwijl de gevolgen
voor hem zijn als hij verkeerd kiest. Anderzijds wil hij door de geconcentreerde
aansprakelijkbeid bereiken dat het aansprakelijkheidsrisico als een risico kan worden
berekend en verzekerd en dat de premie haar bedrijfseconomische rol kan spelen waar
zij dit behoort te doen, namelijk als kostenpost in het bedrijf dat het betreffende risico
loopt.?"
Deze kanalisatie roept verschillende vragen op. Allereerst: om welke activiteiten gaat
het bij een bedrijf? Wanneer is sprake van "gebruik" in de uitoefening van een bedrijf?
En ten slotte: wie is degene die het bedrijf uitoefent? Deze vragen komen in de
parlementaire geschiedeois aan de orde. Ze worden daar in onderling verb and
behandeld. Dit geeft al aan dat ze in veel gevallen ook samenhangen. Uit een oogpunt
van duidelijkheid zal ik ze zo mogelijk hieronder toch gescheiden proberen te
behandelen.

BEDRIJF

Allereerst de vraag om welke activiteiten het gaat bij een bedrijf in de zin van art.
6: 181 BW. Inde parlementaire geschiedenis staat dat het begrip "bedrijf" moet worden
uitgelegd in het licht van de strekking van de bepaling waarin het voorkomt.!" Voor
het aansprakelijkheidsrecht werkt de minister dit als voIgt nader uit. Uitgangspunt bij
de uitleg van "bedrijf" lijkt te zijn dat het om activiteiten met winstoogmerk moet
gaan. Bij bepaalde rechtsvormen is daaraan per definitie voldaan. Zo oefent een ven-

366 Een andere uitzondering betreft de situatie dat de bezitter van een roerende zaak of een dier nog niet
de leeftijd van veertien jaar heeft bereikt. Dan is niet de bezitter de aansprakelijke persoon maar
degene die de ouderlijke macht of de voogdij uitoefent over de bezitter. Zie art. 6:183 BW.

367 Zie art. 6:181 BW.
368 PO Boek 6, biz. 745 en 746.
369 PO Boek 3 (Inv.), biz. 1003.
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nootschap onder firma, cooperatieve vereniging, onderlinge waarborgmaatschappij,
naamloze of besloten vennootschap op grond van de wet steeds een bedrijf Uit.370

Deze rechtsvormen bepalen zo sterk of sprake is van een bedrijf dat ook activiteiten
zonder winstoogmerk - zoals de praktijk van een vrije beroepsbeoefenaar - als bedrijf
worden aangemerkt in het geval die praktijk in een vennootschap is ondergebracht.!"
Organisaties zonder winstoogmerk kunnen niet aIleen als een bedrijf worden aange-
merkt in het geval zij de bovengenoemde rechtsvorm bezitten. Zo heeft een beroeps-
praktijk die niet in een vennootschap wordt uitgeoefend maar in stichtingsvorm, ook
als een bedrijf te gelden.!" Evenals overheidsbedrijven en ziekenhuizen."" Andere
voorbeelden worden niet genoemd. Bovendien geeft de parlementaire geschiedenis
geen inhoudelijk criterium om vast te stellen wanneer er bij organisaties zonder winst-
oogmerk sprake is van bedrijfsactiviteiten. Oefenen bijvoorbeeld een universiteit, een
school, een welzijnsorganisatie, het Riagg of een gemeente bedrijfsactiviteiten uit?
Zoals gezegd moet voor het antwoord op deze vraag gekeken worden naar de strekking
van art. 6: 181 BW. Uit de parlementaire geschiedenis wordt duidelijk dat het bij art.
6: 181 BW vooral om de overzichtelijkheid gaat. De benadeelde moet op eenvoudige
wijze kunnen vaststellen wie hij moet aanspreken, en het bedrijfmoet zijn aansprake-
lijkheidsrisico kunnen taxeren.?" Hieruit blijkt al direct dat uit de strekking van art.
6: 181 BW moeilijk een criterium gedistilleerd kan worden om uit te maken om welke
activiteiten het moet gaan bij een bedrijf in de zin van dat artike!. Het enige wat
gezegd kan worden is dat de strekking vooral te maken heeft met de bescherming van
benadeelden. Erg veel meer houvast biedt de geschiedenis niet. De minister merkt op
dat voor de uitleg van art. 6: 181 BW van belang is in hoeverre de betreffende ac-
tiviteiten naar buiten moeten worden gezien als afkomstig van een eenheid."" Maar
deze opmerking lijkt niet zozeer de vraag aan te roeren wie degene is die het bedrijf
uitoefent, als wei de vraag om welke activiteiten het moet gaan bij een bedrijf. Of
activiteiten van onderwijsinstellingen, welzijnorganisaties en dergelijke als activiteiten
van een bedrijf in de zin van art. 6: 181 BW moeten worden gezien, blijft onduidelijk.
In ieder geval wordt de overheid uitdrukkelijk - met uitzondering van overheidsbe-
drijven - uitgesloten."? Uit een oogpunt van bescherming van de benadeelde - een
van de achterliggende gedachten van de aansprakelijkheidsartikelen waar art. 6: 181
BW op ziet - lijkt het zinvol ook die activiteiten als activiteiten van een bedrijf in
de zin van art. 6: 181 BW te zien. Of een gehuurde fotocopieermachine ontploft bij

370 PG Boek 3 (InY.), biz. 1002.
371 PG boek 3 (InY.), bIz. 1003.
372 PG Boek 3 (InY.), bIz. 1003.
373 PG Boek 6, biz. 730.
374 PG Boek 6, biz. 746. In dezelfde zin Schoonbrood-Wessels, De aansprakelijkheid voor gebrekkige

zaken, opstallen, dieren en gevaarlijke stoffen in concernverhoudingen, WPNR 6026 (1991), biz. 792-
793.

375 PG Boek 3 (InY.), biz. 1003.
376 PG Boek 6, biz. 729.

263



Hoofdstuk4

een oliemaatschappij, een ziekenhuis of een universiteif"? moet toch voor slachtof-
fers niet behoeven uitmaken?" In aile gevallen levert het feit dat de machine
gehuurd is voor hen problemen op als hij de oliemaatschappij, het ziekenhuis of de
universiteit niet zou kunnen aanspreken. Met Wessels ben ik dan ook van mening dat
een ruime uitleg van bedrijfsactiviteiten in de zin van art. 6:181 BW op zijn plaats
is.J79 Zo ruim zelfs dat ook overheden daaronder moeten vallen.
Wellicht kan hiertegen worden ingebracht dat bepaalde non-profit organisaties hun
verzekeringspremie moeilijker in de kostprijs van hun produkt kunnen doorberekenen.
Zij zijn voor hun inkomsten enloftarieven immers afhankelijk van de overheid. Daar
staat tegenover dat het waarschijnlijk om niet al te grote premieverhogingen gaat zodat
een doorberekening niet echt noodzakelijk is. Bovendien lijkt de mogelijkheid van
doorberekening niet werkelijk van doorslaggevende betekenis te zijn voor de kanalisa-
tie. In de parlementaire geschiedenis wordt immers gesproken over een kostenpost,
en niet over doorberekenen.""

GEBRUIK IN DE UITOEFENING VAN EEN BEDRIJF

Art. 6: 181 BW stelt als voorwaarde dat de roerende zaken, opstallen of dieren gebruikt
worden in de uitoefening van een bedrijf. Wat betekent in dit verband "gebruik"? Ziet
het slechts op deeInemen aan het produktieproces of moet het ruimer worden opgevat?
Een voorbeeld. Op een administratief kantoor van een autobandenfabriek wordt gebruik
gemaakt van computers die gehuurd zijn van een derde. Veronderstel dat een bezoeker
van de administratie gewond raakt als gevolg van het ontploffen van een computer.
Kan dan gezegd worden dat de computer gebruikt werd in de uitoefening van een
bedrijf? Wordt als eis gesteld dat de zaak: gebruikt wordt in het produktieproces, dan
zou het antwoord ontkennend moeten luiden. Volgens de minister moet het begrip
"gebruik" ruim worden uitgelegd. Het omvat onder meer de situatie dat de zaken die
bestemd zijn voor verkoop, zijn opgeslagen voor toekomstige werkzaamheden of al
dan niet later af te voeren afval."! Hieruit voigt naar mijn mening dat niet de eis
wordt gesteld dat de zaak: of het dier in het eigenlijke produktieproces gebruikt moet
worden.

377 In gelijke zin Wessels, Beroep, bedrijf en ondememing, rede Amsterdam 1988, biz. 38. Anders:
Oldenhuis, Onrechtmatige daad: aansprakelijkbeid voor personen (1985), biz. 84.

378 De verhuurder geldt a1s bezitter. Zie PG Boek 3 (lnv.), biz. 1257.
379 Wessels, a.w., biz. 38 en 39.
380 PG Boek 6, biz. 746.
381 PG Boek 6 (Inv.), biz. 1373. Voor stoffen geldt hetzelfde. Zie TK 21 202, nr. 3, biz. 6, nr. 6, biz.

32 en nr. IS, biz. 2.
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DEGENE DIE HET BEDRIJF UITOEFENT EN LEGE VENNOOTSCHAPPEN

Het begrip "bedrijf" en het verwante begrip "ondememing'v'" komen in vele bepalin-
gen van verschillende rechtsgebieden voor. Zo kent bijvoorbeeld het fiscaal rechr'"
een eigen betekenis toe aan deze begrippen. Maar ook in het burgerlijk recht ver-
schijnen deze begrippen op vele plaatsen.?" Daarbij vaIt op dat hun inhoud niet
aIleen per rechtsgebied verschilt, maar ook binnen de rechtsgebieden zelf. Het begrip
"bedrijf'l"onderneming" is kennelijk een begrip dat geYnterpreteerd moet worden
afbankeJijk van de bepaling waarin het voorkomt. Dit betekent dat de vraag wie
degene is die het bedrijf uitoefent, niet gemakkelijk te beantwoorden is. Deze
moeilijkheid wordt bovendien nog vergroot doordat in de parlementaire geschiedenis
deze vraag niet uitdrukkelijk aan de orde komt.
In de literatuur is inmiddels een discussie op gang gekomen over de vraag of de
activiteiten van verschillende rechtspersoonlijkheid bezittende vennootschappen als
een bedrijf in de zin van art. 6: 181 BW kunnen worden aangemerkt.l" In de praktijk
brengen ondernemingen bijvoorbeeld schepen ofvrachtwagens met gevaarlijke lading
wei onder in aparte vennootschappen die voor benadeelden praktisch geen verhaal
bieden.?"
In 1988 betoogde Wessels in zijn inaugurale rede dat een bedrijf in de zin van art.
6: 181 BW zich over meerdere vennootschappen van hetzelfde concern kan uitstrekken.
Hij brengt dit als voigt onder woorden:

"In eoneernverhoudingen aeht ik het zeker mogelijk bet begrip bedrijf uit te leggen als
een enkele inriehting in de zin van bijvoorbeeld de Afvalstoffenwet: van een inriehting
is sprake indien tussen verschillende bedrijven of bedrijfsonderdelen voldoende technische,
funetionele of organisatorisehe bindingen bestaan. Een dergelijke uitleg past bij de
strekking van de geeoneentreerde aansprakelijkheidsregeling, m.n. het argument van 'de
eenheid van onderneming'. Een andere, meer beperkte uitleg zou de regeling al snel van
haar praktisehe betekenis kunnen beroven. Zou men onder bedrijf verstaan de reebtsvorm
waarin deze wordt uitgeoefend, dan is immers met een vernuftige realloeatie binnen eon-
eemverband - bijvoorbeeld potentieel gevaarlijke zaken voor bedrijfsgebruik ter besehik-
king doen stellen aan een financieel zwakke doebter-BV -in beginsel de geheJe regeling
gemakkelijk te ontgaan.v""

382 PG Boek 3 (Inv.), biz. 1003.
383 Art. 7 lid 4 Wet OB. Deze wetsbepaling merkt als een ondememer in de zin van die wet aan

natuurlijke personen en Iichamen die in financieel, organisatorisch en economisch opzicht zodanig
zijn verweven, dat zij een eenheid vormen.

384 Zie voor een overzicht PG Boek 3 (Inv.), biz. 1002 en 1003.
385 Zie hierover Wessels, a.w., biz. 33 tim S8 en Schoonbrood-Wessels, a.w. biz. 791 tim 798.
386 Het voorbeeld ziet op de aansprakelijkheid voor gevaarlijke stoffen. De aansprakelijke persoon van

die regeling komt hieronder aan de orde, De problematiek met betrekking tot lege vennootschappen
is bij stoffen niet anders dan bij roerende zaken en dergelijke.

387 Wessels, a.w., biz. 56.
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De vraag wanneer er sprake is van een eenheid van ondememing beantwoordde
Wessels aldus:

"In het rechtsverkeer waarin deze aansprakelijkheden (die waar art. 6:181 BW op ziet,
CS) een rol spelen komt het vooral aan op de vraag in hoeverre het "bedrijf' jegens derden
als "eenheid" heeft te gelden. Decisief zijn naar mijn mening de maatschappelijke
opvattingen: kon er objectief, uitgaande van de intelligentie en het voorstellingsvermogen
van het gemiddelde publiek, maar gezien door de bril van deze deelnemer aan het
economisch verkeer, sprake zijn van een eenheid. Het komt derhalve aan op de vraag in
hoeverre de aangesprokene naar buiten, in het maatschappelijke verkeer, als zelfstandige
eenheid optrad. ,,388

Drie jaar later bestreed Schoonbrood- Wessels de opvatting van Wessels.?" Zij beriep
zich daarbij op de strekking van art. 6:181 BW. Volgens haar is de strekking van dit
artikel de aansprakelijkheid voor bedrijfsongevallen overzichtelijk temaken: overzich-
telijk voor de benadeelde, opdat hij op eenvoudige wijze kan vaststellen wie hij moet
aanspreken; overzichtelijk voor aIle betrokkenen aan de andere zijde, opdat zij hun
risico's met een zekere precisie kunnen berekenen en, zo no dig, adequaat verzeke-
ren."" Met deze strekking lijkt haar niet verenigbaar dat aansprakelijkheid wordt
aangenomen op grond van een vaag criterium als voldoende technische, functionele
of organisatorische bindingen voor zaken die men niet zelf gebruikt."! Bovendien
overtuigt haar het misbruikargument van Wessels niet. Misbruik kan volgens haar
immers afdoende worden bestreden met behulp van de artt. 6: 162, 2: 138 en 2:248 BW.
In tegenstelling tot Wessels komt zij dan ook tot de conclusie dat de aansprakelijkheid
op grond van art. 6: 181 BW uitsluitend kan rusten op de natuurlijke of rechtspersoon
die de roerende zaak, opstal of dier zelf bedrijfsmatig gebruikt.?"

In het kader van de aansprakelijkheid voor gevaarlijke stoffen is de minister op de
controverse tussen Wessels en Schoonbrood-Wessels ingegaan."" Hij geeft aan dat
het criterium van Wessels voor zover het aanknoopt bij rechtsregels als bijvoorbeeld
die betreffende de fisc ale eenheid in het belastingrecht niet kan worden onderschreven.
Vervolgens betoogt hij:

"Dat neemt evenwel niet weg dat de vraag in de uitoefening van welk bedrijf een zaak
of stof wordt gebruikt grotendeels feitelijk van aard is. In het licht daarvan is niet
uitgesloten dat de rechter zal aannemen dat een zaak of stof feitelijk in uitoefening van
bedrijf A wordt gebruikt, hoezeer men ook getracht heeft op papier gebruik in de
uitoefening van bedrijf B te construeren. Men denke aan het geval dat zaken of stoff en

388 Wessels, a.w., biz. 57 en 58.
389 Schoonbrood-Wessels, a.w., biz. 791 tim 798.
390 Schoonbrood-Wessels, a.w., biz. 792.
391 Schoonbrood-Wessels, a.w., biz. 793.
392 Schoonbrood-Wessels, a.w., biz. 796.
393 TK 21 202, or. 9, biz. 8. Aanvankelijk zag art. 6:181 BW ook op de aansprakelijkheid voor

gevaarlijke stoffen, vandaar dat de controverse in het genoemde kader aan de orde kwam.
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bij een contract "ter beschikking van" bedrijf B worden gesteld, terwijl de werknemers
die de activiteiten die voor het gebruik nodig zijn, in dienst zijn van bedrijf A en dit bedrijf
ook de kosten draagt die aan die activiteiten verbonden zijn, onderscheidenlijk de eventuele
winst maakt. In een dergelijk geval zal de rechter kunnen oordelen dat voor wat betreft
bedrijf B realiter niet aan de eisen van art. 6:181 lid 2 is vo1daan.,,394

De minister geeft hier aan dat de beantwoording van de vraag in welk bedrijf een zaak
of stof gebruikt wordt grotendeels van feitelijke aard is. Is op papier geconstrueerd
dat een zaak of stof gebruikt wordt in de uitoefening van het ene bedrijf, dan sluit
hij niet uit dat de rechter zal aannemen dat deze onder bijzondere omstandigheden
feitelijk gebruikt worden in de uitoefening van een ander bedrijf.
De vraag rijst dan ook welke omstandigheden relevant zijn. De minister zelf noemt
als relevante factoren: het ter beschikking stell en van zaken of stoffen door bedrijf
A, terwijl de werknemers die de activiteiten verrichten die voor het gebruik nodig
zijn in dienst zijn van bedrijf A en dit bedrijf ook het risico draagt van de activiteiten
en de winst toucheert. Fiscale eenheid is onvoldoende.
Een voorbeeld ter iIlustratie. Stel: vervoerder Steenbergen BY heeft zijn schepen en
tankwagens die gevaarlijke stoff en vervoeren, ondergebracht in afzonderlijke BY's.
Steenbergen BY is enig aandeelhouder van die BY's. Steenbergen BY krijgt opdracht
stookolie van Rotterdam naar Tilburg te vervoeren. De stookolie wordt vervoerd in
een tankwagen van een van zijn dochter-BY's. De chauffeur van de tankwagen is in
dienst van Steenbergen BY. De inzet van de tankauto wordt geheel geregeld door
Steenbergen BY. De olie ontploft en Maas loopt schade op. Maas kan naar mijn
mening Steenbergen BY aansprakelijk houden omdat de tankauto in de gegeven
omstandigheden in de uitoefening van haar bedrijf gebruikt werd.l"

De uitleg van de minister baart in rechtvergelijkend perspectief geen opzien. Inhet
Zwitserse recht wordt het begrip "Betrieb" bewust zo gemterpreteerd dat misbruik door
middel van het onderbrengen van bepaalde gevaarlijke activiteiten in praktisch lege
vennootschappen verhinderd wordt. Brengt bijvoorbeeld een vennootschap bepaalde
activiteiten met springstoffen onder in een praktisch lege dochtervennootschap en
berust de zeggenschap over de dagelijkse gang van zaken bij de moeder, dan zal deze
als de aansprakelijke persoon ("Inhaber" van een "Betrieb") worden aangemerkt.i"
Het Franse recht is minder uitgesproken dan het Zwitserse op dit punt. Het criterium
voor de aansprakelijke persoon biedt echter dezelfde mogelijkheid als in het Zwitserse
recht. Het Franse criterium stelt ook de zeggenschap over de dagelijkse gang van zaken
voorop."?

394 TK. 21 202, nr. 9, biz. 8.
395 Het gegeven voorbeeld speelt in de sfeer van de Boek 8-regeling van de aansprakelijkheid voor

stoffen. Hier spelen dezelfde problemen als bij art. 6:181 BW.
396 Zie par. 3.11.5.
397 Zie par. 2.13.3.
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11.4 De aansprakelijke persoon bij stoffen

Aanvankelijk wees het wetsvoorstel gevaarlijke stoffen de bezitter van de stof aan als
aansprakelijke persoon. De Tweede Kamer yond ecbter dat de risico-aansprakelijkheid
voor stoffen niet moest rusten op een particuliere bezitter. Daarom werd bet voorstel
gewijzigd. Als criterium werd toen in art. 6: 175 lid 1 BW voorgesteld: de beroeps-
en bedrijfsmatige gebruiker.l"
De minister geeft in de Tweede Nota van Wijziging aan dat bet genoemde criterium
in hoofdzaak de fonnulering overneemt van art. 6: 181 BW.399De hierboven genoem-
de regel met betrekking tot lege vennootschappen geldt derhalve ook voor de
aansprakelijkheid voor stoffen.
De bewindsman maakt duidelijk dat de formulering in art. 6: 175 BW (de beroeps-
en bedrijfsmatige gebruiker) een aanvulling is op het criterium van art. 6:181 BW
(gebruik in de uitoefening van een bedrijt). Het doel van de aanvulling lijkt niet zozeer
het introduceren van een nieuw, ruimer criterium maar het buiten twijfel stellen dat
bepaalde situaties onder art. 6: 175 BW vallen.
De eerste aanvulling betreft de toevoeging van het woord "beroep". Daarbij kan
volgens de minister gedacht worden aan een apotheker of apotheekhoudende arts.
Beiden zouden ook onder het criterium van art. 6: 181 BW gebracht kunnen wor-
den.400De tweede aanvulling stelt buiten twijfel dat het criterium van art. 6:175 BW
zich ook uitstrekt tot de situatie dat iemand een stof in de uitoefening van zijn beroep
of bedrijf onder zich heeft. Hierbij moet - evenals bij art. 6: 181 HW401- gedacht
worden aan stoff en die zijn opgeslagen in afwachting van verkoop of aan afvalstof-
fen."" Als laatste stelt het criterium buiten twijfel dat daaronder elke rechtspersoon
valt die de betrokken stof in de uitoefening van haar taak gebruikt of onder zich heeft.
Daaronder valt volgens de bewindsman uiteraard ook de overbeid. Deze aanvulling
lijkt weI een wijziging te zijn ten opzichte van art. 6: 181 BW.403
Bevindt de stof zicb in de macht van een bewaarder die er zijn bedrijf van maakt
zodanige stoffen te bewaren, dan is deze professionele bewaarder op grond van art.
6: 175 lid 2 BW de aansprakelijke persoon. Ook de vervoerder, expediteur, stuwadoor,
bewaarder of soortgelijke ondernemer, die de stof ten vervoer of uit hoof de van een
met het vervoer samenhangende overeenkomst in ontvangst heeft genomen. Deze
gelijkstelling is echter beperkt tot de peri ode dat de stof in zijn macht is en de
aansprakelijkheidsregeling voor vervoer van gevaarlijke stoffen niet van toepassing
is. Bevindt de stofzich in een leiding, dan rust de aansprakelijk:heid volgens art. 6: 175

398 TK 21 202, Dr. 14, biz. 2.
399 TK 21 202, Dr. IS, biz. 2.
400 Zie par. 4.11.3.
401 Zie par. 4.11.3.
402 In de Ontwerprichtlijn Afvalstoffen wordt een dergelijke aanspralcelijkheidsregel gefonnuleerd. Zie

par. 5.3.
403 Zie par. 4.11.3.
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lid 3 BW op de leidingbeheerder, behalve voor zover de leiding zich bevindt in een
gebouw of werk en strekt tot toevoer of afvoer ten behoeve van dit gebouw of werk.

11.5 De aansprakelijke persoon bij motorrijtuigen (in het kader van art. 31
WVW)

Op grond van art. 31 lid 1 WVW is de eigenaar of de houder van het motorrijtuig
de aansprakelijke persoon bij verkeersongevallen waar art. 31 WVW op ziet. In lid
7 van het genoemde artikel wordt het begrip "houder" nader uitgewerkt. Houder is:
a. hij die het motorrijtuig op grond van een overeenkomst van huurkoop onder zich

heeft;
b. hij die het motorrijtuig in vruchtgebruik heeft;
c. hij die het motorrijtuig anderszins, anders dan als eigenaar of bezitter, tot

duurzaam gebruik onder zich heeft.

In het kader van de aansprakelijke persoon is vooral interessant wat de situatie is bij
diefstal en joy-riding. Bij diefstal gaat in beginsel de aansprakelijkheid over op de
dief indien de eigenaarlhouder aannemelijk maakt dat hij de dief niet heeft doen of
laten rijden. De verplichte aansprakelijkheidsverzekering sluit op dit criterium aan.'?'
Is de eigenaar/houder niet aansprakelijk, dan zal het slachtoffer zich moeten verhalen
op de dief. Is deze onvindbaar of biedt deze geen of onvoldoende verhaal, dan staat
de mogelijkheid van een beroep op het waarborgfonds open.f" In Frankrijk en
Zwitserland gaat bij diefstal evenals in Nederland de aansprakelijkheid over op de
dief.406
Voor joy-riding gelden in Nederland en Zwitserland dezelfde regels. De eigenaarlhou-
der blijft de aansprakelijke persoon.?" In Frankrijk ligt dit wat genuanceerder. Daar
is het uitgangspunt dat de eigenaarlhouder niet aansprakelijk is. Dit ligt anders, indien
zijn eigen kinderen de auto zonder toestemming gebruikten. Zie par. 2.13.3.

12 Causaal verband en schade

12.1 Invloed van de aard van de aansprakelijkheid op schadevergoeding: komt
zuivere vermogensschade bij risico-aansprakelijkheid voor vergoeding in
aanmerking?

Schade komt volgens art. 6:98 BW voor vergoeding in aanmerking, indien zij als een
gevolg van de schadeveroorzakende gebeurtenis kan worden toegerekend. Daarbij

404 Zie Robben, a.w., biz. 160 e.v.
405 Art. 26 lid 4 WAM. Zie Robben, a.w., biz. 161.
406 Zie voor Frankrijk par. 2.13.3; voor Zwitserland par. 3.11.4.
407 Zie par. 3.11.4.
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worden als relevante factoren genoemd: de aard van de schade en de aard van de
aansprakelijkbeid.
In deze paragraafwil ik onderzoeken in hoeverre de omstandigheid dat de aansprake-
Jijkheden voor roerende zaken, opstallen, stoffen, dieren en motorrijtuigen"! geba-
seerd zijn op risico?", van belang is voor het causaal verband. Moet voor deze aan-
sprakelijkbeden een enger verband worden gehanteerd dan voor schuld-aansprakelijk-
heid? In het verlengde daarvan ligt de vraag of zuivere vermogensschade voor
vergoeding in aanmerking komt bij risico-aansprakelijkheid."?
In de parlementaire geschiedenis wordt over de factor "aard van de aansprakelijkbeid"
het volgende opgemerkt:

"Uitdrukkelijk aangegeven is voorts dat het vaak van belang zal zijn te letten op de aard
van de aansprakelijkheid en de aard van de schade. Zo zal bij een aansprakelijkheid die
berust op artikel 6.3.2.7 (het huidige art. 6: 174 BW, CS) letselschade door neerstorten van
delen van een gebrekkige opstal eerderin voldoende verband staan met de gebeurtenissen
waarop de aansprakelijkheid berust, dan bijv. bedrijfsschade, geleden door iemand die in
verband met de instorting niet van een aangrenzend perceel ofweggedeelte gebruik he eft
kunnen maken. Art. 6.3.2.7 heeft immers veeleerhet oog op het gevaar van schade die
door de gebrekkigheid van de opstal aan personen en zaken worden toegebracht, dan op
het gevaar voor mogelijke bedrijfsschade" (cursiveriog van mij, CS).411

Hieruit blijkt dat de factoren "aard van de aansprakelijkheid" en "aard van de schade"
niet deze betekenis hebben dat er per definitie bij risico-aansprakelijkheid een enger
causaal verband zal moeten worden gehanteerd. In het citaat wordt immers uitdrukke-
lijk gesproken over "vaak", "eerder" en "veeleer". Dit betekent dat het niet uitgesloten
is dat vermogensschade ontstaan door een gebrekkige opstal wei degelijk - onder
omstandigheden - voor vergoeding in aanmerking komt.i" Welke die omstandighe-
den zijn, wordt echter niet duidelijk gemaakt.

HET AMERCENTRALE-ARREST

Uit het bovenstaande voigt naar mijn mening dat in de parlementaire geschiedenis
een genuanceerder standpunt wordt ingenomen dan de Hoge Raad innam in het
Amercentrale-arresr'". In dit arrest lagen de feiten als voigt. Op 27 december 1970

408 Het gaat hier aileen om de motorrijtuigen in het kader van art. 31 WVW.
409 Theoretisch gesproken is deaansprakelijkheid van art. 31 WVW wellichtgeenrisico-aansprakelijkheid,

praktisch gesproken echter weI.
410 Met zuivere verrnogensschade bedoel ik hier .de verrnogensschade die niet het gevolg is van de

aantasting van een persoon of zaak.
411 PG Boek 6, biz. 344.
412 Bij de risico-aansprakelijkheid voor dieren kan bedrijfsschade voor vergoeding in aanmerking komen.

Zie PG Boek 6, biz. 766. T.a.p. gaat het om schade doordat een losgebroken dier het laden en lossen
van een schip ofvliegtuig belet.

413 HR 13 juni 1975, NJ 1975,509 (Amercentrale).
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scheurde een tank op het terre in van de Amercentrale open. De in de tank opgeslagen
stookolie kwarn voor een groot deel in de rivier de Amer terecht en verspreidde zich
verder. De eigenaar van de tank (PNEM) werd op grond van art. 1405 (oud) BW (risi-
co-aansprakelijkheid voor opstallen) aangesproken voor de schade die ontstond als
gevolg van de verontreiniging van water en land.
In cassatie (middel I, onderdeel 5) was betoogd dat de bijzondere aansprakelijkheid
van art. 1405 (oud) BW uitsluitend gold ten aanzien van schade die door de instorting
als zodanig ontstaan was, en niet door de omstandigheid dat de inhoud van het gebouw
na de instorting daarvan een vrijheid van beweging had gekregen.
De Hoge Raad begint zijn behandeling van dit middel met de vaststelling dat de tekst
en de strekking van art. 1405 (oud) BW eerder voor een ruime dan voor een enge
opvatting aangaande de omvang van de aansprakelijkheid pleit. Daartegenover staat
dat het voor ons recht uitzonderlijk karakter van deze aansprakelijkheid reden is een
nauwer verband te verlangen tussen schade en de gebeurtenis die daartoe aanleiding
gaf dan bij toepassing van art. 1401 (oud) BW kan worden vereist. Hij overweegt:

"dat inachtneming van beide gezichtspunten leidt tot de conclusie dat, al kan de enge
opvatting waarop het hier besproken onderdeel berust, niet worden aanvaard niettemin
de uit art. 1405 voortvloeiende aansprakelijkheid moet worden beperkt tot die vormen van
schade welke als typische gevolgenvan de instortingvan het desbetreffindegebouw kunnen
worden beschouwd en mitsdien behoren tot het normale voor een eigenaar aan een
dergelijke gebeurtenis verbonden risico; dat olieverontreiniging van water en land behoort
tot de typische gevolgen welke van de instorting van een olietank zijn te verwachten, (..)"
(cursivering van mij, CS).

Uit deze overweging wordt duidelijk dat het causaal verband niet zo eng getrokken
moet worden dat het slechts de schade omvat die veroorzaakt is door de instorting
van de tank als zodanig (een deel van de tank vaIt op iemands hoofd of auto). Maar
er staat ook duidelijk dat er bij aansprakelijkheid voor opstallen een enger causaal
verband moet worden getrokken dan bij art. 1401 (oud) BW. Slechts de schade
veroorzaakt door de typische gevolgen van de instorting van het desbetreffende
gebouw komt voor vergoeding in aanmerking.?" Stort een olietank in, dan beboort
de schade die daardoor ontstaat aan het milieu tot de "typische gevolgen" van het
instorten van een olietank. Het arrest zegt Diets expliciet over de mogelijkheid om
vermogensschade voor vergoeding in aanmerking te laten komen. Deze mogelijkheid
lijkt zich echter niet voor te doen. Maar wellicht dat de woorden "van het desbetref-
fende" gebouw enige ruimte bieden. Denkbaar is immers dat de ligging en/of de
bestemming van het ingestorte gebouw hier van belang is. Stort bijvoorbeeld een
warenhuis in dat gelegen is in een drukke winkelstraat, dan zou misschien vermogen-
sschade van de omliggende winkels voor vergoeding in aanmerking komen. Maar of

414 Bauw, a.w., biz. 82. Zie voor een toepassing van het criterium van de typische gevolgen bij dieren:
Rechtbank Rotterdam, 8 juni 1990, NJ 1991, 210. Voor terechte kritiek op deze uitspraak zie:
Boonekamp, Door de hond en de kat gebeten, in: Nieuwenhuisbundel (1992), biz. 99.
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de woorden "van het desbetreffende gebouw" deze betekenis mag worden gegeven,
kan niet op grond van het Amercentrale-arrest worden uitgemaakt.

SCHRlNERS OVER HET AMERCENTRALE-ARREST

De vraag blijft welke functie het Amercentrale-arrest heeft bij de toerekening van
schade bij risico-aansprakelijkheden. Geeft het een algemene regel voor risico-
aansprakelijkbeden of slechts voor causaal verband bij opstallen?
Volgens Brunner heeft het arrest een algemene betekenis voor risico-aansprakelijkbe-
den. Dit betekent volgens hem echter niet dat risico-aansprakelijkheid per definitie
leidt tot een beperktere toerekening van de schade. Of er beperkt moet worden
toegerekend hangt af van het beschermingsdoel en de beschermingsomvang van de
geschonden norm. Hij betoogt het volgende:

"De strekking van de bepaling waarbij risico-aansprakelijkheid werd gemtroduceerd, kan
immers heel goed een ruime toerekening van schade meebrengen. Bestaat er echter
aarzeling over die strekking, zoals bij art. 1405 BW het geval was, dan leidt het uitzon-
derlijke karakter van de risico-aansprakelijkheid tot het gezichtspunt dat zij slechts geldt
voor die schade waarvan aannemelijk is, dat de wetgever haar op het oog had toen hij de
aansprakelijkheid schiep. ,,41 5

Aan de hand hiervan stelt hij de volgende vuistregel op voor causaal verband bij
risico-aansprakelijkbeden: aansprakelijkheidzonder schuld geeft in beginsel aanleiding
tot een beperkte toerekening van schade.
In haar dissertatie keerde Klaassen zich tegen deze opvatting. Volgens haar kan deze
vuistregel niet als algemeen en onvoorwaardelijk geldend principe worden aanvaard.
Zij is zelfs als voor tegenbewijs vatbaar uitgangspunt onjuist.?" Klaassen voert voor
haar standpunt de volgende argumenten aan. Allereerst bestrijdt zij het argument van
Brunner (en de Hoge Raad) dat een risico-aansprakelijkheid een "uitzonderlijk
karakter" heeft. Volgens haar kan niet meer gezegd worden dat deze vorm van
aansprakelijkbeid zo uitzonderlijk is dat reeds hierom een enger causaal verband moet
worden gehanteerd. Het aantal risico-aansprakelijkheden is immers in het huidig recht
verdubbeld in verhouding tot het oude recht. Dit argument spreekt mij niet aan. Het
"uitzonderlijke karakter" ligt volgens de Hoge Raad immers in de omstandigheid dat
er aansprakelijkbeid is "zonder schuld". Met andere woorden: niet het aantal risico-
aansprakelijkbeden maakte deze vorm van aansprakelijkbeid onder het oude recht
"uitzonderlijk", maar het feit dat geen gedragsnorm geschonden werd. En dit geldt
onverkort voor het huidige recht.
Haar tweede argument is dat het onderscheid tussen schuld- en risico-aansprakelijkheid
onscherp is. Dit is een gevolg van de mogelijkheid van toerekening op grond van risico
(art. 6: 162 lid 3 BW) in het kader van de schuld-aansprakelijkbeid. Aan het onder-

415 Brunner, "CausaJiteit en Toerekening van schade" VR 1981, biz. 210-217 en biz. 234-236.
416 Klaassen, a.w., biz. 270.
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scheid schuld- en risico-aansprakelijkheid moet daarom voor het causaal verb and geen
gevolg worden verbonden. Bovendien ligt er - volgens Klaassen - aan beide vormen
van aansprakelijkheid een onrechtmatige situatie of gebeurtenis ten grondslag.
Ook dit argument kan haar conclusie niet dragen. Er is immers wei degelijk een
fundamenteel onderscheid tussen schuld- en risico-aansprakelijkheid. Kort gezegd gaat
het bij de eerste aansprakelijkheid om schending van een gedragsnorm (onrechtma-
tigheid van art. 6:162 lid 2 BW) en speelt de onrechtmatigheid van art. 6:162 lid 2
BW bij de tweede aansprakelijkheid geen rol."? De mogelijkheid van toerekening
op grond van risico bij schuld-aansprakelijkheid (art. 6: 162 lid 3 BW) maakt dit niet
anders. Het gaat bij art. 6: 162 lid 3 BW immers slechts om de kenbaarheid en de
vermijdbaarheid en niet om de onrechtmatigheid van art. 6:162 lid 2 BW.
Als laatste argument voert zij aan dat de beschermingsgedachte naar haar mening te
zeer tekort zou worden gedaan als deze aansprakelijkheid in beginsel slechts een
beperkte toerekening van schade met zich zou brengen. Dit argument spreekt mij wei
aan. Het probleem is echter dat de Hoge Raad in het Amercentrale-arrest uitdrukkelijk
overwogen heeft dat de tekst en strekking van art. 1405 (oud) BW eerder voor een
ruime dan voor een enge opvatting aangaande de omvang van de aansprakelijkheid
pleit. Desalniettemin komt hij tot de conclusie dat er een enger causaal verband geldt.
Door aldus te overwegen heeft de Hoge Raad de beschermingsgedachte wei degeJijk
als factor in zijn redenering meegewogen. Hij geeft daarmee een andere invulling aan
de beschermingsgedachte dan Klaassen. Blijkbaar biedt de beschermingsgedachte
ruimte om tot verschillende resultaten te komen. Om die reden lijkt het me geen
doorslaggevend argument voor het standpunt van Klaassen.
Met Brunner ben ik derhalve van mening dat de Hoge Raad in het Amercentrale-arrest
heeft uitgemaakt dat bij risico-aansprakelijkheden in beginsel een enger causaal
verband geldt.""
De vraag rijst echter wat een enger causaal verband in concreto betekent. Met andere
woorden: welke soort schade komt nu niet voor vergoeding in aanmerking?
Scholten denkt dat de schade die ontstaat doordat een straat moet worden afgesloten
als gevolg van het instorten van een gebouw of de schade die ontstaat doordat een
vaarweg moet worden afgesloten om verdere verspreiding van olie tegen te gaan door

417 Klaassen (a.w., biz. 207 e.v.) gebruikt het woord "onrechtrnatig" in dit verband in twee verschillende
betekenissen. In navolging van Meijers (Verzamelde Privaatrechtelijke Opstellen, Derde Deel, biz.
232) en Nieuwenhuis (De tuinman en de dood. Het misleidende karakter van schuld en risico als
coordinaten van aansprakelijkheidsrecht, RM Themis 1989, biz. 193 tim 201) ziet zij een risico-aan-
sprakelijkheid als eeo vorm van aansprakelijkheid waarbij de schade op onrechtrnatige wijze is toege-
bracht omdat het object van de risico-aansprakelijkheid niet voldoet aan de norm die he! recht daaraan
stelt. M.i. lever! deze zienswijze slechts verwarring op. De term "onrechtrnatig" wordt door Meijers,
Nieuwenhuis en Klaassen in een geheel andere betekenis gebruikt dan in art. 6:162 lid 2 BW. De
criteria van art. 6: 1621id 2 BW zijn immers niet richtinggevend voor de vraag wanneer aansprakelijk-
heid bestaat volgens afd. 6.3.2. BW. Met Orion (WPNR 3996 (1947), biz. 277) ben ik daarom van
mening dat het beter is risico-aansprakelijkheid te karakteriseren als een aansprakelijkheid voor niet
onrechtrnatige daden. De duidelijkheid is hiermee gediend.

418 Anders: Van Dunne, aw. 1993, biz. 512 en 513. Hij betoogt dat het criterium "typische gevolgen"
onderscheidende kracht mist en daarom een schijn-grens is.
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het criterium "typische gevolgen" wordt uitgesloten.'!" Betekent dit dat gevolgschade
(bijvoorbeeld vermogensschade) niet voor vergoeding in aanmerking komt?
Stel: de olietank was ingestort op een strand. Hierdoor werd het strand en de botels
aan het strand verontreinigd, waardoor de badgasten wegbleven. De genoemde botels
leden daardoor scbade. Kan bun vermogensscbade onder het criterium "typiscbe
gevolgen" worden gebracbt? Zoals gezegd voIgt uit de parlementaire gescbiedenis dat
vermogensschade onder omstandigheden voor vergoeding in aanmerking komt. In de
Memorie van Toelichting bij de aansprakelijkheid voor gevaarlijke stoff en wordt voor
stoffen uitdrukkelijk betzelfde gezegd: vermogensschade komt voor vergoeding in aan-
merking indien zij een rechtstreeks gevolg is van de verontreiniging.f"
Wat indien de vermogensschade geen gevolg is van de aantasting van persoon of zaak
van de benadeelde? Hetzelfde strand wordt verontreinigd door olie, maar nu blijven
de gasten van de botels in de nabijheid van bet strand weg. De hotels zelf zijn echter
niet aangetast. Hierover zegt de minister in de Memorie van Toelichting dat vermo-
gensschade voor vergoeding in aanmerking komt, ongeacbt of deze het gevolg is van
aantasting van een zaak van de benadeelde.?! Geldt hetzelfde voor de vermogens-
schade van hoteliers in het geval gasten wegblijven zonder dat sprake is van aantasting
van enige zaak of persoon? Veronderstel dat een rokende fabrieksschoorsteen stank
verspreidt. Ais gevolg daarvan blijven gasten weg. Er is geen sprake van aantasting
van het hotel of andere zaak; ook de gezondheid van personen loopt geen gevaar.
Kunnen de hoteliers de schade verhalen die zij lijden door het wegblijven van de
gasten? Deze vraag wordt in de parlementaire geschiedenis niet gesteld ofbeantwoord.
De minister geeft slechts aan dat vergoeding van vermogensschade zeker is, indien
de schade een rechtstreeks gevolg is van verontreiniging. Of daarvan in het fabrieks-
schoorsteenvoorbeeld sprake is, blijft onduidelijk.i"

HET FRANSE EN ZWITSERSE RECHT

De aard van de aansprakelijkheid speelt in het Franse recht geen rol bij de bepaling
van (de omvang van) het causaal verband. Voor risico-aansprakelijkheid gelden
dezelfde regels als voor schuld-aansprakelijkheid. Uitzonderinghierop vormt derisico-
aansprakelijkheid voor motorrijtuigen (Loi Badinter). Daar komt zuivere vermogens-
schade niet voor vergoeding in aanmerking.?"
In het Zwitserse recbt ligt de situatie wat anders. Bij personen- en zaakschade worden
dezelfde regels gehanteerd bij zowel schuld- als risico-aansprakelijkheid. Zuivere
vermogensschade komt slechts voor vergoeding in aanmerking, indien de geschonden
norm daartoe strekt. Per risico-aansprakelijkheid kan dit verschillen. Zo komt bij de
risico-aansprakelijkheid voor motorrijtuigen zuivere vermogensschade niet voor

419 Noot onder het Amercentrale-arrest.
420 TK 21 202, nr. 3, bIz. 18.
421 TK 21 202, nr. 3, biz. 18.
422 Zie ook Kottenhagen-Edzes, Onrechtmatige daad en milieu, diss. Rotterdam 1992, biz. 28 e.v.
423 Zie par. 2.14.
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vergoeding in aanmerking. Bij de risico-aansprakelijkheid voorwaterverontreinigingen
en kemenergie kan de benadeelde wei zuivere verrnogensschade verhalen. Zo kan de
hotelier zijn omzetschade vergoed krijgen als zij gasten wegblijven omdat de rivier
stinkt of de zee vervuild is. Bij de overige risico-aansprakelijkheden is de situatie
onduidelijk.
In 1990 bepaalde het Bundesgericht dat een eigenaar van licht radioaktief verontreinig-
de groenten die nog weI voor menselijke consumptie geschikt zijn, de omzetschade
als zaakschade kan verhalen op de aansprakelijke persoon, indien het publiek de
groenten niet meer koopt als gevolg van de verontreiniging. De schade werd als
zaakschade beschouwd, omdat de groenten onverkoopbaar waren geworden. In deze
uitspraak werd het begrip zaakschade opgerekt tot situaties die dicht tegen zuivere
vermogensschade aanliggen.f"

12.2 Conclusie aard van de aansprakelijkheid en zuivere vermogensschade

De invloed van de aard van de aansprakelijkheid bij het causaal verband in de zin van
art. 6:98 BW is een complexe en onduidelijke materie.
Uit het Amercentrale-arrest van 1975 kan de vuistregel worden afgeleid dat bij risico-
aansprakelijkbeid een enger verband bij causaal verband wordt gehanteerd dan bij
schuld-aansprakelijkheid. Slechts die vormen van schade komen voor vergoeding in
aanmerking die zijn aan te merken als "typische gevolgen van de instorting van het
desbetreffende gebouw". Dit vereiste wordt ruim uitgelegd. Milieuverontreiniging als
gevolg van het instorten van een olietank wordt immers als een "typisch gevolg" van
het instorten van een olietank gezien.
In de parlementaire geschiedenis op art. 6:98 BW lijkt de minister een ruimer criterium
voor causaal verband te hanteren. Onder omstandigheden komt verrnogensschade voor
vergoeding in aanmerking. Welke die omstandigheden zijn, blijft onduidelijk. In de
Memorie van Toelichting inzake de aansprakelijkbeid voor gevaarlijke stoffen wordt
weer een ruimer criterium gegeven. Daar komt vermogensschade die een rechtstreeks
gevolg is van verontreiniging voor vergoeding in aanmerking, ongeacht of de schade
een gevolg is van aantasting van een zaak van de benadeelde zelf. Hiermee wordt -
althans voor stoffen - een criterium voor causaal verband geintroduceerd dat niet lijkt
te verschillen met dat van schuld-aansprakelijkheid. Aldus verschilt het Nederlandse
recht bij verrnogensschade als gevolg van de aantasting van een persoon of zaak niet
van het Franse en Zwitsere recht.
Bij schade zonder aantasting van enige zaak is de situatie in het Nederlandse recht
niet duidelijk. Volgens de Memorie van Toelichting bij het wetsontwerp inzake de
aansprakelijkbeid voor stoffenkomt verrnogensschade voor vergoeding in aanmerking,
indien ze een rechtstreeks gevolg is van verontreiniging. De vraag of met de woorden
"rechtstreeks gevolg van verontreiniging" ook vermogensschade wordt bedoeld die

424 Zie par. 3.12.
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niet het gevolg is van de aantasting van enige zaak, wordt niet aan de orde gesteld.
In het Zwitserse recht komt deze vorm van vermogensschade slechts voor vergoeding
in aanmerking indien een geschonden norm strekt tot vergoeding van die soort schade.
Daarvan is sprake bij de risico-aansprakelijkheid voor waterverontreinigingen.

13 Schade

Evenals het Franse en Zwitserse recht komt in het Nederlandse recht schade in beginsel
slechts voor vergoeding in aanmerking indien sprake is van vermogensverminde-
ring.42SDit schadebegrip veroorzaakt drie problemen: de beschadigde zaken of dieren
kunnen van niemand zijn. Te denken valt dan aan vissen, vogels, wilde dieren en delen
van de zee. Een ander probleem is dat de beschadigde zaken of dieren geen economi-
sche waarde hebben, maar weI een biologische of een toeristische. Kan dan toch
schadevergoeding worden toegekend? Ais laatste noem ik de preventieve kosten.
Komen deze voor vergoeding in aanmerking?

REs NULLII

Zowel in het Franse als Zwitserse recht kunnen vissers schadevergoeding krijgen voor
het aantasten van de visstand, ook al behoorden de gestorven vissen niet tot het
vermogen van de vissers.t" In het kader van de Nederlandse aansprakelijkheid voor
stoffen betoogt de minister dat in vrijheid verkerende dieren, ongeacht of deze aan
iemand toebehoren, zaken zijn in de zin van art. 3:2 BW. Ais voorbeeld noemt de
bewindsman zeevis waarop gevist kan worden. Deze is voor menselijke beheersing
vatbaar, al is zij vooralsnog niet gevangen. Sterfte van de vis is derhalve verwezenlij-
king van het gevaar voor zaken in de zin van de risico-aansprakelijkheid voor stof-
fen."? Een ander voorbeeld zijn de in het wild levende zeevogels. Ook van deze
dieren merkt de minister op dat het zaken zijn in de zin van art. 3:2 BW. Worden
ze met olie besmeurd, dan kan bijvoorbeeld de Nederlandse Vereniging tot Bescher-
ming van Vogels de schade vergoed krijgen die zij lijdt omdat zij kosten maakt om
de vogels af te voeren, te reinigen, te verzorgen, te huisvesten en weer uit te zetten.
De omstandigheid dat de vogels niet tot het vermogen van de vereniging behoren staat
aan het instellen van een vordering tot schadevergoeding niet in de weg omdat -
volgens de minister - de vereniging een eigen belang heeft bij de vordering.?"

425 Art. 6:95 BW. Een uitzondering hierop vonnt de mogelijkheid van irnmateriele schadevergoeding
op grond van art. 6:106 BW.

426 Voor het Franse recht zie par. 2.15; voor het Zwitserse par. 3.13.
427 TK 21 202, nr. 3, bIz. 18.
428 TK 21 202, Dr. 6, biz. 33 en 34. T.a.p. wordt met instemming verwezen naar de uitspraak van de

Rb Rotterdam van 15 maart 1991, M en R 1991, nr. 130.
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DE WAARDERING VAN MILIEU-SCHADE OP GELD

Gaat een natuurgebied verloren als gevolg van brand dan lijdt de eigenaar niet aIleen
in economische opzicht schade. Een bos vertegenwoordigt immers ook een biologische
of recreatieve waarde. Als uitgangspunt voor schadevergoeding geldt dat slechts de
economische waarde vergoed behoeft te worden, waarbij als vorm van schadevergoe-
ding herstel in de oude toestand kan worden toegekend.?" Concreet zou dit voor
een afgebrand bos kunnen betekenen dat voor vergoeding in aanmerking komen de
kosten van herbebossing.?? Voor het Zwitserse recht wordt verdedigd dat de aan-
sprakelijke persoon deze kosten moet betalen zelfs als deze hoger liggen dan de econo-
mische waarde van de verloren gegane natuur.?' Een dergelijke regeJ noemt de
minister in het kader van de aansprakelijkheid voor stoffen. Bij herstel in de oude
toestand wordt niet de eis gesteld dat de kosten beneden de marktwaarde van de desbe-
treffende grond moeten blijven.f"
Bij onmogelijkheid van herstel in de oude toestand van een natuurgebied is het veel
moeilijker een waarderingsmaatstaf voor schadevergoeding te vinden. Indien het
natuurgebied economisch geexploiteerd werd(bijvoorbeeld: bosbouw) levert dehoogte
van de schadevergoeding geen probleem op. De economische waarde komt voor
vergoeding in aanmerking. Moeilijker wordt het als slechts louter (onherstelbare)
ecologische schade ontstaan is als gevolg van het verlies van het natuurgebied. Het
gaat dan om schade waarbij het natuurlijk evenwicht in flora en fauna blijvend
verstoord is. Gedacht kan worden aan het verlies van het unieke karakter van een
natuurgebied of het uitsterven van zeldzarne dieren of planten.
Aanvankelijk betoogde de minister - weer in het kader van de aansprakelijkheid voor
stoff en - dat deze vorm van schade niet voor vergoeding in aanmerking zou komen,
omdat de schade niet of nauwelijks op geld kon worden gewaardeerd.i" Later
wijzigde de minister zijn standpunt en noemde hij onherstelbare schade aan het
ecosysteem in beginsel een bron van vermogensschade.?" Hij tekende daarbij aan
dat aan de rechter de nodige vrijheid gelaten moet worden of de kosten voor een
altematieve bestemming voor het verloren natuurgebied redelijkerwijs voorvergoeding
in aanmerking komen.
Bastmeijer heeft een aanzet gegeven voor een discussie over de factoren die relevant
kunnen zijn bij het op geld waarderen van onherstelbare ecologische schade. Hij noemt
als aanknopingspunten de kosten in verband met het beheer van het gebied in het
verleden en de functies die een natuurgebied vervulde (recreatiej.?" In haar disserta-

429 Art. 6:103 BW. Zie Asser-Hartkarnp I, OJ. 410 e.v.
430 In gelijke zin: Bastmeijer, Schadevergoeding in geval van aantasting van natuurgebieden, M en R

1992/10, blz, 516 en Kottenhagen-Edzes, a.w., biz. 61 e.v.
431 Zie par. 3.13.
432 TK 21 202, OJ. 3, biz. 19. Zie ook Kottenhagen-Edzes, a.w., biz. 64.
433 TK 21 202, OJ. 3, blz, 16.
434 TK 21 202, OJ. 6, blz, 26.
435 Bastmeijer, a.w., biz. 517.
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tie zet Kottenhagen-Edzes de verschillende methoden van waarderiog op een rij.436
Zij noemt onder meer de bereidheid van mens en te betalen voor de aanwezigheid van
het natuurgebied en ook de functies die het natuurgebied vervulde, waaronder de
zuiveringsfunctie, de educatieve en de recreatieve functie. Deze aanknopingspunten
komen gedeeltijk overeen met die van de Franse rechter. Deze noemde als relevante
factor de natuurkundige, biologische en toeristische rol van het natuurgebied. Daarbij
is van belang of de gemeenschap zich in het verJeden ingezet heeft het natuurgebied
te behouden."?

PREVENTIEVE KOSTEN

Art. 6:96 lid 2 sub a BW bepaalt dat de redelijke kosten ter voorkoming van schade
voor vergoeding in aanmerking komen. Duidelijkheidshalve is in art. 6: 184 BW
opgenomen dat de preventieve kosten voor vergoeding in aanmerking komen bij de
aansprakelijkheid voor roerende zaken, stoffen, opstallen en dieren.t" De tekst van
de genoemde aansprakelijkheden lijkt deze kosten immers uit te sluiten. Zo staat in
art. 6:173 BW dat voor aansprakelijkheid vereist is dat het gevaar zich verwezenlijkt
heeft. Uit dit vereiste mag derhalve niet worden afgeleid dat kosten van preventieve
maatregelen niet voor vergoeding in aanmerking komen als de maatregelen het
gewenste effect sorteren.
Volgens Klaassen verzet de formulering van de aansprakelijkheid voor roerende zaken
en opstallen zich tegen toepassing van art. 6: 184 BW. AIleen een expliciete wetsbepa-
ling zou hierin wijziging kunnen brengen.?" Deze eis lijkt me wat overdreven. Uit
de parlementaire geschiedenis van de genoemde aansprakelijkheden blijkt niet dat de
wetgever met deze voorwaarde de kosten voor preventieve maatregelen heeft willen
uitsluiten. Er blijkt uberhaupt niet uit welke betekenis aan deze woorden gehecht moet
worden. Onder deze omstandigheden lijkt me de interpretatie van Klaassen niet juist.

De kosten van preventieve maatregelen komen derhalve voor vergoeding in aanmer-
king bij de aansprakelijkheden voor roerende zaken, opstallen, stoffen en dieren.
Vereist is dan weI dat een emstige en onmiddellijke dreiging van vermogensschade
heeft bestaan. Hieraan is voldaan in het geval kosten gemaakt worden wegens het
afvoeren, reinigen, verzorgen, huisvesten en weer uitzetten van met olie besmeurde,
in het wild levende zeevogels, en de kosten verbonden aan het operationeel houden
van vogelasielen en vogelopvangcentra.i" Niet uitgesloten is dat de kosten ontstaan
door de taakvervulling van de politie, de brandweer of een dergelijke andere over-
heidsdienst als kosten van preventieve maatregelen voor vergoeding in aanmerking

436 Kottenhagen-Edzes, a.w., biz. 78 e.v.
437 Zie par. 2.15.
438 TK 21 202, nr. 3, biz. 19.
439 Klaassen, a.w., biz. 98.
440 Zie hierover uitgebreid TK 21 202, nr. 6, biz. 33 en 34. Over de vraag wie een vordering kan

instellen zie onder het kopje "res nullii".
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komen."! In de Memorie van Toelichting bij de aansprakelijkheid voor stoffen laat
de minister de uitwerking van deze mogelijkheid aan de rechter over.?"
Inmiddels heeft de rechter uitgemaakt dat de kosten van de inzet van de brandweer
bij de uitoefening van een publieke taak niet voor vergoeding in aanmerking komen
omdat anders de Brandweerwet op onaanvaardbare wijze doorkruist zou worden. In
deze wet is immers bewust geen verhaalsmogelijkheid opgenomen.t"

PREVENTIEVE KOSTEN IN HET ZWlTSERSE EN FRANSE REClIT

In het Zwitserse recht komen de kosten voor de inzet van de brandweer evenals in
het Nederlandse recht niet voor vergoeding in aanmerking. Bij een dreigende waterver-
ontreiniging of een dreigend ongeval met kemenergie komen de preventieve kosten
voor vergoeding in aanmerking. In het kader van de herziening van het aansprakelijk-
heidsrecht is door de Staatscommissie Widmer voorgesteld de mogelijkheid van
vergoeding van preventieve kosten bij aile aansprakelijkheden in het leven te roe-
pen.r"
In Frankrijk presenteert de overheid de rekening van preventieve kosten aan de
veroorzaker van de dreiging van schade. Daarbij is van belang of levens op het spel
staan. Is dat het geval, dan berekent de overheid haar kosten niet door.?"

441 TK 21 202, nr. 6, biz. 26.
442 TK 21 202, nr. 3, biz. 20.
443 HR 11 december 1992, RvdW 1993,6.
444 Zie par. 3.13.
445 Zie par. 2.15.
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Conclusies en aanbevelingen

1 Inleiding

In dit onderzoek staan de aansprakelijkbeden centraal die in het Nederlandse recht
gebaseerd zijn op "verhoogd gevaar". Het gaat daarbij om de aansprakelijkbeden voor
roerende zaken, opstallen, stoffen, dieren en motorrijtuigen. Doel van het onderzoek
is drieledig. Allereerst te kijken naar de ontwikkeling van de genoemde aansprakelijk-
heden in Frankrijk, Zwitserland en Nederland: hoe is die ontwikkeling verlopen en
waarin is zij geeindigd. Een ander doel is te onderzoeken op welke gebieden de
ontwikkelingen in Nederland duidelijk verschillen met die in de genoemde andere
landen. Aan de hand van de antwoorden met betrekking tot de eerste twee vragen wil
ik ten slotte enkele conclusies trekken over de vraag of het besproken stelsel van
aansprakelijkbeden dreigt te ontsporen.

Bij de geformuleerde vragen betrek ik - voor zover van belang - tevens intemationa-
le ontwikkelingen. Te denken valt met name aan de Ontwerprichtlijn Afvalstoffen van
de Europese Vniel, het Yerdrag inzake gevaarlijke activiteiten van de Raad van
Europa' en het Groenboek on remedying environmental damage van de Europese
Vnie3• De richtlijn verkeert al jaren in een ontwerpfase." De tekst van het verdrag
is weliswaar vastgesteld en door Nederland ondertekend, maar onduidelijk is wanneer
het zal worden geratificeerd.' Het doel van het Groenboek is een discussie op gang
te brengen over het meest wenselijke stelsel van aansprakelijkbeid met betrekking tot
milieu-schade. Duidelijke keuzes worden niet gemaakt. Gezien de grote onzekerheid
met betrekking tot deze intemationale ontwikkelingen is geen afzonderlijk hoofdstuk
gewijd aan deze materie. Yoor zover relevant besteed ik er hiema aandacht aan.

I Ontwerprichtlijn van 28 juni 1991, PB 9l/C. 192/6 betreffende afvalstoffen.
2 Verdrag inzake civil liability for damage resulting from activities dangerous to the environment. Dit

verdrag is door Nederland ondertekend. Zie A & V 1993/1, biz. 14.
3 Zie daarover en voor de reacties op dit Groenboek: Hulst en Klinge-van Rooij, Het Europese Milieu-

groenboek: ecologie of economie? TMA 1994 nr. 1.
4 De eerste Richtlijn Afvalstoffen dateert van 1975. Het ontwerp beoogt daarin verandering te brengen.

De eerste tekst is van 1990.
5 Zie A & V 1993/1, biz. 14 en EK 21 202, nr. 99a, biz. 4. T.a.p. deelt de minister mee dat de

wetgeving ter goedkeuring van bet verdrag in voorbereiding is en dat het voomemen bestaat dit in
1994 aan de ministerraad voor te leggen.

281



Hoofdstuk 5

2 Ontwikkelingen in Frankrijk, Zwitserland en Nederland in hoofdlijnen

lNLEIDING

De aansprakelijkheden die het onderwerp uitmaken van dit onderzoek hebben in de
verschillende onderzochte landen een ontwikkeling doorgemaakt. In vogelvlucht zal
ik deze hieronder bespreken. Daarbij komt tevens aan de orde het verschil in systema-
tiek van genoemde aansprakelijkheden in de besproken landen. Ten slotte geef ik een
korte beschrijving van het huidige recht.

FRANKRIJK

In Frankrijk is de ontwikkeling naar een risico-aansprakelijkheid voor zaken begonoen
in de vorige eeuw. In een arrest van 1896 oordeelde het Hof van Cassatie dat een
eigenaar van een gebrekkige zaak zich jegens het slachtoffer niet aan aansprakelijkheid
kon onttrekken met een beroep op het feit dat het gebrek verborgen was of dat het
gebrek veroorzaakt was door de constructeur van de zaak. Vierentwintig jaar later gaf
het hof als regel dat voor aansprakelijkheid van zaken niet vereist was dat een gebrek
van de zaak de schade veroorzaakt had. Deze rechtspraak cumuleerde in een arrest
van 1930 waarin bepaald werd dat een zaak die aIs instrument in handen van een
persoon gebruikt werd, aanleiding kon geven tot risico-aansprakelijkheid.

Vanaf dit arrest staat het grondpatroon van het Franse aansprakelijkheidsrecht voor
roerende en onroerende zaken (inclusief stoff en) vast: risico-aansprakelijkheid bestaat
indien een zaak heeft bijgedragen aan het ontstaan van de schade. Daarvan is sprake
in drie gevallen. Inbeginsel bestaat aansprakelijkheid in het geval een bewegende zaak
contact maakt met het slachtoffer. In de situatie dat een niet-bewegende zaak contact
maakt met een slachtoffer, of, in de situatie dat totaal geen contact bestond tussen zaak
en slachtoffer is er aansprakelijkheid, indien de schade voor het slachtoffer niet was
te voorzien of te vermijden.
Is de aansprakelijkheid op grond van deze regels in beginsel gegeven, dan kan de
aangesproken persoon zich daarvan bevrijden, indien hij aantoont dat een van buiten
komende oorzaak (bijvoorbeeld: uitzonderlijke natuurverschijnselen) of een daad van
een derde de schade veroorzaakt heeft. Bij de daad van een derde is niet vereist dat
de derde onzorgvuldig of met opzet handelde.
Naast de mogelijkheid van een beroep op overmacht bestaat de mogelijkheid van een
beroep op eigen schuld. Buiten de aansprakelijkheid voor motorrijtuigen hanteert de
Franse rechter daarbij geobjectiveerde onzorgvuldigheid aIs criterium.
Voor de aansprakelijkheid met betrekking tot dieren gelden dezelfde regels als voor
roerende en onroerende zaken.

Twee terreinen verdienen bijzondere bespreking. Allereerst de aansprakelijkheid
voor motorrijtuigen, die in het buitenland de nodige aandacht heeft getrokken. V66r
het van kracht worden van de Loi Badinter in 1986 werd de aansprakelijkheid voor
motorrijtuigen beoordeeld aan de hand van de normen voor de aansprakelijkheid van
roerende zaken. De Loi Badinter beoogde een verdergaande bescherming te bieden
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aan verkeersslachtoffers. Waarin deze zou bestaan is evenwel - ook voor Franse
auteurs - niet geheel duideJijk. Uit de rechtspraak blijkt dat eigenlijk slechts op twee
gebieden sprake is van een wijziging ten gunste van slachtoffers: eigen schuld en
ovennacht. Een beroep op ovennacht is niet meer mogelijk. In zeer beperkte mate
kan nog weI een beroep worden gedaan op eigen schuld van de benadeelde. Ret
verschil met de oude situatie Jijkt vooral te liggen in de positie van kinderen, personen
ouder dan 70 jaar en personen die voor meer dan 80% invalide zijn. Op een terrein
geeft de Loi Badinter (waarschijnlijk) een geringere beschenning dan het commune
aansprakelijkheidsrecht. Aileen letsel- en zaakschadekomt voor vergoeding in aanmer-
king.
Bijzondere regels met betrekking tot milieu-aansprakelijkheid zijn noch in de wetge-
ving noch in de rechtspraak ontwikkeld. Voor een deel is deze aansprakelijkheid terug
te vinden in het burenrecht, waarin kenbaarheid van het gevaar van vervuiling geen
vereiste is voor aansprakelijkheid. Opmerkelijk is dat de hierboven besproken risico-
aansprakelijkheid voor zaken geen toepassing vindt bij bodemverontreiniging. Bij
milieu-schade heeft de Franse rechter het traditionele schadebegrip verlaten: aantasting
van natuurgebieden leidt tot schadevergoeding, ook al heeft het natuurgebied geen
economische waarde.

ZWITSERLAND

In Zwitserland zijn de aansprakelijkheden die in het Nederlands recht op verhoogd
gevaar zijn gebaseerd verdeeld over verschillende bepalingen, alle met een eigen
ontwikkeling. In vogelvlucht kunnen drie fasen worden onderscheiden.
De eerste risico-aansprakelijkheden ontstonden aan het einde van de vorige eeuw. Ret
gaat om de aansprakelijkheid voor "Werken" en dieren. Voor "Werken" bestaat slechts
aansprakelijkheid, indien een gebrek de schade veroorzaakt heeft. Praktisch gesproken
werkt de bewijsregel "res ipsa loquitur" in de meeste gevallen zo uit dat van een
gebrek sprake is, indien een "Werk" in beweging contact maakt met het slachtoffer.
Beweegt een "Werk" niet op het moment van contact met het slachtoffer, dan geldt
het in hoofdzaak als gebrekkig, indien het slachtoffer door oplettendheid de schade
niet kon voorkomen of vennijden. De aansprakelijkheid voor dieren is ondanks
pleidooien in de literatuur nooit een echte risico-aansprakelijkheid geworden. De
omstandigheid dat de aangesproken persoon objectief gesproken geen verwijt treft,
geldt immers als bevrijdend verweer.
Aan het begin van de jaren dertig werd een risico-aansprakelijkheid voor motorrijtui-
gen gemtroduceerd. Vanaf dat moment leiden ongevallen veroorzaakt door een
motorrijtuig in bedrijftot aansprakelijkheid, ongeacht ofhet slachtoffer een gemoto-
riseerde verkeersdeelnemer is of niet. Na de Tweede Wereldoorlog breidde de
Zwitserse wetgever de aansprakeJijkheid verder uit tot gevallen waarin het ongeval
veroorzaakt was door een gebrek in het motorrijtuig, terwijl dit niet in bedrijf was.
De wetgever heeft uitdrukkelijk bepaald dat bij de risico-aansprakelijkheid voor
motorrijtuigen slechts letsel- en zaakschade voor vergoeding in aanmerking komt.
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Vanaf het begin van de jaren zeventig ontstond wetgeving die risico-aansprakelijkheden
voor milieu-schade in het leven riep. Van bijzonder belang daarbij is de aansprakelijk-
heid voor waterverontreinigingen. Aansprakelijkheid werd gekoppeld aan louter
veroorzaking van waterverontreiniging. Dit aanknopingspunt is in 1992 verlaten;
daarvoor is "verhoogd gevaar" in de plaats getreden. Daamaast bestaat de mogelijkheid
tot het geven van een saneringsbevel aan de eigenaar van een perceel van waaruit een
dreiging bestaatvoor waterverontreiniging. Ten slotte bestaan nogrisico-aansprakelijk-
heden voor hele specifieke gebieden als leidingen."
Bij milieu-schade is ook nog van belang de aansprakelijkheid voortvloeiend uit het
burenrecht. Daarbij is niet relevant of de aangesproken persoon zich bewust was of
behoorde te zijn van het gevaar van milieuverontreiniging. Het begrip "buur" wordt
zeer ruim uitgelegd.
In uitzonderlijke gevallen kan bij milieu-aantastingen (vissterfte) schadevergoeding
worden toegekend aan personen, die geen schade lijden in hun eigen vermogen.
Bij aile genoemde risico-aansprakelijkheden kan de aangesproken persoon zich van
aansprakelijkheid bevrijden met een beroep op overmacht (inclusief een daad van een
derde). Aan een dergelijk beroep worden strenge eisen gesteld. Bij motorrijtuigen
bijvoorbeeld levert een daad van een derde slechts een bevrijdende omstandigheid op,
indien de derde elementaire regels van voorzichtigheid schendt die door ieder redelijk
mens in acht genomen worden. Voor leidingen geldt een afwijkende regel. Daar is
een daad van een derde geen bevrijdende omstandigheid.
Naast een beroep op overmacht is ook bij aile risico-aansprakelijkheden een beroep
op eigen schuld mogelijk. Daaraan worden hoge eisen gesteld. Bij de aansprakelijkheid
voor motorrijtuigen slaagt een beroep op eigen schuld slechts, indien het slachtoffer
grove schuld te verwijten valt. Voor eigen schuld van kinderen gelden andere
voorwaarden.

NEDERLAND

Integenstelling tot Frankrijk kende Nederland v66r 1992 geen risico-aansprakelijkheid
voor roerende zaken. In de rechtspraak werden soms hoge eisen gesteld aan de in acht
te nemen zorgvuldigheid met betrekking tot deze zaken. De rechtspraak van de Hoge
Raad was schaars en bovendien sterk casurstisch. Inde doctrine werd deze verschillend
geinterpreteerd, Vanaf 1992 bestaat risico-aansprakelijkheid, indien een gebrekkige
roerende zaak schade veroorzaakt. Aangenomen mag worden dat de aanwezigheid van
het gebrek spoedig zal worden aangenomen, indien de schade veroorzaakt wordt door
een bewegende zaak die contact maakt met het slachtoffer (res ipsa loquitur). Wordt
de zaak als louter instrument gebruikt, dan bestaat geen aansprakelijkheid op grond
van risico maar slechts op grond van onrechtmatige daad.?

6 Het Rohrleitungsgesetz dateert at van 1963.
7 Is de schade mede een gevolg van de zaak zelf, dan wordt zij niet louter als instrument gebruikt.
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Thans is bij de Eerste Kamer aanhangig een wetsontwerp inzake risico-aansprakelijk-
heid voor stoffen. Aansprakelijkheid wordt daarin gekoppeld aan een geobjectiveerd
begrip gevaar van de stof. Voor een deel vult deze regeling een lacune op, namelijk
in het geval de stof niet te beschouwen is als een voor menselijke beheersing vatbare
zaak. Voor een ander deel gaat deze aansprakelijkheid verder dan die voor roerende
zaken. Niet vereist is immers dat de schade veroorzaakt wordt door een gebrek. Een
beroep op overmacht is slechts zeer beperkt mogeJijk. Zo levert een daad van een
derde aileen een bevrijdende omstandigheid op, indien zij met opzet verricht is. Voor
deze aansprakelijkheid lijkt een ruirner schadebegrip te gelden dan voor andere
aansprakelijkheden.
Vanaf 1925 bestaat een risico-aansprakelijkheid voor opstallen. Deze werd in 1992
uitgebreid tot werken. Evenals bij de aansprakelijkheid voor roerende zaken komt
schade voor vergoeding in aanmerking, indien zij veroorzaakt is door een gebrek. Bij
contact tussen het werk in beweging (bijvoorbeeld: een instorting van een gebouw)
en het slachtoffer zal dit al snel worden aangenomen op grond van de regel "res ipsa
loquitur". Wordt schade veroorzaakt door contact met een werk dat niet in beweging
is, dan zal waarschijnlijk de oplettendheid van het slachtoffer een grote rol spelen.
Overmacht en een daad van een derde zijn bevrijdende omstandigheden.
Voor dieren heeft de Hoge Raad in 1980 een risico-aansprakelijkheid gecreeerd, De
huidige aansprakelijkheid vereist dat de schade het gevolg is van de eigen energie van
het dier. Daarvan is geen sprake, indien besmettingsschade niet het gevolg is van door
het dier veroorzaakt letset. Een beroep op overmacht en een daad van een derde is
niet mogelijk.
De aansprakelijkheid voor motorrijtuigen jegens niet-gemotoriseerde verkeersdeelne-
mers is het laatste decennium sterk in beweging. Zij voltrekt zich langs twee lijnen.
Enerzijds wordt het beroep op overmacht sterk aan banden gelegd. Anderzijds wordt
het beroep op eigen schuld verregaand beperkt. Eigen schuld van kinderen tot veertien
jaar speelt in beginsel geen rot. Oudere personen kunnen hun schade, ook in geval
van eigen schuld, voor ten minste 50% verhalen. Met betrekking tot andere groepen
verkeersslachtoffers is weinig ontwikkeling te bespeuren. De Minister van Justitie heeft
een voorlopige keuze gemaakt voor een risico-aansprakeJijkheid voor deze groepen.
Op het gebied van milieu-schade is sprake van ontwikkelingen die zich gedeeltelijk
voltrekken binnen het civiele aansprakelijkheidsrecht en gedeeltelijk in het administra-
tieve recht. Zolang de regeling inzake gevaarlijke stoffen nog geen kracht van wet
heeft, bestaat aansprakelijkheid slechts in geval van onrechtmatige daad. Daarbij speelt
vooral de vraag in hoeverre een vervuiler zich bewust behoorde te zijn van het gevaar
voor milieu-schade. De rechtspraak van de Hoge Raad hierover is zeer beperkt. Van
bijzondere betekenis is het Natronloog-arrest, dat in de doctrine zeer verschillend wordt
uitgelegd.
Inmiddels heeft de regering voorstellen gedaan voor een administratiefrechtelijke
aansprakelijkheid. Aan de veroorzaker of de eigenaar" kan een saneringsbevel worden

8 Zie voor uitzonderingen par. 4.5.4.
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gegeven. De veroorzaker komt geen beroep toe op bevrijdende omstandigheden. Deze
regeling geldt ook voor reeds bestaande bodemverontreinigingen.

Bij de genoemde aansprakelijkbeden kan de aangesproken persoon zich verweren
met een beroep op eigen schuld. Voor de aansprakelijkheid voor motorrijtuigen jegens
niet-gernotoriseerde verkeersdeelnemers gelden de hierboven weergegeven bijzondere
regels. Voor de overige aansprakelijkheden is toerekenbare causaliteit het criterium.
Daarop kan de rechter een billijkheidscorrectie toepassen. Heeft de aangesproken
persoon zich onzorgvuldig gedragen jegens kinderen, dan past de rechter deze correctie
toe." OnduideJijk is in hoeverre deze bescherming van kinderen zich uitstrekt tot
aansprakeJijkbeden gebaseerd op risico.

3 Internationale ontwikkelingen

DE ONTWERPRICHTLIJN AFV ALSTOFFEN

De Ontwerprichtlijn Afvalstoffen 10 bepaalt dat aansprakelijkbeid bestaat, indien
afvalstoffen person en- of zaakschade veroorzaken. Enige vorm van schuld is niet van
belang." Dit betekent onder meer dat voor aansprakelijkheid niet relevant is of een
stof (bekend) gevaarlijk is. Het enkele veroorzaken van de genoemde schade is
doorslaggevend.
Een afvalstof is een stof waarvan een producent zich ontdoet, van plan is zich te ont-
doen of zich moet ontdoen." Daarvan is echter geen sprake bij gasvormige effluenten
die in de atmosfeer worden uitgestoten. Bestaan voor mest of afvalwater reeds andere
voorschriften, dan zijn die afvalstoffen van de werking van de Ontwerprichtlijn
uitgesloten. \3

De aansprakeJijkheid voor afvalstoffen is niet absoluut. De producent kan zich van
aansprakelijkheid bevrijden door een beroep op eigen schuld" of overmacht in de
zin van het gemeenschapsrecht." Onder overmacht in de zin van het gemeenschaps-
recht wordt begrepen: abnormale en onvoorziene omstandigheden die onafhankelijk
zijn van de wil van degene die zich erop beroept, en waarvan de gevolgen ondanks

9 De Hoge Raad heeft zich in dit verband tot nu toe slechts uitgelaten over een tienjarig kind.
Aannemelijk is echter dat dezelfde regel geldt voor kinderen tot veertien jaar.

10 Zie over de Ontwerprichtlijn in het algemeen: Bauw, Milieu-privaatrecht, Studiepocket Privaatrecht
47 (1992), bIz. 64 e. v. en Pelloni, Privatrechtliche Haftung fur Umweltschaden und Versicherung,
diss. ZUrich 1993, biz. 134 e.v.

11 Art. 3 Ontwerprichtlijn.
12 Art. 2 lid I sub b Ontwerprichtlijn jo. art. 1 lid I sub a Richtlijn van 18 maart 1991 betreffende

afvalstoffen (91115 6/EEG). In de parlementaire geschiedenis van art. 6: 175 BW noemt de minister
het begrip afvalstof "weinig duideJijk" (IX 21202, nr. 3, biz. 51). Zoveel is duidelijk dat het ruim
moet worden geYnterpreteerd. Zie Bauw, a.w., bIz. 64 en 65.

13 Art. 2 Jid 1 sub a Ontwerprichtlijn (gasvormige effluenten) en sub b (mest en afvalwater).
14 Art. 7 lid 2 Ontwerprichtlijn.
15 Art. 6 lid 1 sub b Ontwerprichtlijn.
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alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden." De daad van een derde
levert slechts een bevrijdend verweer op in het geval de derde met opzet (milieu) scha-
de veroorzaakte."
De Ontwerprichtlijn geldt niet voor reeds bestaande bodemverontreinigingen."

HET VERDRAG INlAKE GEV AARLlIKE ACTIVlTElTEN

Het Verdrag inzake gevaarlijke activiteiten" knoopt aansprakelijkheid aan bij
professionele activiteiterr" met gevaarlijke stoffen." Onder gevaarlijke stoffen wordt
in het verdrag verstaan die stoffen die een beduidend gevaar vormen voor de mens,
het milieu en zaken." Ais voorbeelden van deze stoffen noemt het verdrag stoffen
die explosiefzijn, oxiderend, extreem ontvlambaar, erg ontvlambaar, erg gifiig, gifiig,
bijtend, irriterend, kankerverwekkend, "mutogenic" en "toxic for the reproduction" .23

Daarnaast zijn gevaarlijk de stoffen die vermeld staan op een lijst die aan het verdrag
is toegevoegd. In tegenstelling tot de Nederlandse regeling met betrekking tot
gevaarlijke stoffen stelt het verdrag niet als eis dat het gevaar in een of andere vorm
bekend moet zijn. Het biedt wei de mogelijkheid voor verdragsstaten als bevrijdend
verweer op te nemen de omstandigheid dat het gevaar van de stof niet voorkomen
kon worden gezien de stand van wetenschap en techniek." De bewijslast van dit
bevrijdend verweer rust op de aangesproken persoon. Inde Nederlandse regeling moet
het slachtoffer bewijzen dat de schadeveroorzakende stof bekend gevaarlijk was.
De aangesproken persoon kan zich verweren met een beroep op eigen schuld van het
slachtoffer" en een beperkt beroep op overmacht." Evenals in de genoemde Neder-
landse regeling levert een daad van een derde aileen een bevrijdende omstandigheid
op, indien de derde met opzet schade wilde toebrengen. Een verschil met Nederland
is dat aansprakelijkheid komt te vervallen, indien de schade veroorzaakt is door veront-

16 Hofvan Justitie 5 februari 1987, Zaak 145/85, Jur. 1987, biz. 586 (Denkavit Belgie NY tegen de
Belgische Staat).

17 Art. 6 lid I sub b Ontwerpricbtlijn.
18 Art. 13 Ontwerprichtlijn.
19 lie over bet verdrag in het algemeen: Pelloni, a.w., biz. 136 e.v.; Spier en Sterk, The draft convention

on civil liability for damage resulting from activities dangerous to the environment, M & R 1992,
biz. 591 e.v.; Stunns, Intemationale ontwikkelingen met betrekking tot aansprakelijkheid voor
milieuschade, preadvies 1991 voor de Nederlandse en Belgische Verenigingen voor Milieurecht, biz.
125 e.v, en Widmer, Perspektiveneiner Umwelthaftung - Moglichkeiten undGrenzen, in: Erganzungen
1990, biz. 591 e.v,

20 lie art. 2 lid I Verdrag. Onder "activiteiten" wordt begrepen "handling, storage, production or
discharge" van een gevaarlijke stof "Professionally" omvat mede de activiteiten van een overheid.

21 Het verdrag ziet in tegenstelling tot art. 6: 175 BW ook op straling en genetisch gemanipuleerde
organismen (art. 2 Verdrag).

22 Art 2 lid 2 Verdrag: "a significant risk to man, the environment or property".
23 Art. 2 lid 2 Verdrag: "explosive, oxydising, extremely flammable, highly flammable, very toxic, toxic,

(harmful), corrosive, irritant, (sensitising), carcinogenic, mutogenic, toxic for the reproduction"
24 Art 37 lid 2 sub b Verdrag,
25 Art. 9 Verdrag spreekt van "fault".
26 Art 8 Verdrag.
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reiniging "at tolerable levels to be anticipated under local (relevant) circumstances"."
Volgens Widmer wordt met deze bevrijdende omstandigheid duidelijk aangesloten
bij aansprakelijkbeidsnormen uit het burenrecht. 28 InFrankrijk en Zwitserland houden
die normen in dat rekening wordt gehouden met onder andere de plaats waar de
verontreiniging optreedt: in industriele gebieden moet meer verontreiniginggetolereerd
worden dan in woongebieden; in een stedelijke omgeving meer dan op het platte-
land."
Het verdrag ziet uitdrukkelijk niet op aansprakelijkheid voor reeds bestaande bodem-
verontreinigingen."

HET GROENBOEK VAN DE EUROPESE UNIE

Het Groenboek van de Commissie van de Europese Unie beoogt een discussie los te
maken over het meest wenselijke aansprakelijkheidsrecht voor milieu-schade. Daartoe
heeft de Commissie een analyse gemaakt van de problemen met betrekking tot de
aansprakelijkheid voor milieu-schade en enkele gedachten op papier gezet voor
mogelijke oplossingen.
Zij komt tot de conclusie dat een op schuld gebaseerde aansprakelijkheidsregeling tot
grote moeilijkbeden aanleiding geeft. Het bewijs van onzorgvuldig gedrag is moeilijk,
zo niet onmogelijk in bepaalde gevallen." Een risico-aansprakelijkheid heeft deze
moeilijkbeid niet. Andere voordelen van een aansprakelijkheid gebaseerd op risico
zijn dat zij een betere mogelijkheid biedt voor risico-management en grotere rechts-
zekerheid verschaft. Ten slotte kan een risico-aansprakelijkbeid helpen bij het
uitwerken van het beginsel dat de vervuiler betaalt. Mede op grond van Amerikaanse
ervaringen waarschuwt de Commissie voor het gevaar van een extreem grote werkings-
omvang voor risico-aansprakelijkheid, waardoor bepaalde sectoren economisch in
problemen kunnen komen." Op grond van verschillende afwegingsfactoren zou
beoordeeld moeten worden of een risico-aansprakelijkbeid voor een bepaalde sector
aangewezen is. Deze factoren zijn: het type gevaar dat een bepaalde activiteit met zich
brengt; de mogelijkheid dat de activiteit schade veroorzaakt in combinatie met de
mogelijke omvang van die schade; de preventieve werking van een risico-aansprake-
lijkheid; de haalbaarheid en kosten van herstel van de waarschijnlijke schade; de
potentiele financiele last voor de betrokken economische sector en als laatste de
behoefte aan en de beschikbaarheid van verzekeringen."

27 Art. 8 sub d Verdrag.
28 Widmer, a.w. 1990, biz. 598. Widmer was de voorzitter van de commissie die voor de Raad van

Europa werkte aan de ontwerpteksten van het verdrag. Vgl. voor de genoemde bevrijdende omstandig-
heid: Spier en Sterk, a.w., biz. 594.

29 Zie par. 2.12.4.2 en par. 3.6.
30 Art. 5 lid 1 Verdrag.
31 Par. 4.1.1 Groenboek.
32 Par. 2.1.2 en 4.1.2 Groenboek.
33 Par. 2.1.2 Groenboek.
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Een duidelijk standpunt neemt de Commissie in over verontreinigingen uit het
verleden: buiten de traditionele criteria mag het aansprakelijkheidsrecht geen instru-
ment zijn om schade als gevolg van verontreinigingen uit het verleden te verhalen."
Ais mogelijke oplossing voor de niet-verhaalbare verontreinigingen uit het veri eden
draagt zij fondsvorming aan," een standpunt dat haaks staat op de hierboven be-
schreven Nederlandse administratiefrechtelijke aansprakelijkheid.

4 Overeenkomsten tussen de drie landen

In de drie besproken landen zijn in de loop van de jaren risico-aansprakelijkheden
ontwikkeld die op verhoogd ~vaar gebaseerd zijn. De ontwikkeling volgde per land
een ander patroon. In Frankrijk begon zij in de vorige eeuw en was ze min of meer
al in 1930 voltooid. In Zwitserland verliep de ontwikkeling in drie fasen. De eerste
fase was rond de eeuwwisseling (onroerende zaken en dieren), de tweede in dejaren
dertig (motorrijtuigen) en de derde in 1970 (milieu). Nederland ken de v66r 1992
slechts een risico-aansprakelijkheid voor opstallen (vanaf 1925), voor dieren (sinds
1980) en voor motorrijtuigen jegens niet-gemotoriseerde verkeersslachtoffers (sinds
1942). Voor stoffen zal waarschijnlijk binnenkort een risico-aansprakelijkheid worden
ingevoerd.
De ontwikkeling resulteerde voor de drie landen in stelsels met verschillende systema-
tiek. Het Franse recht kent een stelsel van risico-aansprakelijkheid voor zaken dat niet
als voorwaarde stelt dat een gebrek de schade heeft veroorzaakt, in tegenstelling tot
het Nederlandse en Zwitserse stelsel. Opmerkelijk is dat - ondanks dit verschil in
systematiek - de resultaten in de drie landen voor het huidige recht niet wezenlijk
anders zijn.
Zoals in par. 5.2 beschreven bestaat zowel in Frankrijk, Nederland als Zwitserland
risico-aansprakelijkheid voor (on-)roerende zaken", indien een bewegende zaak in
aanraking komt met een slachtoffer." In alle drie de landen leidt contact van een
niet-bewegende zaak slechts tot aansprakelijkheid, indien het slachtoffer geen verwijt
treft dat hij onoplettend was. Voor de aansprakelijkheid met betrekking tot dieren en
stoffen gelden dezelfde regels. Uitzondering hierop vormt de besmettingsschade bij
dieren. Daarvoor bestaat in Frankrijk een risico-aansprakelijkheid. InNederland komt
besmettingsschade slechts voor vergoeding in aanmerking op grond van risico-
aansprakelijkheid bij letsel veroorzaakt door dieren; in Zwitserland nooit.

34 Par. 2.1.6 Groenboek.
35 Par. 4.2 Groenboek.
36 lnclusief dieren en stoffen.
37 Tussen Frankrijk aan de ene kant en Nederland en Zwitserland aan de andere kant blijft echter een

verschil bestaan met betrekking tot het gebruik van een zaak als louter instrument. In Frankrijk bestaat
daarvoor risico-aansprakelijkheid, in Nederland en Zwitserland niet.
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5 Duidelijke verschillen tussen de drie Ianden en de internationale ontwikkelin-
gen

Op twee terreinen is er wezenlijk verschil tussen de drie landen en de intemationale
ontwikkelingen: het verkeer en het milieu.

5.1 Het verkeer

NEDERLAND LOOPT ACHTER

Integenstelling tot Frankrijk en Zwitserland worden deeInemers aan het gemotoriseer-
de verkeer (bestuurders en inzittenden Yap motorrijtuigen) in het Nederlandse recht
niet beschennd door een risico-aansprakelijkheid, Het Nederlandse recht loopt wat
dat betreft uit de pas. Weliswaar is de recbter bezig met een inhaalslag maar deze ziet
slechts op inperking van bet beroep op overmacbt en eigen schuld jegens niet-
gemotoriseerde verkeersdeelnemers. Buiten deze categorie verkeersslachtoffers is
vooralsnog weinig beweging te bespeuren. Onduidelijk is of de rechter ook voor
deelnemers aan het gemotoriseerde verkeer een grotere bescherming in het leven zal
roepen.
De Minister van Justitie heeft in 1990 openbaar gemaakt dat hij de bescherming van
verkeersslachtoffers wil uitbreiden tot met name ook de deeInemers aan het gemotori-
seerde verkeer. Zijn voorlopige keuze is een risico-aansprakelijkheid voor motorrijtui-
gen te ontwikkelen.
Gebaseerd op de Franse en Zwitserse risico-aansprakelijkheden voor motorrijtuigen
zou ik het volgende voorstel voor een dergelijke risico-aansprakelijkheid willen doen.

VOORSTEL VOOR EEN AANKNOPINGSPUNT VOOR AANSPRAKELIJKHEID

Welke inspiratie bieden het Franse en Zwitserse recht op het punt van risico-aanspra-
kelijkheid voor motorrijtuigen? Gebaseerd op de Franse en Zwitserse ervaring kom
ik tot de volgende voorzichtige aanzet voor elementen voor een Nederlandse risico-
aansprakelijkbeid voor motorrijtuigen.
a. Niet aIleen ongemotoriseerde slachtoffers van motorrijtuigen moeten beschermd

worden door een risico-aansprakelijkheid, maar ook inzittenden en bestuurders
van motorrijtuigen.

b. Voor kosteloos meerijdende inzittenden moet geen aparte, verminderde bescher-
ming gelden.

c. De werkingsomvang van de risico-aansprakelijkheid dient beperkt te worden tot
de situaties waarbij een motorrijtuig in beweging contact maakt met het slachtof-
fer. Op grond van bewijs van "beweging en contact" door het sIachtoffer zou
vennoed moeten worden dat het motorrijtuig de schade heeft veroorzaakt. De
aangesproken persoon zou de mogelijkheid geboden moeten worden tegenbewijs
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te leveren. Dit moet echter slechts in uitzonderlijke situaties slagen." De Zwit-
serse regel waar het slachtoffer naast het bewijs van "beweging en contact" ook
nog moet aantonen dat het motorrijtuig als gevolg van zijn eigen motor in
beweging was gebracht, is volgens mij onnodig gecompliceerd.

d. Met betrekking tot de zogenaamde "stilstaande" en "geparkeerde" auto's",
alsmede met betrekking tot uitwijksituaties" kan in hoofdzaak volstaan worden
met de aansprakelijkheidsregels van de onrechtrnatige daad. Slechts voor zover
motorrijtuigen in deze gevallen schade veroorzaken als gevolg van een intern
gebrek dient de aansprakelijkbeid uitgebreid te worden. Volstaan zou kunnen
worden met het van toepassing verklaren van de risico-aansprakelijkheid voor
roerende zaken op deze motorrijtuigen. Het Franse recht hanteert voor deze auto's
wellicht een ruimere aansprakelijkheidsregel, maar zoals gebleken is, leidt dit tot
zeer grote rechtsonzekerheid."

VOORSTEL VOOR OVERMACHT EN EIGEN SCHULD

In het Zwitserse recht is een beroep op overmacht sinds lange tijd sterk beperkt; in
het Franse recht vanaf 1986 helemaal uitgesloten. Het ligt volgens mij voor de hand
dat Nederland daarbij aansluiting moet zoeken. Het best lijkt me de mogelijkbeid van
een beroep op overmacht uit te sluiten. Bij aansprakelijkheid voor motorrijtuigen gaat
het irnmers praktisch altijd om letselschade en bovendien bestaat er een verplichte aan-
sprakeli jkheidsverzekering. 42

Aan een beroep op eigen schuld worden in Frankrijk en Zwitserland strenge voorwaar-
den gesteld. Ook hier zou het Nederlandse recht zijn achterstand moeten inlopen.
Gedacht kan worden aan het uitbreiding van de rege1s van eigen schuld in het kader
van de aansprakelijkbeid van motorrijtuigen jegens niet-gemotoriseerde verkeersdeelne-
mers tot gemotoriseerde verkeersdeelnemers.

38 Gedacht kan worden aan bijvoorbeeld een langs de kant van de weg geparkeerde auto die in beweging
komt doordat kwajongens hem de weg op duwen.

39 Zie par. 2.12.1.2.
40 In veel geva\len zal bij de hier genoemde categorieen ook sprake zijn van een motorrijtuig in bewe-

ging dat contact maakt met een slachtoffer. Een dergelijk slachtoffer kan dan natuurlijk ageren op
grand van de risico-aansprakelijkheid voormotorrijtuigen. Een voorbeeld. Als gevolgvan een vreemde
manoeuvre van auto A moet auto B uitwijken en rijdt tegen een boom. De inzittenden van auto B
kunnen hun schade verhalen op de eigenaar/houder van auto B op grond van risico-aansprakelijkheid.
De eigenaar/houder van auto B en diens assuradeur kunnnen regres nemen op auto A op grond van
onrechtmatige daad van de bestuurder van auto A.

41 Zie par. 2.12.1.2.
42 Dit betekent onder meer dat ook bij opzettelijke daden van een derde (born onder een auto) geen

beroep op overrnacht mogelijk is. Deze regel is m.i. bij aansprakelijkheid voor motorrijtuigen voor
de hand liggend in tegenstelling tot bij andere aansprakelijkheden, zoals voor stoffen. Reden hiervoor
is dat het bij de eerste aansprakelijkheid praktisch a1tijd (en voornamelijk) om letse1schade gaat en
bovendien een verplichte aansprakelijkheidsverzekering bestaat.
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VOORSTEL TOT BEPERKING VAN HET SCHADEBEGRIP

Zowel in het Franse als het Zwitserse recht is bij de risico-aansprakelijkheid voor
motorrijtuigen het schadebegrip beperkt tot letsel- en zaakschade (inclusief vervolg-
schade). Naar het voorbeeld van deze landen zou voor Nederland hetzelfde bepaald
kunnen worden. Deze beperking zal volgens mij geen wezenlijke lacune in de
bescherming van verkeersslachtoffers teweegbrengen, omdat het bij de aansprakelijk-
heid voor motorrijtuigen praktisch altijd om letsel- en zaakschade gaat. Bovendien
zou deze beperking de verzekerbaarheid van de risico-aansprakelijkheid ten goede
komen.

5.2 Het milieu

RET HUIDIGE RECHT: NEDERLAND LOOPT ACHTER

Op het gebied van verontreiniging van het milieu bestaan grote verschillen tussen de
drie landen en de internationale ontwikkelingen.
Met betrekking tot het huidige recht (inclusief de verontreinigingen uit het verleden)
stelt het Nederlandse recht duidelijk de zwaarste voorwaarden aan aansprakelijkheid:
een of andere vorm van onzorgvuldig gedrag van de vervuiler is thans vereist. Bij
perceeloverschrijdende verontreinigingen in Frankrijk en Zwitserland geldt niet als
voorwaarde dat de rechthebbende op het vervuilende perceel zich op een of andere
manier onzorgvuldig heeft gedragen. Wei moet de verontreiniging terug te voeren zijn
op activiteiten van de rechthebbende. Is daarvan sprake dan is voor aansprakelijkheid
voldoende dat de vervuiling van een zodanige ernst is dat de buren haar niet behoeven
te tolereren. Het Nederlandse recht loopt op dit punt achter.

RET KOMENDE RECHT: NEDERLAND HAAL T znx ACHTERST ANDSPOSITIE TEN OPZICHTE

VAN FRANKRIJK EN ZWITSERLAND IN EN ZET DEZE OM IN EEN DUIDELIJKE VOOR-

SPRONG OP ZOWEL DEZE LANDEN ALS DE INTERNA TIONALE ONTWIKKELINGEN

Het komende Nederlandse recht vestigt een administatiefrechtelijke aansprakelijkheid
voor de eigenaar of de veroorzaker van verontreinigde grond. De veroorzaker kan zich
niet van aansprakelijkheid bevrijden door een beroep op bevrijdende omstandigheden.
Deze veroorzakersaansprakelijkheid gaat zeer vee I verder dan in Frankrijk en wat
minder verder dan in Zwitserland. Inde Ontwerpwet bodembescherming is de eigenaar
aansprakelijk ongeacht ofhij de verontreiniging veroorzaakt heeft en ongeacht ofhij
zich onzorgvuldig gedragen heeft. Hij wordt met andere woorden ook aansprakelijk
voor reeds bestaande bodemverontreinigingen. Het Franse recht kent een dergelijke
vergaande aansprakelijkheid niet. In het Zwitserse recht bestaat zij slechts in streng
geclausuleerde vorm en wordt zij zelden toegepast door de overheid.
Met deze administratiefrechtelijke aansprakelijkheid loopt het Nederlandse recht
opnieuw uit de pas. Praktisch gesproken gaat de aansprakelijkheid niet aileen veel
verder dan in het Franse en wat verder dan in het Zwitserse recht, het staat bovendien
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haaks op de Ontwerprichtlijn Afvalstoffen en het Verdrag inzake gevaarlijke activi-
teiten. Ook de Europese Commissie kiest in het Groenboek principieel voor een
aansprakelijkheidsregime dat duidelijk afwijkt van het voorgestelde Nederlandse recht.
Principieler is echter dat Nederland als enig land zo fundamenteel het op verhoogd
gevaar gebaseerde stelsel van aansprakelijkheid loslaat. In een klap wordt de achter-
standssituatie voor het huidige recht omgezet in een situatie die ver vooruitloopt op
vergelijkbare landen als Frankrijk en (wat minder ver) Zwitserland, en ook op
intemationale ontwikkelingen. Het heeft er aIle schijn van dat het Nederlandse recht
op dit punt - in vergelijking met het Franse en Zwitserse recht - is doorgeslagen.

6 Lacunes in de Nederlandse rechtsbescherming

Het Nederlandse recht biedt een grote bescherming tegen schade als gevolg van het
verwezenlijken van verhoogd gevaar. Lacunes zijn er eigenlijk slechts op drie gebie-
den.
Allereerst de bescherming van gemotoriseerde verkeersdeelnemers tegen motorrijtui-
gen. Deze lacune is uitvoerig beschreven in par. 5.5. Daar heb ik ook een voorstel
voor het opvullen van deze lacune geformuleerd.
Een andere lacune is al kort aan de orde gekomen in par. 5.4: op grond van risico-
aansprakelijkheid komt besmettingsschade veroorzaakt door dieren niet voor vergoe-
ding in aanmerking, indien zij niet het gevolg is van door het dier toegebracht letsel.
Naar mijn mening voIgt uit het stelsel van aansprakelijkheidsrecht met betrekking tot
verhoogd gevaar dat risico-aansprakelijkheid zou moeten bestaan, indien het besmet-
tende dier uit eigen beweging in "contact'!" is gekomen met het slachtoffer." Zoals
in par. 5.4 beschreven geldt in het stelsel van aansprakelijkheid de regel dat schade
als gevolg van contact van een slachtoffer met een zaak of dier in beweging voor
vergoeding in aanmerking komt op grond van risico-aansprakelijkheid.
Ten slotte kan een te formele interpretatie van de normen met betrekking tot de
aansprakelijke persoon bij de verschillende risico-aansprakelijkheden een lacune in
de bescherming van slachtoffers veroorzaken. Dit kan zich voordoen in twee situaties.
Als eerste mogelijke lacune noem ik een louter goederenrechtelijke interpretatie van
het begrip "bezitter". In dat geval zou de voormalige goederenrechtelijke bezitter de
ongewenste mogelijkheid hebben zich van aansprakelijkheid voor zijn roerende zaken
en dieren te bevrijden door zijn eigendom op te geven (achterlaten of weggooien).
Oaarom pleit ik voor een regel dat de voormalige goederenrechtelijke bezitter de aan-
sprakelijke persoon blijft bij de risico-aansprakelijkheid voor roerende zaken en dieren,
indien hij de roerende zaken of dieren heeft achtergelaten of de dieren ontsnapt zijn
totdat een ander zich als bezitter gaat gedragen. Deze regel sluit aan bij de Nederlandse
aansprakelijkheid voor stoffen. Daar blijft degene die het beroep- ofbedrijfuitoefent

43 Fysiek contact is niet vereist.
44 Zie par. 5.4.
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aansprakelijk, indien hij zich van afvalstoffen ontdoet, tenzij hij de stoffen rechtmatig
heeft overgedragen. Een dergeJijke norm is ook opgenomen in de Ontwerprichtlijn
Afvalstoffen."
De andere mogelijke lacune vormt het onderbrengen van bepaalde zaken en stoffen
in vennootschappen die praktisch geen verhaal bieden voor slachtoffers (lege vennoot-
schappen). De minister heeft zelf een oplossing geboden voor dit probleem. Een
feitelijke interpretatie van het begrip "bedrijfsmatige gebruiker" zou onder omstandig-
heden tot gevolg kunnen hebben dat geoordeeld wordt dat een zaak of stof in de
uitoefening van het ene bedrijf gebruikt wordt, terwijl op papier gebruik in de
uitoefening van een ander geconstrueerd is." Van be lang bij deze interpretatie is welk
bedrijf de dagelijkse zeggenschap heeft over gebruik van zaken en stoffen die op
papier zijn ondergebracht in lege vennootschappen en bij welk bedrijf de dagelijkse
zeggenschap berust over de werknemers die werken met de zaken en stoffen die op
papier zijn ondergebracht in lege vennootschappen.
Deze oplossing sluit aan bij het Zwitserse recht en ook het Verdrag inzake gevaarlijke
activiteiten. Voor het Zwitserse recht heb ik een en ander besproken in par. 3.11.5.
Het verdrag legt aansprakelijkheid op de "operator", een begrip dat aansluit bij het
Zwitserse recht." Het Franse criterium voor het bepalen van de aansprakelijke
persoon biedt de mogelijkheid eenzelfde norm te formuleren als de minister doet.

Op andere gebieden bestaat geen lacune in de rechtsbescherming. Met name niet
voor bodemverontreinigingen uit het verleden, indien de in par. 5.2 besproken
administratiefrechtelijke aansprakelijkheid is ingevoerd. Ook voor roerende en
onroerende zaken bestaat deze niet. Zoals in par. 5.4 betoogd is immers reeds spoedig
sprake van een gebrek. De aansprakelijkheid voor roerende en onroerende zaken is
niet absoluut. Gesproken zou kunnen worden van een lacune bij "contact tussen een
persoon en een niet-bewegende zaak". In dat geval bestaat immers sIechts aansprake-
lijkheid indien het sIachtoffer niet onoplettend was. Naar mijn mening is dit echter
geen ongewenste lacune. Terecht wordt deze voorwaarde in alle drie de landen gesteld.
Hetzelfde geldt voor een beroep op bevrijdende omstandigheden en eigen schuld. Dit
slaagt m.i. ook terecht.
Voor zaken die behoren tot de vrije natuur (bijvoorbeeld: bomen) bestaat in Nederland
geen risico-aansprakelijkheid in tegenstelling tot in Frankrijk en (wellicht) in Zwitser-
land. Dit zou als een lacune gezien kunnen worden, maar is dit echter niet. Ondanks
het verschil in grondslag zijn bij deze zaken de criteria voor aansprakelijkheid min
of meer hetzelfde.
Nu het verdrag aansprakelijkheid aanknoopt bij gevaarlijke activiteiten zou de vraag
gesteld kunnen worden ofhet Nederlandse recht een Iacune kent voor aansprakelijkheid

45 Art. 2 lid 2 sub c Ontwerprichtlijn.
46 Opmerking verdient dat het hier om een feitelijke situatie gaat. De intentie waarmee dit gebeurt, is

niet relevant. Het is goed denkbaar dat valabele redenen (bijv. fiscale) aan deze gang van zaken ten
grondsJag liggen.

47 Widmer, a.w. 1990, biz. 597. Zoals aI eerder vermeJd was Widmer voorzitter van de commissie die
de tekst van het verdrag heeft voorbereid.
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voor deze activiteiten. Daarvan is echter geen sprake. Het verdrag omschrijft gevaarlij-
ke activiteiten immers als het bedrijfsmatig gebruik van gevaarlijke stoff en en komt
derhalve in essentie overeen met de Nederlandse aansprakelijkheid voor gevaarlijke
stoffen."

7 Dreigt het Nederlandse aansprakelijkheidsrecht te ontsporen?

INLEIDING

Indit onderzoek heb ik de aansprakelijkbeden onderzocht die in het Nederlandse recht
gebaseerd zijn op verhoogd gevaar. Daarbij is steeds aan de orde gekomen de vraag
waarvoor risico-aansprakelijkheid bestaat (het aanknopingspunt en de bevrijdende
omstandigheden), eigen schuld, de aansprakelijke persoon en het schadebegrip. Met
betrekking tot deze onderwerpen zou ik hier enkele voorzichtige conclusies willen
trekken over de vraag of het aansprakelijkheidsrecht voor zaken dreigt te ontsporen.
Ik teken daarbij aan dat ik niet alle relevante onderwerpen voor beantwoording van
deze vraag in mijn onderzoek aan de orde heb gesteld. Met name zijn de ontwikkelin-
gen met betrekking tot veroorzaking door meerdere personen niet behandeld."

AANSPRAKELIJKHEID VOOR ROERENDE EN ONROERENDE ZAKEN EN STOFFEN

Zoals in par. 5.2 en par. 5.4 naar voren gebracht, is de ontwikkeling met betrekking
tot aansprakelijkheid voor zaken in de drie landen thans voor een deel uitgekristalli-
seerd in een stelsel dat een relatief hoge bescherming aan slachtoffers biedt. Voor
roerende en onroerende zaken gelden in aile drie de landen overeenkomstige regels.
Dit stadium is echter in de drie landen niet op hetzelfde moment bereikt. Frankrijk
en Zwitserland kenden al (veel) eerder een hogere slachtofferbescherming dan Neder-
land." Opmerkelijk daarbij is dat in Frankrijk en Zwitserland de rechtspraak deze
hoge beschermingsgraad nooit wezenlijk heeft aangetast, hoewel daartoe bij tijd en
wijle wei pleidooien in de doctrine verschenen. De Franse en Zwitserse ervaring op
dit punt maakt duidelijk dat de huidige aansprakelijkheidsregels voor roerende en
onroerende zaken maatschappelijk op te brengen zijn. Ook de verzekerbaarheid is in

48 Art. 2 lid I Verdrag: "Dangerous activity means one or more of the following activities provided
that is performed professionally, (..): the handling, storage, production, or discharge of one or more
dangerous substances or any operation ofa similar nature dealing with such substances; (..)". Daarnaast
vestigt het verdrag risico-aansprakelijkheid voor genetische manipulatie en straling.

49 Zie art. 6: 102 BW dat hoofdelijkheid legt op personen die dezelfde schade hebben veroorzaakt. Op
dit zeer complexe gebied is de laatste jaren in de drie landen veel in beweging. Het zou in het kader
van dit onderzoek te ver zijn gegaan hierop uitvoerig in te gaan. lk verwijs voor dit onderwerp naar
een binnenkort te verschijnen Tilburgs onderzoek.

50 Het Nederlandse recht kende aI vanaf 1925 een risico-aansprakelijkheid voor opstallen. Deze
aansprakelijkheid had echter pas in 1992 dezelfde werkingsomvang a1s de risico-aansprakelijkheden
voor onroerende zaken in Frankrijk en Zwitserland. In het genoemde jaar werd de werkingsomvang
uitgebreid van "gebouw" tot "werk", Zie par. 4.3.2.
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dietwee landen al die velejaren geen probleem geweest. Voorroerende en onroerende
zaken lijkt het huidige Nederlandse aansprakelijkheidsrecht derhalve niet te ontsporen.

Het aansprakelijkheidsrecht voor stoff en past goed in het stelsel van aansprakelijk-
heid zoals dat naar voren komt in Frankrijk, Zwitserland en de intemationale ontwik-
kelingen. Nederland zal wat dat betreft niet uit de pas lopeno Toch lijkt mij enige
bezorgdheid over deze aansprakelijkheid in uitzonderlijke situaties op haar plaats.
Een voorbeeld daarvan biedt massa-schade. Wat gebeurt indien daarvan sprake is met
een omvang waardoor een aansprakelijk bedrijf gedwongen wordt de poorten te sluiten,
bijvoorbeeld in het geval een vliegtuig neerstort op een olieraffinaderij in het Botlek-
gebied waardoor een groot deel van Rotterdam verloren gaat? Volgens de minister
zou in dat geval het bedrijf maar failliet moeten gaan." Naar mijn mening is deze
consequentie echter niet in aIle gevallen maatschappelijk aanvaardbaar, bijvoorbeeld
als door sluiting de werkeloosheid enorm toeneemt en het aansprakelijke bedrijf geen
enkel verwijt treft. Ais oplossing voor dit probleem zou natuurlijk gedacht kunnen
worden aan incidentele steunverlening door de overheid. Naar mijn mening moet
echter ook naar meer structurele oplossingen voor bedrijven gezocht worden. Met name
zou gedacht kunnen worden aan de matigingsbevoegdheid van art. 6:109 BW. In de
huidige tekst van dat artikel kan in de bovengeschetste casus sprake zijn van kennelijk
onaanvaardbare gevolgen. Duidelijk is dat echter niet. Innavolging van het Zwitserse
recht zou matiging mogelijk moeten zijn, indien het aansprakelijke bedrijf economisch
gezien de voUedige kosten niet kan dragen, waarbij in het oog gehouden moet worden
in hoeverre het bedrijf voor deze schade verzekerd was of zich verzekeren kon."

AANSPRAKELIJKHEID VOOR MOTORRIJTUIGEN

In par. 5.5 is aan de orde gekomen dat het Nederlandse recht een duidelijk geringere
bescherming aan slachtoffers van motorrijtuigen geeft dan de risico-aansprakelijkheid
in Frankrijk (1930) en Zwitserland (1933) aljaren biedt: gemotoriseerde verkeersdeel-
nemers worden in Nederland niet door een risico-aansprakelijkheid beschermd in
tegenstelling tot de andere twee landen.
In de Franse en Zwitserse literatuur ben ik niet tegengekomen dat het al jaren op risico
gebaseerde stelsel voor motorrijtuigen maatschappelijk gezien niet te betalen valt.
Verzekerbaarheid wordt ook niet als een probleem naar voren gebracht. Daarbij
verdient opmerking dat in beide landen het schadebegrip voor deze aansprakelijkheid
beperkt is tot letsel- en zaakschade (inclusief vervolgschade).
Zoals in par. 5.5 betoogd ligt een uitbreiding van de bescherming van gemotoriseerde
verkeersdeelnemers in Nederland voor de hand. Een dergelijke uitbreiding zou het
Nederlandse recht op eenzelfde niveau brengen als het Franse en Zwitserse recht al
jaren is. Deskundigen spreken weI de bezorgdheid uit dat een dergelijke uitbreiding
niet betaalbaar is. Het antwoord hierop is niet met steUigheid te geven. De al jarenlang

51 TK 21 202, nr. 6, blz. 24.
52 Zie par. 3.11.7.
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bestaande Franse en Zwitserse situatie wijst echter duidelijk in de richting dat een
uitbreiding weI degelijk betaalbaar is. Een andere aanwijzing hiervoor biedt de reactie
van de verzekeraars op recente arresten van de Hoge Raad waarin de bescherrning
voor niet-gemotoriseerde verkeersslachtoffers t1ink is uitgebreid: wezenlijke premiever-
hoging bleefuit. Mocht echter introduktie van een Frans ofZwitsers stelsel in Neder-
land tot premieverhoging leiden, dan betekent dat nog niet dat de maatschappelijke
kosten met betrekking tot verkeersongevaUen zullen stijgen. Voor een deel zou er dan
immers sprake zijn van een premieverschuiving van sociale verzekeraars en ziektenkos-
tenverzekeraars naar aansprakelijkheidsverzekeraars.

ADMINISTRATIEFRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VOOR BODEMVERONTREINIGING

Inpar. 5.5 concIudeerde ik dat de administratiefrechtelijke aansprakelijkheid voor reeds
bestaande bodemverontreinigingen duidelijk voorop loopt bij de ontwikkelingen in
Frankrijk en (wat minder) in Zwitserland en ook bij intemationale ontwikkelingen.
In het voorgestelde Nederlandse recht wordt fundamenteel gebroken met het stelsel
van aansprakelijkheidsrecht zoals dat thans in Nederland, Frankrijk en Zwitserland
geldt en in intemationale ontwikkelingen tot uitdrukking komt.
Kort gezegd houdt deze fundamentele breuk tweeerlei in. Ten eerste wordt voor
aansprakelijkheid niet meer aangeknoopt bij een schadeoorzaak die op een of andere
manier is terug te voeren op activiteiten (gedrag of anderszins) van de aansprakelijke
persoon. Ten tweede kan de aangesproken persoon zich niet verweren met een beroep
op bevrijdende omstandigheden.
Deze aansprakelijkheid zal ongetwijfeld bedrijven in grote moeilijkheden brengen,
al was het maar dat zij achteraf met een aansprakelijkheid voor bodemverontreiniging
uit het verleden worden geconfronteerd waarmee zij voorheen geen rekening behoefden
te houden. Het is bovendien maar de vraag of hun verzekering adequate dekking
verleent. Mocht dit toch het geval zijn, dan is dit echter geen oplossing voor het pro-
bleem. Verzekeraars zullen dan op hun beurt in moeilijkheden kunnen komen, omdat
zij met hun premiestelling geen rekening hebben gehouden (en hoeven houden) met
deze vergaande aansprakelijkheid met terugwerkende kracht."
Theoretisch is het mogelijk deze aansprakelijkheid door middel van limitering (art.
6: 110 BW) te beteugelen. lnmiddels is duidelijk dat limitering niet of nauwelijks te
verwachten valt. In het kader van de aansprakelijkheid voor stoffen merkte de minister
op dat het nauwelijks mogelijk is een limiet te fixeren die hanteerbaar is en voor de
begrenzing van de aansprakelijkheid reele betekenis heeft."
Een andere mogelijkheid om deze aansprakelijkheid in de hand te houden is het
hierboven al genoemde matigingsartikel. Gezien de fundamentele breuk met het stelsel
van aansprakelijkbeidsrecht, de geringe rechtvaardiging voor deze administratiefrechte-

53 Zie daarover Wansink, Het DES-arrest in het perspectiefvan verzekerbare slachtofferbescherrning,
A & V 1993, biz. 6 e.v.

54 TK 21 202, nr. 6, biz. 31 en EK 21 202, nr. 99a, biz. 6.
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lijke aansprakelijkbeid (financiele behoefte van de overheid") en de geringe prakti-
sche betekenis van limitering moet de Nederlandse rechter op ruime schaal gebruik
maken van zijn bevoegheid tot matiging van de volledige schadevergoeding." Even-
als in het Zwitserse recht waar matiging op grond van het evenredigheidsbeginsel is
aangewezen, indien een aangesproken bedrijf de volledige schadevergoeding econo-
misch niet kan drag en, waarbij verzekerbaarheid van de schade een rol speelt. Mocht
deze mogelijkbeid niet bestaan, dan dreigt het aansprakelijkbeidsrecht voor zaken op
dit punt te ontsporen, zo dat al niet gebeurd is.

55 Zie par. 4.5.6.
56 De leden van de CDA Tweede Kamerfractie stemden voor de aansprakelijkheid voor gevaarlijke

stoffen. In hun stemverklaring benadrukten zij dat bij het uitbrengen van hun stem met name ook
van belang was geweest dat er een duidelijke uitspraak was gekomen dat, indien er sprake is van
een niet te verzekeren risico en de professionele bezitter van de gevaarlijke stof zich optimaal heeft
ingespannen de risico' s te vermijden, er grond is voor een matigingsbevoegdheid, zoals is vastgelegd
in Boek 6. Zie TK Handelingen (69) 18 mei 1993.
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Het onderwerp van dit onderzoek is aansprakelijkheid voor "verhoogd gevaar". Dit
onderwerp is beperkt tot die buitencontractuele aansprakelijkheden voor zaken waarvan
in het Nederlandse recht de grondsiag "verhoogd gevaar" is: de aansprakelijkheid voor
roerende zaken, opstallen (inclusiefwegen), stoffen (inciusiefbodemverontreiniging),
dieren en motorrijtuigen.

In hoofdstuk 1 wordt de probleemstelling en het plan van behandeling aangegeven.
Vervolgens komen in de hoofdstukken 2, 3 en 4 respectievelijk het Franse, Zwitserse
en Nederlandse recht aan de orde. Daarbij worden voor aile drie de landen eerst de
voorwaarden voor aansprakelijkheid besproken alsmede de verdeling van de bewijslast,
de bevrijdende omstandigheden, eigen schuld, de aansprakelijke persoon, het causaai
verband en de vormen van schade die voor vergoeding in aanrnerking komen. In
hoofdstuk 5, ten siotte, eindig ik met conclusies en aanbevelingen. Daarbij komen ook
aan de orde Europees rechtelijke ontwikkelingen: de Ontwerprichtlijn Afvalstoffen,
het Verdrag inzake gevaarlijke activiteiten en het Groenboek van de Europese
Cornmissie.

Het doel van het onderzoek is drieledig. Allereerst te kijken naar de ontwikkeiingen
in het aansprakelijkheidsrecht met betrekking tot "verhoogd gevaar" in de genoemde
landen: hoe is die ontwikkeling veri open en waarin is zij geeindigd, Vervolgens te
onderzoeken op welke gebieden de ontwikkelingen in Nederland duidelijk verschillen
met die in de genoemde andere landen. Ten slotte aan de hand van de antwoorden
op de twee hierboven geformuleerde vragen enkele conclusies te trekken over de vraag
of het besproken Nederlandse stelsel van aansprakelijkheden dreigt te ontsporen.

In de drie besproken landen zijn in de loop van de jaren risico-aansprakelijkheden
ontwikkeld die op "verhoogd gevaar" gebaseerd zijn. De ontwikkeling volgde per land
een ander patroon. In Frankrijk begon zij in de vorige eeuw en was ze min of meer
al in 1930 voltooid. In Zwitserland verliep de ontwikkeling in drie fasen. De eerste
fase was rond de eeuwwisseling (onroerende zaken en dieren), de tweede in dejaren
dertig (motorrijtuigen) en de derde in 1970 (milieu). Nederland kende v66r 1992
slechts een risico-aansprakelijkheid voor opstallen (vanaf 1925), voor dieren (sinds
1980) en voor motorrijtuigen jegens niet-gemotoriseerde verkeersslachtoffers (sinds
1942). Voor stoffen zal waarschijnlijk binnenkort een risico-aansprakelijkheid worden
ingevoerd.
De ontwikkeling resulteerde voor de drie landen in stelsels met verschillende system a-
tiek. Het Franse recht kent een stelsel voor risico-aansprakelijkheid voor zaken dat
niet als voorwaarde stelt dat een gebrek de schade heeft veroorzaakt, in tegenstelling
tot het Nederlandse en Zwitserse stelsel.
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Opmerkelijk is dat - ondanks dit verschil in systematiek - de resultaten in de drie
landen voor het huidige recht niet wezenlijk anders zijn.
Zowel in Frankrijk, Nederland als Zwitserland bestaat risico-aansprakelijkheid voor
(on)roerende zaken indien een bewegende zaak in aanraking komt met een slachtof-
fer.'? In aile drie de landen leidt contact van een niet-bewegende zaak slechts tot
aansprakelijkheid indien het slachtoffer geen verwijt treft dat hij onoplettend was. Voor
de aansprakelijkheid met betrekking tot dieren en stoff en gelden dezelfde regels.
Uitzondering hierop vormt de besmettingsschade bij dieren. Daarvoor bestaat in
Frankrijk een risico-aansprakelijkheid. InNederland bestaat daarvoor slechts een risico-
aansprakelijkheid, indien de besmettingsschade een gevolg is van letsel veroorzaakt
door een dier. In Zwitserland komt besmettingsschade slechts voor vergoeding in
aanmerking op grond van schuld-aansprakelijkheid.

Op twee terreinen is er wezenlijk verschil tussen de drie landen en Europees
rechtelijke ontwikkelingen: het verkeer en het milieu. In tegenstelling tot Frankrijk
en Zwitserland worden deeInemers aan het gemotoriseerde verkeer (bestuurders en
inzittenden van motorrijtuigen) in het Nederlandse recht niet beschermd door een risi-
co-aansprakelijkheid. Het Nederlandse recht loopt wat dat betreft uit de pas. Weliswaar
is de rechter bezig met een inhaalslag maar deze ziet slechts op inperking van het
beroep op overmacht en eigen schuldjegens niet-gemotoriseerde verkeersdeeInemers.
Buiten deze categorie verkeersslachtoffers is vooralsnog weinig beweging te bespeuren.
Onduidelijk is of de rechter ook voor deeInemers aan het gemotoriseerde verkeer een
grotere bescherming in het leven zal roepen.
De Minister van Justitie heeft in 1990 aan de Tweede Kamer geschreven dat hij een
voorlopige keuze heeft gemaakt voor het ontwikkelen van een risico-aansprakelijkheid
voor motorrijtuigen waardoor ook gemotoriseerde verkeersdeeInemers (inzittenden
en bestuurders) beschermd worden.
De werkingsomvang van deze risico-aansprakelijkheid dient in mijn visie beperkt te
worden tot de situaties waarbij een motorrijtuig in beweging contact maakt met het
slachtoffer. Op grond van het bewijs van "beweging en contact" door het slachtoffer
zou vermoed moeten worden dat het motorrijtuig de schade heeft veroorzaakt. De
aangesproken persoon zou de mogelijkheid geboden moeten worden tegenbewijs te
leveren. Dit moet echter slechts in uitzonderlijke situaties slagen.
De mogelijkheid van een beroep op overmacht moet worden uitgesloten en de
mogelijkheid van een beroep op eigen schuld beperkt. Het schade-begrip zou beperkt
moeten worden tot letsel- en zaakschade.

1. Tussen Frankrijk aan de ene kant en Nederland en Zwitserland aan de andere kant blijft echter een
verschil bestaan met betrekking tot het gebruik van een zaak ais louter instrument. In Frankrijk bestaat
daarvoor risico-aansprakelijkheid, in Nederland en Zwitserland niet.

2 Het Zwitserse recht kent geen aigemene risico-aansprakelijkheid voor roerende zaken. Aileen in
bijzondere wetten bestaat voor bepaalde roerende zaken een risico-aansprakelijkheid. Er bestaan
plannen voor introductie van een aigemene risico-aansprakelijkheid voor roerende zaken.
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Met betrekking tot het huidige recht (inclusief de verontreinigingen uit het verleden)
stelt het Nederlandse recht duidelijk de zwaarste voorwaarden aan aansprakelijkheid
voor schade aan het milieu: een of andere vorm van onzorgvuldig gedrag van de
vervuiler is thans vereist. Bij perceeloverschrijdende verontreinigingen in Frankrijk
en Zwitserland geldt niet als voorwaarde dat de rechthebbende op het vervuilende
perceel zich op een of andere manier onzorgvuldig heeft gedragen. WeI moet de
verontreiniging terug te voeren zijn op activiteiten van de rechthebbende. Is daarvan
sprake, dan is voor aansprakelijkheid voldoende dat de vervuiling van een zodanige
ernst is, dat de buren haar niet behoeven te tolereren. Het huidige Nederlandse recht
loopt op dit punt achter.
Het komende Nederlandse recht legt een administatiefrechtelijke aansprakelijkheid
(art. 27 d lid 3 Ontwerpwet bodembescherming) op de eigenaar of op de veroorzaker
van verontreinigde grond. De veroorzaker kan zich niet van aansprakelijkheid bevrijden
door een beroep op bevrijdende omstandigheden. Deze veroorzakersaansprakelijkheid
gaat zeer veel verder dan in Frankrijk en wat minder verder dan in Zwitserland. In
de Ontwerpwet bodembescherming is de eigenaar aansprakelijk ongeacht of hij de
verontreiniging veroorzaakt heeft en ongeacht ofhij zich onzorgvuldig gedragen heeft.
Hij wordt met andere woorden ook aansprakelijk voor reeds bestaande (bodem)-
verontreinigingen. Het Franse recht kent een dergelijke vergaande aansprakelijkheid
niet. In het Zwitserse recht bestaat zij slechts in streng geclausuleerde vorm en wordt
zij zelden ingeroepen door de overheid.
Met deze administratiefrechtelijke aansprakelijkheid loopt het Nederlandse recht
opnieuw uit de pas. Praktisch gesproken gaat de aansprakeJijkheid niet alleen vee I
verder dan in het Franse en wat verder dan in het Zwitserse recht, het staat bovendien
haaks op de Ontwerprichtlijn Afvalstoffen en het Verdrag inzake gevaarlijke activi-
teiten. Inhet Groenboek opent de Europese Commissie de discussie over aansprakelijk-
heid voor reeds bestaande (bodem)verontreinigingen met een keuze voor een aanspra-
kelijkheidsregime dat duidelijk afwijkt van het voorgestelde Nederlandse recht.
Principieler is echter dat Nederland als enig land zo fundamenteel het op verhoogd
gevaar gebaseerde stelsel van aansprakelijkheid loslaat. In een klap wordt de achter-
standssituatie voor het huidige recht omgezet in een situatie die ver vooruitloopt op
vergelijkbare landen als Frankrijk en (wat minder ver) Zwitserland, en ook op intema-
tionale ontwikkelingen. Het heeft er aIle schijn van dat het Nederlandse recht op dit
punt - in vergelijking met het Franse en Zwitserse recht en de Europees rechtelijke
ontwikkelingen- is doorgeslagen.

Lacunes in de N ederlandse rechtsbescherming zijn er eigenlijk slechts op drie gebie-
den. Allereerst de bescherming van gemotoriseerde verkeersdeelnemers tegenmotorrij-
tuigen. Deze lacune is hierboven uitvoerig beschreven. Daar heb ik ook een voorstel
voor het opvullen van deze lacune geformuleerd.
Een andere lacune is dat op grond van risico-aansprakelijkheid besmettingsschade
veroorzaakt door dieren niet voor vergoeding in aanmerking komt, indien zij niet het
gevolg is van door een dier toegebracht letsel. Naar mijn mening voigt uit het stelsel
van het aansprakelijkheidsrecht met betrekking tot verhoogd gevaar dat risico-aan-
sprakelijkheid zou moeten bestaan indien het besmettende dier uit eigen beweging in
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"contact" is gekomen met het slachtoffer. Zoals hierboven beschreven geldt in het
genoemde stelsel van aansprakelijkheidsrecht de regel dat schade als gevolg van con-
tact van een slachtoffer met een zaak of dier in beweging voor vergoeding in
aanmerking komt op grond van risico-aansprakelijkheid.
Ten slotte kan een te formele interpretatie van de normen met betrekking tot de
aansprakelijke persoon bij de verschillende risico-aansprakelijkheden een lacune in
de bescherming van slachtoffers veroorzaken. Dit kan zich voordoen in twee situaties.
Als eerste mogelijke lacune noem ik een louter goederenrechtelijke interpretatie van
het begrip "bezitter". Indat geval zou de voormalige bezitter de ongewenste mogelijk-
heid hebben zich van aansprakelijkheid voor zijn roerende zaken en dieren te bevrijden
door zijn eigendom op te geven (achterlaten ofweggooien). Daarom pleit ik voor een
regel dat de voormalige goederenrechtelijke bezitter de aansprakelijke persoon blijft
bij de risico-aansprakelijkheid voor roerende zaken en dieren indien hij de roerende
zaken of dieren heeft achter gelaten of de dieren ontsnapt zijn totdat een ander zich
als bezitter gaat gedragen. Deze regel sluit aan bij de komende aansprakelijkheid voor
stoffen en de Ontwerprichtlijn Afvalstoffen.
De andere mogelijke lacune vormt het onderbrengen van bepaalde zaken en stoff en
in vennootschappen die praktisch geen verhaal bieden voor slachtoffers (lege vennoot-
schappen). De minister heeft zelf een oplossing geboden voor dit probleem. Een
feitelijke interpretatie van het begrip "bedrijfsmatige gebruiker" zou onder omstandig-
heden tot gevolg kunnen hebben dat geoordeeld wordt dat een zaak of stof in de
uitoefening van het ene bedrijf gebruikt wordt, terwijl op papier gebruik in de
uitoefening van een ander bedrijf geconstrueerd is. Van belang bij deze interpretatie
is welk bedrijf de dagelijkse zeggenschap heeft over gebruik van zaken en stoff en die
op papier zijn ondergebracht in een lege vennootschap en bij welk bedrijf de dagelijkse
zeggenschap berust over de werknemers die werken met de zaken en stoffen die op
papier zijn ondergebracht in lege vennootschappen.
Deze oplossing sluit aan bij het Zwitserse recht en ook het Verdrag inzake gevaarlijke
activiteiten. Het Franse criterium voor het bepalen van de aansprakelijke persoon biedt
de mogelijkheid eenzelfde norm te formuleren als de minister doet.

Op andere gebieden bestaat geen lacune in de rechtsbescherming. Met name niet
voor bodemverontreinigingen uit het verleden indien de Ontwerpwet bodembescher-
ming is ingevoerd. Evenmin voor zaken die tot de vrije natuur behoren (bomen) en
ook niet voor gevaarlijke activiteiten.

Voor roerende en onroerende zaken gelden in alle drie de landen overeenkomstige
regels die een relatief hoge bescherming bieden aan slachtoffers. Frankrijk en
Zwitserland ken den deze hoge slachtofferbescherming al (veel) eerder dan Nederland.
De rechtspraak heeft in Frankrijk en Zwitserland deze hoge beschermingsgraad nooit
wezenlijk aangetast. Blijkbaar is ze maatschappelijk op te brengen. Het Nederlandse
aansprakelijkheidsrecht voor roerende en onroerende zaken lijkt derhalve niet te
ontsporen.
De komende aansprakelijkheid voor stoffen past goed in het stelsel van aansprakelijk-
heid zoals dat naar voren komt in Frankrijk, Zwitserland en de genoemde Europees
rechtelijke ontwikkelingen. In zoverre lijkt het niet te ontsporen. Bij uitzonderlijke
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situaties zoals massa-schade zouden problemen kunnen ontstaan. Als oplossing
daarvoor zou de matigingsbevoegdheid van art. 6: 109 BW moeten worden toegepast
indien het bedrijf economisch gezien de volledige schade niet kan dragen.
De huidige aansprakelijkheid voor motorrijtuigen loopt duidelijk achter bij de risico-
aansprakelijkheid in Frankrijk en Zwitserland. Van ontsporing is derhalve geen sprake.
Bij een introductie van een risico-aansprakelijkheid voor gemotoriseerde verkeersdeel-
nemers zal daarvan ook geen sprake zijn. De Franse en Zwitserse ervaring is daarvoor
een aanwijzing.
De voorgestelde administratiefrechtelijke aansprakelijkheid voor reeds bestaande
bodemverontreinigingen loopt duidelijk voorop bij de ontwikkelingen in Frankrijk en
(wat minder in) Zwitserland en ook bij Europees rechtelijke ontwikkelingen. Met het
voorstel wordt fundamenteel gebroken met het stelsel van aansprakelijkheidsrecht zoals
dat thans in Nederland, Frankrijk en Zwitserland geldt, en in Europees rechtelijke
ontwikkelingen tot uitdrukking komt. Kort gezegd houdt deze fundamentele breuk
tweeerlei in. Ten eerste wordt voor aansprakelijkbeid niet meer aangeknoopt bij een
schadeoorzaak die op een of andere manier is terug te voeren op activiteiten (gedrag
of anderszins) van de aansprakelijke persoon. Ten tweede kan de aangesproken persoon
zich niet verweren met een beroep op bevrijdende omstandigheden.
Deze aansprakelijkheid zal ongetwijfeld bedrijven en hun eventuele verzekeraars in
grote moeilijkheden brengen, al was het maar dat zij achteraf met een aansprakelijk-
heid voor bodemverontreiniging uit het verleden worden geconfronteerd waarmee zij
voorheen geen rekening behoefden te houden.
Theoretisch is het mogelijk deze aansprakelijkbeid door middel van limitering (art.
6: 110 BW) te beteugelen. Inmiddels is duidelijk dat lirnitering niet of nauwelijks te
verwachten valt. Inhet kader van de aansprakelijkbeid voor stoffen merkte de minister
op dat het nauwelijks mogelijk is een limiet te fixeren die hanteerbaar is en voor de
begrenzing van de aansprakelijkbeid reele betekenis heeft.
Een andere mogelijkbeid om deze aansprakeJijkheid in de hand te houden is het
hierboven a1 genoemde matigingsartikel. Gezien de fundamentele breuk met het stelsel
van aansprakelij kheidsrecht, de geringe rechtvaardiging voor deze administratiefrechte-
lijke aansprakelijkbeid (financiele behoefte van de overheid) en de geringe praktische
betekenis van limitering moet de rechter op ruime schaal gebruik maakt van zijn be-
voegheid tot matiging van de volledige schadevergoeding. Evenals in bet Zwitserse
recht waar matiging op grond van het evenredigheidsbeginsel is aangewezen, indien
een aangesproken bedrijf de volledige schadevergoeding economisch niet kan dragen,
waarbij verzekerbaarheid van de schade een rol speeIt. Mocht deze mogelijkheid niet
bestaan, dan dreigt het aansprakelijkbeidsrecht op dit punt te ontsporen, zo dat al niet
gebeurd is.

303



Summary

The subject of this study is liability for "high-degree danger". Its scope is confmed
to non-contractual liability in respect of objects inherent in which Dutch law deems
there to be a high degree of danger: liability for movables, premises (including roads),
substances (including soil pollution), animals and motor vehicles.

Chapter 1 sets forth the nature of the question and outlines how it will be addressed.
Next, Chapters 2, 3 and 4 deal with French, Swiss and Dutch law respectively. For
each of the three countries the conditions for liability are first examined, followed
by the apportionment of the burden of proof, exonerating circumstances, contributory
negligence, the person liable, causation and the types of damage that qualify for
compensation. Finally, Chapter 5 presents conclusions and recommendations and-looks
at developments in EC law: the draft Directive on Waste Substances, the Treaty on
Dangerous Activities and the European Commission's Green Paper.

The aim of this study is threefold. First, to examine developments in liability law
regarding "high-degree danger" in the aforementioned countries: what course they have
taken and what stage they have finally reached. Next, to examine in what areas
developments in the Netherlands clearly differ from those in the other two countries.
Finally, on the basis of the answers to the two questions formulated above, to draw
a few conclusions on the question of whether the Dutch liability system is in danger
of getting out of line.

In the three countries under review, systems of strict liability have evolved over the
years that are based on "high-degree danger". The course taken by developments has
differed from country to country. Developments in this sphere began in France in the
previous century and were more or less complete in 1930. In Switzerland, develop-
ments proceeded in three phases: the first phase (immovables and animals) was around
the turn of the century, the second (motor vehicles) in the thirties and the third
(environment) in 1970. Before 1992, the Netherlands recognized strict liability only
for premises (from 1925), for animals (since 1980) and for motor vehicles vis-a-vis
non-motorized traffic victims (since 1942). Strict liablilty for dangerous substances
will probably be introduces shortly.
These developments resulted in the three countries adopting systems built up from
different bases. French law has a system for strict liability for objects that does not
require fulfilment of the condition that a defect be responsible for the damage - this
in contrast to the Dutch and Swiss systems. It is a remarkable fact that, despite this
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difference in the way their systems are structured, where actual court decisons are
concerned, the results in the three countries present no essential differences.
In France, the Netherlands and Switzerland, there is strict liability for both movable
and immovable objects where a moving object comes into contact with a victim.!?
In all three countries, contact with a non-moving object gives rise to liability only
if the victim cannot be held to have been negligent. The same rules apply where
liability in respect of animals and substances is concerned. There is an exception to
this, however, where animals are responsible for damage in the form of contamination.
In France there is strict liability. In the Netherlands there is strict liability only ifthe
damage by contamination is consequent upon injury caused by animals. InSwitzerland,
compensation for damage by contamination can be given consideration only in virtue
of fault liability.

Intwo areas there is an essential difference between the situation in the three countries
and in developments in EC law: traffic and environment.
In contrast to the situation in France and the Netherlands, motorized road-users (drivers
and passengers in motor vehicles) are not protected under Dutch law by strict liability.
In that respect Dutch law is out of step. True, the courts are at present attempting to
remedy this, but their efforts provide only for curtailment of the right to invoke force
majeure and the victim's contributory negligence in cases involving non-motorized
road-users. Except where this category of traffic victims is concerned, there are at
the moment few signs of any movement to be seen. It is not clear whether the courts
will be providing motorized road-users as well with a larger measure of protection.
In 1990. the Minister of Justice made it known that he had made a provisional choice
for the development of a strict liability for motor vehicles, so that motorized road-users
(drivers and passengers) would also enjoy protection.
In my view, this strict liability needs to be restricted in scope to situations where a
motor vehicle in motion comes into contact with the victim. On the strength of
evidence of "motion and contact" furnished by the victim, it would have to be
presumed that the motor vehicle had caused the damage. The defendant would have
to be given the opportunity to provide counter-evidence, which, however, should
prevail only in exceptional circumstances.
The possibility of invoking force majeure has to be excluded and of alleging contribu-
tory negligence on the part of the victim limited. The concept of damage should be
restricted to damage to person and to property.

However, between France on the one hand and the Netherlands and Switzerland on the other, there
remains a difference as regards the use of an object purely as an instrument. There is strict liability
for this in France, but not in the Netherlands or Switzerland.

2 In Swiss law there is no general strict liability for movables. Strict liability is provided for, in special
acts, only in respect of certain movables. There are plans to introduce a general strict liability for
movables.
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As regards present-day law (including that on pollution stemming from the past),
Dutch law clearly requires the heaviest conditions to be met if liability is to arise for
damage to the environment: some form of negligent behaviour on the part of the
polluter is required. In cases where pollution spreads to adjacent plots, it is nog
required in France and Switzerland that the person having title to the polluting plot
should have behaved negligently in some way or another. The pollution must,
however, be attributable to activities engaged in by the person having title. If that is
the case, liability will arise where pollution is so serious that neighbours cannot be
expected to tolerate it. Dutch law lags behind on this point.
Forthcoming Dutch law (Art. 27d, para. 3 of the Soil Protection Bill) provides for
liability under administrative law on the part of the owner of the polluted soil or the
person causing its pollution. The causer cannot escape liability by invoking exonerating
circumstances. This liability on the part of the causer goes much further than in France
and further too, though to a lesser degree, than in Switzerland. In the Soil Protection
Bill, the owner is deemed liable whether or not he has caused the pollution and
whether or not he has behaved in a negligent manner. In other words, he becomes
liable for (soil) pollution that predates his ownership. French law does not recognize
such a far-reaching liability. It exists in Swiss law only in a form subject to strict
conditions and even then is seldom applied by the authorities.
With this form of liability under administrative law, Dutch law is once again out of
step. In practical terms, this liability not only goes much further than in French law
and somewhat further than in Swiss law, but it is also at odds with the draft Directive
on Waste Substances and the Treaty on Dangerous Activities. In its Green Paper, the
European Commission opens the discussion on liability for already existing (soil)
pollution by opting for a liability system that clearly deviates from what Dutch law
proposes. Of more basic importance, however, is the fact that the Netherlands is alone
in abandoning so fundamentally the liability system based on high-degree danger.
From lagging behind where present-day legislation is concerned, it suddenly finds itself
far in advance of comparable countries such as France and, to a somewhat lesser
extent, Switzerland and international developments. It looks very much as though,
when compared with French and Swiss law and developments in EC law, Dutch law
has, on this point, gone too far.

Lacunae in Dutch legal protection are in fact to be found only in three areas. First,
the protection of motorized road-users vis-a-vis motor vehicles. This shortcoming
received detailed attention above. I also suggested how this gap might be filled.
Another lacuna is the fact that, under the terms of strict liability, damage in the form
of contamination caused by animals cannot be considered for compensation if it is
not a consequence of injury occasioned by the animal. In my view, it follows from
the system of liability law in respect of high-degree danger that there should be strict
liability in cases where the animal, of its own volition, has come into contact with
the victim. As outlined above, under the said system of liability law, the rule holds
that damage resulting from the victim's contact with an object or animal in motion
qualifies for compensation under strict liability.
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Finally, a too formal interpretation of the norms with regard to the person liable under
the various forms of strict liability can give rise to a lacuna in the protection of
victims. This can come about in two situations. The first is where what I would call
a purely property-law interpretation is given to the notion of "owner" (bezitter, in
Dutch). In that case, the former owner would, undesirably, have the possibility of
shedding liability for his movables and animals by abandoning his property (leaving
them behind or throwing them away). I am therefore in favour of a rule whereby the
previous property-law owner remains the person liable as regards strict liability for
movables and animals that he has left behind or for animals that have escaped, until
such time as someone else starts behaving as owner. Such a rule links up with the
forthcoming liability for substances and the draft Directive on Waste Substances.
The other possible lacuna may arise where certain objects and substances are held in
companies that have no assets other than their stock-in-trade and therefore afford
victims no legal redress. The Minister himself has put forward a solution to this
problem. A factual interpretation of the concept of "user for commercial purposes"
could in certain circumstances lead to a ruling that an object or substance was used
in the exercise of the activity of one enterprise while, on paper, it was construed as
being used in the exercise of another enterprise's activity. What is important where
this interpretation is concerned is which enterprise has day-to-day control over the
use of objects and substances that, on paper, are held in an assetless company and
which enterprise has day-to-day control over the employees who work with the objects
and substances that, on paper, are held in that assetless company.
This solution is in line with Swiss law and also the Treaty on Dangerous Activities.
The French criterion for determining the person liable affords the possibility of
formulating the same norm as the Minister does.

In other areas there is no lacuna in legal protection. Particularly not in the case of
soil pollution stemming from the past, if the Soil Protection Bill is enacted. Nor for
objects that are part of the natural environment (trees), nor for dangerous activities.

Where movables and immovables are concerned, corresponding rules obtain in all three
countries and afford victims a relatively high degree of protection. This high degree
of protection existed in France and Switzerland at a much earlier date than in the
Netherlands. Court decisions never impinged to any essential degree on this high
measure of protection. Evidently, it is not beyond society's means. Consequently,
Dutch liability law for movables and immovables does not appear to be stepping out
of line in this respect.

Forthcoming liability law on substances chimes well with the liability systems that
France and Switzerland apply and also with developments in EC law. To that extent
it does not appear to be going off the rails. In exceptional circumstances, however -
for instance, where there is damage on a massive scale - problems could arise. The

solution here would have to be the application of the principles of moderation as
provided for in Article 6: 109 of the Civil Code, where the enterprise at fault did not
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have the resources to meet the full financial consequences. The present situation as
regards liability for motor vehicles clearly lags behind the system of strict liability
applied in France and Switzerland. Here there is no question of having gone too far.
Nor will there be any question of this if strict liability is introduced for motorized
road-users. The experience of the French and the Swiss is a pointer here.
The proposal to introduce liability under administrative law for already existent soil
pollution is clearly in advance of developments in France and, to a lesser extent, in
Switzerland and as regards developments in EC law. This proposal makes a fundamen-
tal break with the systems of liability law as currently applied in the Netherlands,
France and Switzerland and as fmd expression in developments in EC law. Briefly,
there are two aspects to this fundamental break. First, liability is no longer linked to
a cause of damage that, in one way or another, is attributable to activities (behaviour
or otherwise) on the part ofthe person liable. Second, the defendant cannot invoke
in his defence exonerating circumstances.
Liability of this kind will undoubtedly place enterprises and any companies insuring
them in serious difficulties, if only because they may be confronted, retroactively,
with liability for soil pollution stemming from the past that they did not previously
need to take into account.
In theory it is possible, by relying on the limitation that Article 6: 110 of the Civil
Code provides for, to keep such liability within bounds. Meanwhile, however, it has
become clear that little or no limitation is to be expected. In connection with liability
for substances, the Minister has remarked that it is scarcely possible to fix a limit that
is practicable and that has any real significance for circumscribing liability.
Another possible way of keeping such liability within bounds is by applying the
abovementioned article that provides for moderation. In view of the fundamental break
with the system of liability law, the scant justification for this administrative-law
liability (the government's financial needs) and the negligible practical significance
oflimitation, the courts will have to make broad use of their powers to moderate the
full extent of compensation. Just as in Swiss law, where moderation is indicated
following the principle of due proportion where an enterprise does not have the
fmancial capacity to bear the full weight of compensation, in which case insurability
of the damage also plays a role. Where no such possibility exists, there is a danger
of liability law going adrift on this point, if indeed such has not already happened.
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Civ. II, 18 december 1964, D. 1965, 191
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Civ. II, 15 maart 1978, Bull. civ., nr. 85
Civ. II, 8 mei 1978, Bull. civ., nr. 123
Civ. II, 20 mei 1978, lC.P. 1978, IV, blz. 221
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Civ. II, 13 juni 1979, D. 1980, I.R., 114
Civ. 1,26 juni 1979, J.C.P. 1979, IV, 298
Civ. 11,28 november 1979, D. 1980, I.R., 259
Civ. II, 19 maart 1980, J.C.P. 1980, IV, 216
Civ. II, 12 mei 1980, D. 1980, I.R., 414
Civ. 1,22 april 1981, Gaz. Pal. 1981.2.782
Civ. 1,2 JUDi1981, Bull. civ., nr. 189
Civ. II, 20 juli 1981, J.C.P. 82, II, 19848
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De nummers verwijzen naar de paragraaf

Aansprakelijkheid voor
bodemverontreiniging
dieren
motorrijtuigen
opstallen
stoffen
wegen
zaken

Aansprakelijke persoon
Aardbevingen
Abnormaal gedrag
Abnormale positie
Afval, weggegooid
Afvalstoffen
Afvalwater
AIDS
Algemeen gevaar
AltIasten
Analogieverbod
Appartementseigenaar
Arbeidsongeval
Autoraces
Bacterien
Bedrijfsmatige gebruiker
Behandelingsovereenkomst
Bejaarden
Bekendheid
Beleidsvrijheid
Beroep
Beschermingsgedachte
Besmetting
Bestuursrecht
Betrieb

machinentechnische uitleg
verkehrstechnische uitleg

2.12.4.2; 3.7; 4.4
2.3; 3.3; 4.6
2.12.1; 3.4; 4.10
2.3; 2.7; 2.8; 2.9; 2.12.2; 3.2; 4.3
2.3; 2.7; 2.8; 2.9; 2.12.4.2; 3.5; 3.6; 3.7; 4.4; 4.5
2.12.3; 3.2.3; 4.3.3
2.3; 2.7; 2.8; 2.9; 2.12.2; 2.12.3; 2.12.4; 3.2; 3.5;
3.6; 3.7; 4.2; 4.3
2.13; 3.11; 4.11
2.10; 2.12.4; 3.6; 3.9; 4.8.4
2.4; 2.8; 2.9; 4.2.2
2.4; 2.8; 2.9; 4.2.2
2.12.4.2; 2.13.3; 3.11.7; 4.5; 5.3
2.12.4.2; 2.13.3; 3.11.7; 4.5; 5.3; 5.6
2.12.4.2; 2.14; 3.6; 3.7; 4.4; 4.5; 5.3
2.6.2
4.2.2
2.12.4.2; 3.11.7; 4.5; 5.5; 5.7
3.1; 3.5
2.12.2
1; 3.2.3; 4.3.2
2.6.3; 2.12.1.2
3.3; 4.4.2; 4.6.1
4.11.3; 5.6
2.6.2; 3.2.3
2.12.1; 3.10; 4.10.2
3.5; 4.2.2; 4.4.1; 4.4.2
2.12.3; 3.2.3; 4.3.3
4.11.4
4.12.1
2.9; 3.3; 4.6.2; 5.2; 5.4; 5.6
2.12.3; 3.2.3; 3.7; 3.11.7; 4.5; 5.7
3.4;4.10.4
3.4
3.4
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Bevrijdende omstandigheden
Bewijs(lastverdeling)

Bezitter
Billijkheidscorrectie
Blikseminslag
Bodemverontreiniging
Bomen
Bouwput
Brand
Bran dweerkosten
Buiten komende oorzaak
Bussluis
Bijzonder gevaar
Causaal verband
Chose inanimee
Concern
Dieren

achtervolging
besrnetting
uitwijken

Diefstal
Duurzame rechtsbetrekking
Ecologische schade
Eerste ongeval
Eigenaarsaansprakelijkheid
Eigenaarsrisico
Eigen energie
Eigen schuld
Emstig gevaar
Fait autonome
Fait de la chose
Fait d'un tiers
Fait personnel
Faute de provocation
Faute inexcusable
Fehlerhafte Beschaffenheit
Financiele problemen
Fonds
Garde
Garde commun
Garde de la structure
Garde du comportement
Gebaude- Ahnlichkeit

332

2.10; 2.12.1; 3.9; 4.5.4; 4.8
2.7; 2.8; 2.9; 2.12.1.2; 2.13.2; 3.3; 3.8; 4.2.2;
4.5.4; 4.6.3; 4.7
2.13.3; 4.11.2; 5.6
4.9; 4.10.2
2.10; 3.3; 3.9; 4.6.2; 4.8
2.12.4.2; 3.6; 3.7; 3.11.7; 4.4; 4.5; 5.5; 5.7
2.12.4.1; 3.2.2; 3.2.3; 3.5; 4.2.1; 4.2.2; 4.3.4; 5.6
2.8; 3.2.2; 4.3.1; 4.3.2
2.4; 2.6.6; 2.12.1; 2.15; 3.13; 4.13
2.15; 3.13; 4.13
2.10; 2.12.1; 3.9; 4.8
4.3.3
3.7; 4.2.2; 4.4.2
2.14; 3.12; 4.12
2.3
2.13.3; 3.11.5; 4.1 1.3; 5.6
2.3; 3.3; 4.6
2.9; 3.3; 4.6.2
2.9; 3.3; 4.6.2; 5.2; 5.4; 5.6
2.9; 3.3; 4.6.2; 5.2; 5.4; 5.6
2.13.3; 3.11.4; 4.11.5
4.5.4
2.15; 3.13; 4.13
2.12.4.1; 3.2.3; 4.3.2
4.5.
4.5.6
3.3; 4.6.2; 4.6.3
2.12.1; 2.11; 3.10; 4.9; 4.10.2
4.5.2
2.4
2.4
2.10
2.4
2.11
2.12.1
3.4.2
2.12.3; 2.12.4.2; 3.2.3; 3.7; 3.11.7; 4.5.6; 5.7
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de resultat
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Pertuber la circulation
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Preventieve kosten
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Res nullius
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Risico-aanvaarding
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Schade

op geld waardeerbaar
milieu-
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2.12.1.2; 3.4.2; 4.10.4
2.12.1.2; 3.4.2; 4.10.2
2.12.4.2; 4.5.3
4.4.1
2.10; 3.2.2; 3.3; 3.6; 3.9; 4.6.2; 4.8
2.11; 4.8
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2.8; 2.10; 3.2.3; 3.9; 4.3.2; 4.8
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2.4; 2.12.1.2
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3.2.3; 4.3.2
2.12.3; 3.2.3; 4.3.3
4.4.1
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2.6.2
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2.6.3; 2.6.4
3.2.2; 3.7; 4.8.4
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2.6.2; 3.2.3; 4.3.2
2.12.4.2; 3.7; 3.11.7; 4.5

2.15; 3.13; 4.13
2.15; 3.13; 4.13
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Sport en spel
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Statistische
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3.7
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2.12.4.2
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3.4.3
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2.12.3; 3.2.3; 4.3.3
3.11.7
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3.3; 4.4.2; 4.6.1
2.6.5
2.12.3; 3.2.3; 4.3.2; 4.3.3
2.12.3; 3.2.3; 4.3.2; 4.3.3
2.12.4.2; 3.7; 3.11.7
2.12.3; 3.2.3; 4.3.3
3.2.3; 4.3.2; 4.3.3
2.10; 3.9; 4.8.2

2.3; 2.7; 2.12.4; 3.5; 3.7; 4.2; 4.10
2.3; 2.7; 2.8; 2.9; 2.12.2; 2.12.3; 2.12.4; 3.2; 3.6;
3.7; 4.3; 4.5
2.6.2; 3.2.3; 4.11.3
2.4; 3.5; 4.2.1; 4.4.1; 4.4.3; 5.5
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2.4; 2.6.2; 2.8; 3.2.2; 3.2.3; 4.3.1; 4.3.2
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